
 

                                                                                                                                                                          

 

                                                         
                                                                       

 

Tarptautinė sveikatingumo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė  

konferencija 

„SVEIKATA – RAKTAS Į SĖKMINGĄ UGDYMĄ(-SI)“ 
Skirta sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-mečiui 

 
 
 

Tikslas – pasidalinti gerąja metodine patirtimi, kaip formuoti bei didinti vaikų sveikatos saugojimo 

kompetenciją, pritaikant inovatyvius ugdymo metodus, priemones.  

Data: 2018-04-10 

Vieta: Kėdainių lopšelis-darželis ,,Puriena“ (Mindaugo g. 20, Kėdainiai) 

9–10 val. Dalyvių registracija, pasitikimo kava, arbata. 

10–10
15 

val. Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis. 

10
15

–12 val. Plenarinis posėdis: 

„Tarpsektorinis bendradarbiavimas vaikų sveikatos stiprinime: aktualijos ir ateities 

įžvalgos“. Lektorės: Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros 

departamento Rizikos sveikatai valdymo skyrius, dr. Rita Sketerskienė; Sveikatos mokymo 

ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus vedėja Daiva Žeromskienė 

 

„Sveikatos stiprinimas ikimokykliniame amžiuje“. Lektorė: respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė Danutė Jakučiūnienė 

12–13
 
val. Pietų pertrauka. Stendinių pranešimų apžiūra. 

13–14
30

 val. Pranešimai: 

„Gyvenimas ir studijos Suomijoje, Lieksoje, Jamali“. Pranešėjos: Mervi Tolonen, 

Jamali (Suomija) pradinių klasių mokytoja; Riitta Räty, pradinių klasių mokytoja 

 

„Mes už sveiką gyvenimo būdą“. Pranešėja: Liudmila Zadorozhnya, Mother Tongue / 

Russian culture (Islandija) pradinių klasių mokytoja, rusų kalbos kultūros centro 

„Modurmal“ vadovė 

 

„Gera pradžia sveikai gyvensenai Motaloji, Švedijoje“. Pranešėjas: Erko Hanninen, 

Fria InterMiliaskolan (Švedija) mokyklos-darželio pedagogas   

 

1. Nordplius Junior projekto „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(-si)“ pristatymas. 

Pranešėja: Birutė Naruševičienė, direktorė, Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“  

14
30

–14
45 

val. Kavos pertrauka. 

14
45

–16 val. Pranešimai. 

16–16
30

 val. Diskusijos. Konferencijos uždarymas. 

9–16
30 

val. Kėdainių visuomenės sveikatos biuro specialistai kūno kompozicijos analizatoriumi atliks 

tyrimus ir  teiks individualias konsultacijas 



 
 

 

 

PRANEŠIMAI 

 

1. „Pilateso mankšta – daugiau nei judesys“. Jolanta Pyragaitė, meninio ugdymo mokytoja, auklėtoja, Kauno 

r. Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“.  

2. „Sveika pėdutė“. Alina Ranceva, judesio korekcijos pedagogė, Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“. 

3. „Vaiko judesiai – tai jo poreikių žemėlapis“. Rita Milašiūtė, judesio korekcijos mokytoja metodininkė, 

Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“. 

4. „S. Kneipo sveikatinimo metodikos taikymas ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje“. Dalia Kursevičienė, 

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja; Inga Klimienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Jurbarko lopšelis-

darželis „Nykštukas“. 

5. „Žvirbliukai“ lanko bendruomenės narius“. Rita Vigelienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, 

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“. 

6. „Meno reikšmė vaiko pasaulyje “. Evelina Rajunčienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, 

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“. 

 

 

STENDINIAI PRANEŠIMAI 

 

1. „Sveikai gyventi, judėti ir veikti“. Gražina Kulnickienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, Kėdainių 

r. Akademijos gimnazija. 

2. „Vaiko psichoemocinė sveikata“. Lina Paulauskaitė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, Kėdainių 

lopšelis-darželis „Puriena“. 

3. „Kimochi – emocinio intelekto ugdymas“. Renata Dirmantienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Kėdainių 

lopšelis-darželis „Puriena“.   

4. „Aplinkos kūrimas skatinant vaikų fizinį aktyvumą“. Kristina Brinkienė, direktorė; Evelina Sutkienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodininkė, Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis“. 

5. „Gyvenkime sveikatos labui“. Aušra Binkienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, Rimvydė 

Kundrotaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,  Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“. 

6. „Gyvenu sveikai – visi džiaugiasi, kad tai gerai“. Aušra Daračienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja; Roberta 

Tkačiuk, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“. 

7. „Fizinis aktyvumas ugdymo procese“. Irina Onaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, 

Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis. 

8. „Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ikimokykliniame amžiuje“. Raminta Ratkuvienė, ikimokyklinio 

ugdymo vyresnioji auklėtoja, Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis. 

9. „Vaikų sveikos gyvensenos ugdymas“. Zita Kuncienė, direktorė, Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“. 

10. „Tvirti žingsniai sveikatos keliu“. Vaida Kačerauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, 

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“. 

11.  „Sveikatos taku“. Nijolė Satkauskienė. ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė; Aldona Matiejauskienė, 

auklėtoja, Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“. 

12.  „Gera būti, žaisti, kurti kartu“. Lina Bartuševičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Kėdainių lopšelis-

darželis „Puriena“. 

13.  „Esu sveikas ir stiprus, nes sportuoju visus metus“. Rita Vaškelienė, direktorė; Kristina Geišienė, 

neformaliojo ugdymo mokytoja ekspertė (kūno kultūra), Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“. 

14.  „Oranžinio moliūgėlio kelionė“. Aldona Mikolajūnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja; Marytė Mockienė, 

ikimokyklinio ugdymo  vyresnioji auklėtoja, Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“. 

15. „Socialinių įgūdžių įtaka vaiko sveikatai“. Viktorija Jakštaitė, socialinė pedagogė, Šilutės lopšelis-darželis 

„Žibutė“. 

16. „Sveikos gyvensenos link“. Dalia Raževičienė, auklėtoja, Josvainių socialinis ir ugdymo centras. 

 


