
Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ bendruomenės narių fizinį aktyvumą skatinančios veiklos 

2021 m. liepos-gruodžio mėn. 

 Šių metų Covid-19 pandeminė situacija neigiamai paveikė ne tik vaikų, bet ir suaugusių 

fizinio aktyvumo poreikio tenkinimą visame pasaulyje. Tad, grįžę į ugdymo įstaigą, nusprendėme 

didžiausią dėmesį skirti fizinio aktyvumo skatinimui ir prasmingam laiko leidimui gryname ore. 

Sėkmingai baigtas įgyvendinti Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos priemonių sveikatos rėmimo lėšomis finansuojamas darželio 

projektas „AKTYVIAI‘2021-sportuoju, keliauju, atrandu!“ (balandis-gruodis). Projektas apjungė 

visus bendruomenės narius ir leido jiems dalyvauti įvairiose. Itin džiaugiamės mūsų socialinių 

partnerių Plungės specialiojo ugdymo centro bendradarbiavimu, įgyvendinant 2 mėn. trukusias 

projekto veiklas „Sportas. Vanduo. Šviesos“. Jose dalyvavo net 4-ių grupių vaikai. Užsiėmimų metu 

šio centro baseine bei kineziterapijos salėje, mūsų ugdytiniai aktyviai sportavo, patyrė daug teigiamų 

emocijų. 

Ilgalaikis darželio projektas „Žingsniuoju“ truko net tris mėnesius! Mums pavyko 

ugdytinių šeimas sudominti ir aktyviai įsitraukti į fizinį aktyvumą skatinančias, sveiką gyvenseną 

propaguojančias veiklas. Tris mėnesius tėveliai kartu su vaikais aktyviai judėdami, fiksavo nueitus 

žingsnius ir dalijosi informacija grupių FB. Susumavus visus rezultatus paaiškėjo, kad keliaudami 

pėsčiomis jie įveikė 167 432 km ir išsaugojo net 837 160 medžius! Visiems dalyviams įteikti padėkos 

raštai, patiems aktyviausiems dovanos! Grupėms „išdalinti“ pagrindiniai prizai-Kelionės! Vaikai jau 

pabuvojo Platelių bei Plungės parkuose, prie Beržoro ežero, prie Plungės užtvankos, turiningai 

pusdienį praleido Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parke. 
„Etnopramogos“ darželyje.  Laikas praleistas su „Etnopramogų“ vadovu, režisieriumi, 

folkloro puoselėtuoju  Jonu Kavaliausku skriete praskriejo. Jo organizuotos edukacinės veiklos 

„Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai ir pramogos“ žadino vaikų žingeidumą, skatino norą dalyvauti 

estafetėse, judriuose žaidimuose, miklumo, lankstumo, koordinacijos varžytuvėse, susipažinti ir 

išbandyti senovinius žaislus bei žaidimus. Begalė įvairiausių namų apyvokos daiktų, darbo įrankių, 

pačių pasigamintų muzikos instrumentų ir neįtikėtinai smagios veiklos ilgam išliks vaikų atmintyje. 

Futbolo šventė  VšĮ „Plungės futbolas“ suorganizuotame renginyje tarp 150-ies  miesto 

ikimokyklinių įstaigų dalyvių buvo ir mūsų darželio atstovai. Vaikai aktyviai dalyvavo estafetėse, 

žaidė futbolą bei judrius žaidimus, mokėsi įvairiausių sportinių pratimų su futbolo kamuoliu, šiltai 

bendravo su treneriais. Visi darželiai išvyko su dovanomis. Telšių apskrities futbolo federacija ir VŠĮ 

"Plungės futbolas" pradžiugino HUMMEL futbolo kamuoliais. 

Sveikatingumo takelis (birželio-rugpjūčio mėn.). Vasara-pats tinkamiausias metas 

stiprinti mūsų fizinę ir psichinę sveikatą. Vienas iš būdų-vaikščiojimas basomis. Tai natūralus 

masažas, teigiamai veikiantis visą kūną, atpalaiduojantis, be to tai-veiksminga grūdinimo priemonė. 

