
PATVIRTINTA 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos direktoriaus 

2021 m.            mėn.,     d. įsakymu Nr.  

 

 

Sveikos gyvensenos ,,Švaruolio atmintinė ” 

(ikimokyklinio ugdymo įstaigų amžiaus vaikams) 

 

Programa skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sveikos gyvensenos kompetencijoms tobulinti. 

 

Tikslas 

 

 Suteikti žinių pagrindus ankstyvojo amžiaus vaikams apie kūno priežiūrą ir mokyti jį prižiūrėti, 

ugdant  sveikos gyvensenos poreikius. 

 

Uždaviniai 

 

• Vaikai įgytas žinias gebės taikyti praktinėje veikloje, supras asmens higienos  svarbą: 

• Gebės taisyklingai plauti rankas, valytis dantis, supras gerųjų ir blogųjų bakterijų skirtumą; 

• Išmoks naudoti įvairias asmens higienos priemones; 

• Taps savarankiški, pradės suvokti save ir savo galimybes, labiau pasitikės savimi. 

 

Siektini rezultatai 

 

• Vaikai įgytas žinias gebės taikyti praktinėje veikloje, supras asmens higienos  svarbą: 

• Gebės taisyklingai plauti rankas, valytis dantis, supras gerųjų ir blogųjų bakterijų skirtumą; 

• Išmoks naudoti įvairias asmens higienos priemones; 

• Taps savarankiški, pradės suvokti save ir savo galimybes, labiau pasitikės savimi. 

 

Priemonės: 

 

 Kompiuteris, projektorius, įvairios didaktinės kortelės, lankstinukai, dantų modelis, dantų šepetėliai ir 

kitos burnos higienos priemonės. 

 

Mokymo metodai ir formos: 

 

• Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija).  

• Vaizdiniai metodai (demonstravimas, stebėjimas).  

• Praktiniai metodai (kūrybinės užduotys). 

• Kūrybiniai (probleminiai, tiriamieji) 

Informacijos šaltiniai: 



1. www.ikimokyklinis.lt 

2. www.kaunovsb.lt 

 

Edukacijos eiga: 

Laikas 

 
Pamokos dalys Mokytojo veikla Vaikų veikla 

10 min. Įžanginė dalis Teorinis įvadas, kurio 

metu mokiniams 

pristatomos mikrobų ir 

virusų rūšys, 

supažindinama su 

kūno švaros, burnos 

higienos ypatumais,  

skatinama laikytis 

asmens higienos, 

taisyklingai valytis 

dantis, plauti rankas. 

Klauso, diskutuoja, 

atsako į klausimus 

30 min. Praktinė veikla Praktinės veiklos metu 

mokiniams pateikiami 

mikroskopai, kuriuose 

pavaizduoti mikrobai.  

Demonstruojama 

rankų plovimo schema 

ir taisyklingo rankų 

plovimo vaizdo įrašas. 

Pateikiamas didelis 

dantų valymo 

manekenas, parodomas 

taisyklingas dantų 

valymosi būdas, 

pristatomos dantų 

higienai reikalingos 

priemonės. 

Pateikiama praktinė 

dantukų valymo 

užduotis.  

Mokiniai stebi 

mikrobus per 

mikroskopą, atsakinėja 

į klausimus. 

Atkartoja vaizdinėje 

medžiagoje pateiktus 

rankų plovimo 

judesius, juos įsimena. 

Mokosi taisyklingai 

valyti dantukus. 

Diskutuoja, 

bendradarbiauja, 

atlieka užduotis 

http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.kaunovsb.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodininkė                            Ineta Daniulienė 

 

Pagalba vaikams 

atliekant asmens 

higienos: kūno, dantų, 

rankų priežiūros 

praktines užduotis. 

5 min. Refleksija Aptaria, įtvirtina 

naujas žinias, 

diskutuoja su vaikais. 

Diskutuoja, aptaria, 

atsako į klausimus, 

vertina rezultatus. 


