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PROJEKTO VIETA

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis

LAIKAS

2013-2014 m. m.

DALYVIAI

„Nykštukų“ gr., „Boružėlių“ gr., „Bitučių“ gr. ugdytiniai, tėveliai ir pedagogai.

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

Vaikai dar mažai žino apie asmens higienos įgūdžius ir įpročius, todėl: 

Ypatingą dėmesį skiriame asmens higienos įgūdžių ugdymui;

Tai atliekame sistemingai, laipsniškai, atsižvelgiant į vaiko amžių ir individualias savybes.

Vaikas įgijęs asmens higienos įgūdžių pradmenis tampa mažiau priklausomas nuo suaugusiojo, 

savarankiškesnis, pradeda suvokti save ir savo galimybes, labiau pasitiki savimi.



TIKSLAS

Suteikti elementarių žinių vaikams apie kūno priežiūrą ir mokyti jį prisižiūrėti, ugdant 

sveikos gyvensenos poreikius.

UŽDAVINIAI

1. Suteikti žinių apie asmens higieną, formuojant vaiko savivoką;

2. Nuosekliai laikytis dienos ritmo;
3. Bendradarbiauti su vaiku ugdant asmens higienos įgūdžius;

4. Teigiamai nuteikti vaiką veiklai, sudarant jam galimybę atlikti veiksmus individualiu 

ritmu;

5. Skatinti tėvus aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje.

LAUKIAMI REZULTATAI

Vaikai įgiję asmens higienos įgūdžių pradmenis taps mažiau priklausomi nuo 

suaugusiojo, savarankiškesni, pradės suvokti save ir savo galimybes, labiau 
pasitikės savimi.



PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

Data Projekto veiksmų planas Metodai ir priemonės Pastabos

Rugsėjo mėn.
Aptarti su tėvais projekto „Kai švarios rankytės 

– šypsosi veidelis“ svarbą ir reikšmę
Grupės tėvų susirinkimas

Spalio mėn.

Rinkti medžiagą apie kultūrinių – higieninių 

įgūdžių formavimą (rankų, veido prausimą, 

naudojimąsi tualetu, elgesio kultūra, asmeninių 

daiktų priežiūra.).

Informacijos kaupimas įtraukiant tėvus

Lapkričio mėn.

Papildyti grožio kampelį priemonėmis 

reikalingomis projekto įgyvendinime 

(vienkartinės nosinaitės, šukos ir kt.).

Pokalbiai su tėvais. Informacija stende 

„Kalbame su vaikais apie rankų plovimo 

svarbą“.

Gruodžio mėn.

Suteikti vaikams žinių apie kultūrinius –

higieninius įgūdžius „Kaip apsisaugoti 

nuo gripo“. Baltprausys.

Sveikatingumo valandėlė gripo prevencijai

Sausio mėn.
Bendradarbiavimas su šeima. Teikti 

informaciją apie higieną.
Lankstinukas tėvams

Vasario mėn. Sportinė pramoga „Pažadink savo kūną“ Salėje kolektyvinė mankšta

Kovo mėn.
Tėvelių – vaikų kūrybinių darbelių kūrimas apie 

asmens higieną.
Parodėlė grupėje

Balandžio mėn.
Nuotraukų demonstravimas vykdant projektą.

Stendo apipavidalinimas

Gegužės mėn.

1. Projekto apibendrinimas.

2. Sukauptos medžiagos susisteminimas, 

pristatymas.

Parengti segtuvą, pristatyti projektą, 

naudojantis interaktyvia lenta metodinės 

tarybos pasitarime



ASMENS HIGIENOS UGDYMO KRYPTYS:

• Naudojimasis tualetu;

• Rankų plovimas, veido prausimas;

• Rūbų ir avalynės priežiūra;

• Elgesio kultūra prie stalo;

• Asmeninių daiktų priežiūra.



NAUDOJIMASIS TUALETU

Ugdomi įgūdžiai:

- eiti į tualetą paskatinus auklėtojai;

- susirasti savo tualetinį puoduką pagal simbolį;

- nusimauti laisvas kelnes su guminiu juosmeniu;

- mokytis atsisėsti ant puoduko ir atsistoti.

Čia mano puodukas. Aš pati!



RANKŲ PLOVIMAS,VEIDO PRAUSIMAS

Ugdomi įgūdžiai:

-atsiraitoti laisvas rankoves (be sagų) iki 

alkūnių;

-atsisukti vandens čiaupą;

-imti muilą ir muiluoti rankas;

-plauti muiluotas rankas tekančiu 

vandeniu;

-praustis veidą bet kaip;

-šluostytis rankas ir veidą savo rankšluosčiu;

-pakabinti rankšluostį ant pakabos į vietą;

-užsitraukti rankoves. 



Žinau kur mano rankšluostukas.Kai rankytės švarios-šypsosi veidelis





Ugdomi įgūdžiai:

-susirasti savo spintelę pagal simbolį;

-nusivilkti atsegtus drabužius;
-nusiauti atrištus batus;

-mokytis apsirengti. 

RŪBŲ IR AVALYNĖS PRIEŽIŪRA

Aš nemoku!Tu gali pati.



Aš jau moku rengtis pats.



Kaip aš tingiu rengtis 



ELGESIO KULTŪRA PRIE STALO

Ugdomi įgūdžiai:

-rasti savo vietą prie stalo;

-paimti ir taisyklingai laikyti stalo 

įrankius;

-stengtis valgyti tvarkingai;

-gerti iš puoduko;

-naudotis servetėle;

-atsistojus pristumti kėdutę prie 

stalo.

Man skanu.





Elgiuosi prie stalo gražiai.



ASMENINIŲ DAIKTŲ PRIEŽIŪRA
Ugdomi įgūdžiai:

- pastebėti kada reikia valyti nosį;

- susirasti kišenėje savo nosinę;

- išimti iš pakelio vienkartinę nosinę;

- panaudojus nunešti vienkartinę nosinę Į šiukšliadėžę;

- priminus atsinešti savo šukas;

- braukti šukomis per plaukus bet kaip.



Mokam šukuotis patys Mes gražuolės.  



Mes kirpėjai 

Kaip sunku užsegti.



LANKSTINUKAS TĖVAMS







SVEIKATINGUMO VALANDĖLĖ GRIPO PREVENCIJAI 
ANIMACINIS FILMUKAS ,,BALTPRAUSYS“ 

Tikslas: Suteikti vaikams žinių apie kultūrinius higieninius įgūdžius, kaip apsisaugoti nuo gripo.

Kokia murzė Kaip įdomu.



SPORTINĖ PRAMOGA 
,,PAŽADINK SAVO KŪNĄ“ 

Tikslas: Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, palaikyti teigiamą emocinę nuotaiką, džiaugsmą.  

Mes laimingi, mes sveiki. Tai bent šokis.



Svečiuose klounas. 



TĖVELIŲ – VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBELIŲ 
KŪRIMAS APIE ASMENS HIGIENĄ.





STENDO APIPAVIDALINIMAS







IŠVADOS

• Daug dėmesio skyrėme asmens higienos įgūdžių 

pradmenims;

• Vaikai įgijo asmens higienos įgūdžių, tapo mažiau 

priklausomi nuo suaugusiojo, savarankiškesni;

• Pradėjo suvokti save ir savo galimybes, labiau 

pasitiki savimi;

• Džiaugėmės aktyviu tėvelių dalyvavimu 

projektinėje veikloje, ugdytinių pasiekimais.