Tad bėgioti rasota žole, įveikti vėsų, minkštą, gruoblėtą ar „besibadantį“ sveikatingumo takelį ne tik 

-iššūkis, bet ir malonumas! Tai puikiai įgyvendino mūsų pedagogai vasaros laikotarpiu. 

Šventinis renginys, skirtas Rugsėjo 1-ąjai „Smagu Jus matyti!“ vyko įvairiose 

darželio kiemo erdvėse sukurtose judrių veiklų bei pramogų zonose (pripučiami batutai, žaidimų 

parašiutai, gimnastikos lankai ir kaspinai, estafetės, muilo burbulai, kamuoliukai-kamuoliai, vėjo 

malūnėliai, skėčiai, linksmieji bokšteliai, besisukantys paukšteliai, piešimo kreidelėmis). 

Jungdamiesi prie Europos judumo savaitės 2021 „Judėk tvariai, išlik sveikas“ 

organizavome keliones pėsčiomis po Plungės parką, edukacines išvykas „Po miesto apylinkes“ (po 

Varkalių, Gandingos piliakalnius), Platelių, „Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parką“. 

Bendradarbiaudami su Plungės visuomenės sveikatos biuru, vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių 

vaikus ir darbuotojus pakvietėme į edukacinius užsiėmimus „Šiaurietiškas vaikščiojimas su 

lazdomis“ (su VSB specialiste Giedre Bubeliene). O tradicinis renginys „Rieda ratai rateliukai“ 

šiemet, siekiant išvengti „grupių maišymosi“ truko net dvi savaites, tam puikiai pasitarnavo ir 

palankus rudeniškas oras. 



Mūsų socialinis partneris Plungės informacinis turizmo centras priešmokyklinių grupių vaikus pakvietė į  

edukacines išvykas, „Pažink Plungės dvaro sodybą aktyviai“. Vaikai keliaudami po parką ne tik 

pagilino, įtvirtina savo žinias, patyrė daug teigiamų emocijų, bet ir džiaugėsi nuėję net 12 622 

žingsnių ir įveikę 5,7 km.! 

Šių metų didžiausias vaikų įveiktas atstumas pėsčiomis -11,8 km (16 367 

žingsnių). Tai mūsų ugdytinio Mato R. žingsniamačiu užfiksuotas rezultatas. Šį atstumą sėkmingai 

įveikė PU „Linksmučių“ grupės vaikai, pabuvoję edukacinėje išvykoje VšĮ „Plungės priglaustukai“. 

 Džiaugiamės Plungės FK „Babrungas“ trenerių lapkričio mėnesį  organizuotais mažojo 

futbolo užsiėmimais net penkių grupių vaikams. Treniruočių metu vaikai ne tik susipažino su 

futbolu, aktyviai sportavo, bet ir išgyveno daug džiugių emocijų. 

 Jau antras mėnuo, kai darželyje vyksta priešmokyklinių grupių mergaičių 

„Playmakers“ programos futbolo užsiėmimai. Juos veda mūsų pedagogės, dalyvavusios 

tarptautinės UEFA ir „Disney“ kampanijos „Playmakers“ mokymuose. Tapome vienu iš 30-ies 

„Playmakers“ centru Lietuvoje ir šios programos įgyvendinimas teruks trejus metus. 

 Spalio mėnesį įstaiga priėmė sprendimą dalyvauti, vis dar tebesitęsiančiame konkurse 

„Sveikiausia įmonės, įstaigos, organizacijos komanda 2021“, kurį organizuoja Plungės 

visuomenės sveikatos biuras. Mūsų darbuotojai susibūrė į komandą „Rūtelietės“ ir drąsiai priėmė kas 

savaitę skelbiamus iššūkius. Pirmojo iššūkio „Aktyvios pertraukos darbe – misija įmanoma!“ 

metu visa bendruomenė darželio kieme atliko ritminę mankštą, į kurią noriai įsijungė ir visi darželio 

vaikai. Darželio darbuotojai visą savaitę fiksavo savo nueitus žingsnius. Antrojo iššūkio 

„Mankštiname ne tik kūną, bet ir akis!“ metu darėme akių mankštas, mokėmės jas stiprinti bei 

leisti joms pailsėti. 

