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TIKSLAS
Žaidžiant, eksperimentuojant ir tyrinejant supančią aplinką

saugoti ir stiprinti ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus (2–3m.)

vaiko sveikatą, grūdinti jo organizmą, didinant atsparumą

neigiamiems aplinkos poveikiams, suteikiant džiugių

emocijų, bei užtikrinant grūdinimo(si) tęstinumą namuose.



 sudaryti palankias sąlygas grūdinimo

projekto įgyvendinimui;

 padėti vaikams išmokti grūdinimosi

elementų taikant įvairius grūdinimosi

būdus;

 suvienyti darželio ir šeimos pastangas

įgyvendinant ankstyvojo ikimokyklinio

amžiaus (1–3m.) grūdinimo projektą.

Uždaviniai:



 Ryto mankštos metu (3–5 min.)
 Fizinio aktyvumo veiklos  metu (5–7 min.)
 Rytinio ir popietinio pasivaikščiojimo metu 

(20–30 min.)
 Prieš ir po pietų miego.

GRŪDINIMAS ORU



Pėdučių masažas plokščiapėdystės profilaktikai



Grūdinimo elementai dienos ritmo eigoje



Rudens gėrybės

Krenta lapai rudenėlio



Padėsim rudenėliui spalvinti lapus

Tiek daug lapų prikrito, 

kad teks vežti juos 

mašina...



Žiemos pramogos



Džiugina ilgai lauktas sniegas



Su sniegu galima pramogauti ir grupėje



Orams atšilus



Grūdinimas vandeniu

 Rankų plovimas kambario

temperatūros vandeniu 1min.

 Rankų iki alkūnių plovimas vėsiu

vandeniu 1–2 min.

 Žaidimai su vandeniu

panardinant rankas 5–7 min.

 Vandens procedūros kojoms –

braidymas baseinėlyje, kojų iki

kelių apšlakstymas vandeniu 3–5

min.



Sukas vandens malūnas

Renkam ir rūšiuojam 

kriaukleles

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16SBliEuKWPi1tVCPm0kDu-laIuax7Apgy1igdUbSfys/copy


Mama antis ir ančiukai

Tik atrodo kad tai lengva...



Grūdinimosi elementai dienos ritme



Grūdinimas saule

 Buvimas pasyvioje saulėje 5–10 min.

 Buvimas aktyvioje saulėje, didinant 

buvimo laiką 3→5→8→10 min.



Pirmi pavasario saulės spinduliai



Šventės darželio 

kiemelyje



 Individualumas.

 Laipsniškumas.

 Sistemingumas ir pastovumas.

 Proceso tęstinumas.

GRŪDINIMO PROCESO PRINCIPAI



 Teigiamų rezultatų pasieksime, jai

grūdinti pradėsime pamažu.

 Neintensyvinant grūdinimo procedūrų

organizmas adaptuojasi, jos tampa

neefektyviomis.

LAIPSNIŠKUMAS



 Grūdinimo procedūrų 

kompleksas turi būti sistemingai 

kartojamas tuo pačiu paros metu.

 Po ligos grūdinimo procedūros 

pradedamos nuo pradinių sąlygų.

SISTEMINGUMAS IR PASTOVUMAS



 Grūdinimo procesas 

vykdomas tik lopšelyje 

neduos rezultatų.

 Namuose būtina sudaryti 

panašias sąlygas, nenutraukti 

grūdinimo proceso.

TĘSTINUMAS



Su tėčiu ir mama sportuoti daug 

smagiau



REZULTATAI

Vaikai:

 išsiugdė teigiamą nuostatą į grūdinimo 

procedūras;

 įprato laikytis dienos rėžimo, asmens 

higienos;

 tapo draugiškesni, pareigingesni, išmoko 

gražiai bendrauti su vaikais ir suaugusiais;

 išmoko saugaus elgesio saulėje ir vandenyje 

pradmenų.





Ačiū už dėmesį


