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PROJEKTO UŽDAVINIAI:

• vaikas tobulins kasdienio gyvenimo įgūdžius;

• susipažins su higienos reikmenimis: muilu, vandeniu, rankšluosčiu, 

šukomis, nosinaite, žinos jų paskirtį ir jais naudosis;

• mokysis gražaus elgesio taisyklių valgant prie stalo;

• pratinsis būti be sauskelnių ir prašytis ant puodo;

• suaugusio padedamas nusirengs ir apsirengs, įvardins atliekamus 

veiksmus. 



ASMENS HIGIENOS UGDYMO KRYPTYS:

• rankų plovimas, veido prausimas; 

• elgesio kultūra prie stalo;

• rūbų ir avalynės priežiūra; 

• naudojimasis tualetu;   



VAIKŲ ADAPTACIJA 

Rudenį grupėje vyko adaptacija:

• mokėmės skirtis su tėvais;

• reikšdami teigiamas ir neigiamas emocijas stebėjome ir tyrinėjome aplinką;

• sužinojome ir pratinomės laikytis grupės taisyklių: būti kartu, pastebėti

šalia esantį draugą, dalyvauti režiminiuose procesuose ir kt.

Buvo labai nedrąsu, kol nesuradau draugų ...



ASMENINIŲ DAIKTŲ PRIEŽIŪRA

Grupės aplinka daro didelę įtaką kiekvieno vaiko higienos įgūdžių ugdymosi

patirčiai. Higienos reikalavimai diktuoja tvarkingumo būtinybę, kūno ir rūbų švarą, todėl

vaikai pradėjo tyrinėti save ir mokėsi suprasti šių taisyklių laikymosi svarbos. Žaidė

įvairius žaidimus su veidrodžiu, mokėsi naudotis vienkartinėmis nosinaitėmis,

šukomis,pajusti ir įvardinti savo kūno švarą.

Čia aš – mergaitė Mokam šukuotis pačios



RANKŲ PLOVIMAS, VEIDO PRAUSIMAS

Rankų plovimas – įprasta kasdieninė dienos ritmo dalis, tačiau labai

svarbi asmens higienos procedūra. Rankas plauname ne tik tam, kad būtų švarios,

bet ir tam, kad apsaugotume vaiką nuo užkrečiamų ligų. Svarbu sekti, kad

veiksmai būtų nuoseklūs. Siekiant veiksmų nuoseklumo laikėmės rankų plovimo

taisyklių.

Kai rankytės švarios šypsosi veidelis Aš jau žinau, kur mano 

rankšluostukas 



STEAM veikla žadina vaiko smalsumą, mąstymą, kūrybiškumą, pažinimą.

Veikla ,,Potyrių maišeliai“. Vaikai liečiant, gniaužant maišelius rankytėmis

pajuto skirtingus pagrindus. Padedami mokytojos bandė padėti delniukus ant

maišelio, pajusti ir įvardinti daikto savybes: - kietas, minkštas, kas tai: - baltos

pupelės, minkšti spalvoti kamuoliukai.

Veiklos metu ,,Plauk laiveli“ susipažino su vandeniu, muilu, kempinėle,

sužinojo kas plaukia, skęsta.



Sveikatos valandėlė ,,Mano vonios kambarys“.

Vaikai įtvirtino žinias, kokie higienos reikmenys naudojami

vonioje.

Meniniai atradinai ,,Piešimas ant balto šalto sniego“.

Piešti galima ne tik ant popieriaus lapo, bet ir pasirinkus

netradicinį pagrindą. Vaikai sužinojo, kad sniegas šaltas, jis

tirpsta, pavirsta į vandenį. Daug emocijų vaikams suteikė

ištirpęs spalvotas paveikslas.



Tyrinėjimai, atradimai, žaidimai su vandeniu ,,Plauname

žaisliukus“, ,,Spalvoti kiaušiniai“.

Šie žaidimai skatino vaiką pažinti vandens savybes, pajusti šiltą

ir šaltą vandenį, sužadino norą bandyti, tyrinėti, aiškintis, kartu

su mokytoja daryti išvadas, kartoti veiksmus, bei suteikė daug

džiugių emocijų.



ELGESIO KULTŪRA PRIE STALO

Savarankiško valgymo įgūdžių vaikai išmoksta skirtingu metu.
Svarbu įvertinti vaiko galimybes, neskubinti, padėti, pasidžiaugti
pasiektu rezultatu, skatinti vaiko savarankiškumą, laikytis elgesio
kultūros taisyklių.

Elgesio kultūros įgūdžius ugdėme kasdien, laikantis dienos režimo
ir švęsdami tradicines šventes.

