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Trumpas projekto aprašymas:

Įstaigoje ugdoma ikimokyklinio amžiaus

grupė, kurios ugdytiniai tobulina kultūrinius 

– higieninius, kvėpavimo įgūdžius.



Tikslas:

Tobulinti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, siekiant 

sumažinti vaikų sergamumą kvėpavimo takų ligomis.

Uždaviniai:

 Tobulinti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, atliekant 

įvairius kvėpavimo pratimus;

 Sudaryti galimybes vaikams judėti, žaisti ir mankštintis 

gryname ore;

 Skatinti ugdytinių tėvelius dalyvauti projekto 

vykdymo procese.

Laukiami rezultatai:

Plėtosis vaikų kultūriniai-higieniniai įgūdžiai, 

savarankiškumas, vaikai išmoks įvairių kvėpavimo 

pratimų, sumažės sergamumas kvėpavimo takų ligomis. 



PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

Data Projekto veiklos pobūdis Metodai ir priemonės

Spalio mėn. Projekto įgyvendinimo plano kūrimas.

1.Projekto pristatymas tėvams.

Darbas kompiuteriu.

Konsultacijos su pedagogais.

Lankstinukas.

Lapkričio 

mėn.

1.Rytinės mankštelės.

2.Kultūrinių-higieninių įgūdžių tobulinimas.

Kiekvieną rytą.

Kiekvieną dieną.

Lankstinukas tėvams.

Gruodžio 

mėn.

1.Kvėpavimo pratimai.

2.Priemonių papildymas.

Kiekvieną savaitę.

Vaizdinės priemonės.

Sausio mėn. 1.Pasivaikščiojimai lauke;

2.Kvėpavimo pratimai gryname ore.

Kiekvieną dieną.

Vasario mėn. 1.Bukletai tėvams viršutinių kvėpavimo 

takų ligų prevencijai.

Kiekvieną mėnesį.

Informacija stende.

Kovo mėn. 1.Judrieji žaidimai lauko aikštelėje. Kiekvieną dieną.

Vaizdinės priemonės.

Balandžio 

mėn.

1.Lauko aikštelės atnaujinimas. Bendradarbiavimas su tėvais.

Gegužės mėn. 1.Projekto apibendrinimas.

2.Sukauptos medžiagos susisteminimas.

Pateikčių ir segtuvų 

parengimas. Projekto 

pristatymas metodinės 

tarybos pasitarime 

naudojantis interaktyvia 

lenta.



LANKSTINUKAS TĖVELIAMS



Rytinės mankštelės
Atsipalaidavimo pratimai

Gera mankštintis ir 

mokytis kvėpuoti!



Darbštuoliai tėveliai



Kolektyvinės mankštelės 

sporto salėje

Gera kvėpuoti drauge!



Kvėpavimo pratimai

Vaikai įkvepia orą pro nosį ir išpučiant, pučia 

kamuoliuką vienas nuo kito.



“Vanduo verda”

Į puoduką įsipilame 

vandens, pasiimame 

šiaudelius. Plačiai 

nusišypsome, lūpas 

įtempiame į šypseną. 

Įkvepiame oro, lėtai per 

šiaudelį pučiame orą į 

vandenį, kad susidarytų 

burbulai. Vėl įkvepiame ir 

ilgai pučiame burbuliukus.



Burbuliuoja šiltas vandenėlis



“Lašelio piešinys”

Nusišypsome, kokteilinį šiaudelį (kietesnį ir platesnį) 

pridedame prie liežuvio vidurio, truputi prikandame. 

Pučiame į šiaudelį ir varinėjame vandens lašelį.



Smagu kurti pučiant vandens lašelius



Mums patinka pūsti muilo 

burbulus !



Švilpynės pūtimas

Pasiimame

švilpynę, įkvepiame oro ir pučiame. 

Kartojame kaletą kartų.



Plunksnelės pūtimas
Pasidedame plunksnelę ant 

delniuko, įkvepiame oro ir 

pučiame. Pagauname ją ir vėl 

pučiame.

Pučiant galime keisti kryptį.



Stendo pristatymas tėveliams



Išvados

1. Sistemingai su ugdytiniais atliekant kvėpavimo 

pratimus, vaikų laikysena tapo tobulesnė;

2. Susiformavo taisyklingo kvėpavimo įgūdžiai;

3. Išsiugdė vaikų kultūriniai – higieniniai įgūdžiai ir 

savarankiškumo įpročiai;

4. Bendradarbiaujant su ugdytinių tėveliais, 

gražinant aikštelės aplinką, vaikams buvo 

sudarytos sąlygos laisvai judėti.



Ačiū už dėmesį