Trečiojo iššūkio ,,Užboost‘ink'' savo komandos darbingumą su sveikais užkandžiais darbe! metu 

domėjomės sveika mityba, fiksavome savo visos savaitės maitinimosi įpročius, analizavome juos. 

Ketvirto iššūkio „Rūpinkitės savo ir savo kolegų psichikos sveikata!“ klausėmės relaksacinės 

muzikos, o iškritus dideliam kiekiui sniego, kieme surengėme „tikrą sniego fiestą“. Šio konkurso 

metu darbuotojai buvo kviečiami jungtis ir į jogos užsiėmimus; jais susidomėjo ir įsijungė net trys 

mūsų darbuotojos. 

 Esame respublikinio ilgalaikio sveikos gyvensenos ugdymo projekto „Sveikatiada“ 

aktyvūs dalyviai. Šis projektas suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir 

fizinį aktyvumą.  Organizuojami įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plečia savo žinias 

ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien vaikai, bet ir 

mokytojai, kiti darbuotojai bei tėvai. Šiemet jungiamės prie iniciatyvų „10 000 žingsnių yra vieni 

juokai!“ ir  „Mankštiada“. Organizavome daug išvykų pėsčiomis, skatinome pedagogus drauge su 

vaikais vykti į įvairius miesto renginius pėsčiomis. Didelį dėmesį skiriame vaikų grūdinimui, tad 

bandome mankštą kuo dažniau daryti lauke. Šiemet priėmėme iššūkį „Mankšta kieme visais metų 

laikais“. Tikimės, kad tai pavyks įgyvendinti! 

Aktyviai dalyvaujame respublikiniame projekte „Sveikata visus metus 2021“ (net 5-

ios iš 7-ių pateiktų iššūkių mėnesio veiklų pateko tarp geriausių respublikos darbų!). Šio projekto 

tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, 

įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo bei kitų sveikatą, paskatinti vaikus rinktis sveiką 

gyvenimo būdą. Įgyvendinti fizinį aktyvumą skatinantys iššūkiai: „Jaunas judėsi-senas nesigailėsi“, 

„Oras, saulė ir vanduo-geriausi mūsų draugai“, „Mes esame mūsų pačių istorijos herojai“ 

(žalingų įpročių prevencija). Įgyvendindami šiuos iššūkius, darželio fojė įrengėme alpinistinę sienelę 

„Sek paskui savo svajones...“, visose grupėse sukūrėme judriąsias saleles „Linksmosios pėdutės“ bei 

„Žaidimai-klasės“, o kiemo erdves papildėme mūsų darbuotojų dekoruotais paukščiais-vėjo malūnėliais, 

skatinančiais vaikų fizinį aktyvumą. Vasaros kaitrą įveikėme braidydami vandens baseinuose, gaivindamiesi 

po besisukiojančių „fontanų“ srovėmis, basomis bėgiodami žole, vaikščiodami „Sveikatingumo takeliu“. O 

keitimasis žaidimų aikštelėmis tenkino vaikų poreikį judėti, išgyventi naujų potyrių! Priimdamos 

„žalingų įpročių prevencijos“ iššūkį, nusprendėme, kad nemažą laisvalaikio dalį vaikai tiek namuose, 



tiek darželyje noriai praleidžia prie „ekranų“. Tad, lapkričio mėnesį pakvietėme koleges „leisti 

ekranams pailsėti“ ir drauge su vaikais prisiminti ar atrasti naujų judrių, kūrybinių veiklų. Taip 

prisiminėme kūno jogą, išbandėme „pirštukų“ imitacinius žaidimus, mokėmės įvaldyti šešėlių teatro 

galimybes, įgijome savimasažo pradmenų. 

Apibendrinant, informacinės  technologijos dažniausiai naudojamos meninio ugdymo 

užsiėmimų metu bei organizuojant rytines mankštas. Šių technologijų naudojimas padeda 

pedagogams komunikuoti, dalintis patirtimi, kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiuose projektuose, 

padeda sąveikaujant su tėveliais (informuoti, keistis informacija, bendrauti ir bendradarbiauti). 

                                                    

 Parengė: pavaduotoja ugdymui Jūratė Gedvilaitė 

 

  

    



  

  

 

 

 