Elgiuosi prie stalo gražiai Tai skanu, kaip du medu



Savarankiški siužetiniai žaidimai

,,Virė virė košė‘‘, ,,Pamaitinsiu, pamyluosiu, pasupuosiu“.

Žaidimo turinys pakreipiamas kaip mokymo priemonė, kad vaikas

įgytų žinių, jas tobulintų. Žaidimas skatino vaiką imtis iniciatyvos,

pasirinkti priemones, kūrybišką požiūrį į užduočių sprendimą,

kūrybiškumą, vaizduotę, veiksmų kartojimą.



STEAM veikla

Bandymai su kiaušiniais ,,Aš galiu“

Tai įdomu ir nepažinta. Vaikai susipažino su kiaušiniu, sužinojo

kad nevirti, žali kiaušiniai gali būti trapūs ir dūžtantys, virtas

kiaušinis yra kietas, jį galima nulupti. Kartu su mokytoja stebėjo

kiaušinį po savaitės – jį spaudė, lietė tarsi guminį.



Žaidimai su vandeniu ,,Semiu su šaukšteliu“.

Su šaukšteliu susipažinome ne tik valgant, bet ir žaidžiant.

,,Knygelių atradimai“ tai veikla prie kurios galima grįžti

daug kartų. Siūlėme kiekviename puslapyje rasti, parodyti ir

įvardinti daiktą. Vaikas įgijo žinių ir informacijos, sužinojo

terminus ir sąvokas, susipažino su valgymo kultūra, išlaikė

dėmesį, tobulino kalbinius įgūdžius.



Praktinė, tiriamoji, pažintinė veikla ,,Žalieji augalai“.

Tai raktas į stebuklingą pasaulio pažinimą.

Vaikai tyrinėjo sėklas nuo stambesnių iki smulkiausių. Jas

bėrė, laistė, ir prasidėjo ilgas laukimas… stebėjimas kaip

dygsta augalai.



NAUDOJIMASIS TUALETU

Vaiką pradėti mokyti, kai jis yra gerai nusiteikęs emociškai, laikantis

dienos režimo: po valgio, po miego, sodinti vaiką ant puoduko tuo pačiu

laiku. Tokiu būdu vaikas bus pratinamas prie pastovumo, skatinama

organizme susidaryti sąlyginiams refleksams.

Čia mano puodukas, čia lėlytės



RENGIMOSI ĮGŪDŽIAI

Dauguma dienotvarkės dalių dažnai pasikartoja. Vaikai rengiasi
ne kartą per dieną – einant miegoti, po dienos miego, ruošiantis į lauką ir
grįžus vaikai apsirengia ar nusirengia. Tai palankus metas vaiko
savarankiškumui ugdyti. Todėl, svarbu sudaryti sąlygas vaikui būti
savarankišku, kiek leidžia jo amžius ir išgyventi džiaugsmą, kuris apima
vaiką, kai jam pirmą kartą pavyksta kažką padaryti pačiam.

Aš jau moku rengtis pats



Stalo žaidimai ,,Puzzle“, ,,Aprengsiu meškiuką“, ,,Lėlytės rūbai“

Dėlionės su paprastu ir aiškiu paveikslėliu, vaizduojančiu vieną

didelį daiktą (kepurė, marškiniai, batukai) skatina vaiko pažinimą,

akių ir rankų koordinaciją. Žaisdami vaikai išmoko išardyti ir vėl

sudėti dėlionę.

Kojyčių mankšta ,,Rid rid rid kamuoliukas“. Vaikai ne tik

masažavo pėdutes, bet ir tobulino šlepečių nusiavimo ir

apsiavimo įgūdžius, prisiminė, kaip teisingai apsiauti ant

tinkamos kojos šlepetę, ją užsisegti.



DARBAS SU ŠEIMA

• Metų eigoje siekėme glaudaus bendradarbiavimo su tėvais.

• Mokytojos ir tėvai bendromis pastangomis kūrė atmosferą

visapusiškam ir harmoningam vaiko ugdymui, atsižvelgiant į vaiko

įgytą patyrimą, puoselėjant visas jo galias.

• Kartu su tėvais geranoriškai siekė bendradarbiavimo ir bendrų

rezultatų, aktyvaus šeimos dalyvavimo ugdymo procese.

• Mokytojos informavo tėvus apie taikomus metodus, higienos ugdymo

eigą, vaiko pasiekimus, nesėkmes, ieškojome bendrų sprendimo

būdų, pateikėme aktualių problemų sprendimo būdų, pasiūlymus,

rekomendacijas.



POKYČIAI

• Vaikai įgijo asmens higienos įgūdžių pradmenis;

• tapo mažiau priklausomi nuo suaugusiojo, savarankiškesni;

• pradėjo suvokti save ir savo galimybes, labiau pasitiki savimi.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


