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1 priedas

PROJEKTO ,,SKANAUK. RAGAUK IR SVEIKAS AUK" REMIMOPARAISKA DEL

1. Parei5kdjo d uomenys.

.1. Pa rei5kdjo pavadinimas:

raulru r. lc1 1S

.2. Informaciia aoie naraiSka teikianiia orpanizaciiaz
Kodas:190084586
Adresas: Stoties e. l, MeSkuidiu miestelis, Me5kuidiu senilniia, LT-81442 Siauliu raionas

Telefono. fakso Nr. 841 37 05 46

Elektroninis pa5tas meskuiciudarzelis@gmail. com

Organizacijos banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, s4skaitos numeris): LT134010044200915161
Bankas- Luminor Bank AB
Banl<o kodas - 40100

.3. In anie naraiSk teikiandios orsanizacii va

Varda varde: Direktore ita UZkuraitiene
Telefonas: 841 31 05 46

.4, Informaciia apie paraiSka teikiantios organ finansininka:
Vardas, pavarde: Ona Dagiene (Siauliq r. Svietimo paslaugr4 centras).

Telefonas: 841502620

.1. Priemon0s (nroiekto) navadinimasr
auk. rasauk ir sveikas auk!"

.2. Trumnas nriemonds (nroiekto) aoibudinimas:
l.PersonaZai - Seimininke ir linksmosios DarZoves pakvies vaikus i salg, kur vaikai tyrines
darZoves, ai5kinsis jq naud4 sveikatai. Grupese vaikai patys gamins sveikuoliSkus patiekalus i5
pasirinktq darZoviq ir juos pristatys popietese: ,,Ragauk ir skanauk", ,,Pavai5ink draug4".
2.Darlelinukai dalyvaus maZosios bendrijos ,,MaLrq,4 ugdymas" edukacineje programoje

,,DarZoviukai", kuri atskleis vaikams nuostabq, spalving4, piln4 vitaminq darZoviq pasauli jiems
priimtina forma. Programoje ,,DarZoviukai" vaikai: i5girs ,,DarZoviukq" dainelg; susipaZins su
darZovemis, jq savybemis ir nauda sveikatai; pamatys trump4 spektakliuk4 ,,i5 puodo"; i5 tikrq
darZovitl darys kUrini; mins misles; suZinos daug naudingq ir idomiq Ziniq apie darZoves; palygins
darZoviq naud4 su nesveiko maisto Zala.
LopSelio-darlelio darbuotojq, darZelinukq tevq komanda dalyvaus ,,Valerijono" vaistinds
edukacineje programoje ,,Se5tadienio pusrydiai", kurios metu mokysis pakeisti pabodusius
savaitgalio pusrydiq iprodius, atras nauj4 skoni ir patrauklius pusrydiq pateikimo Seimai bDdus.
3.Projekto metu vyks vaikq pokalbiai, diskusijos apie sveik4 mityb4, animaciniq filmukq apie
darZoves Zifirejimas, uZduodiq atlikimas, organizuojami renginiai: ,,Sukurk savo pusrydiq lekStg",

,,Atspek kas tai? (ragauti darZoves uZri5tomis akimis ir pasakyti, kas tai)".
DarZelinukq tevai ir lopSelio-darZelio darbuotojai dalyvaus mokymuose/seminare, kurio metu bus
diskutuoiamaapie gero mai'sto kok



reikalavimus vaikq maitinimui.
4.Vaikai gaus savaites valgiara5dius, iS kuriq pasigamins knygelg. Joje kasdien paZymes, kokius
patiekalus valge noriai, kuriuos - nelabai, o kuriq - i5 viso nevalge. Savaites pabaigoje iSrinks
vaikq megstamiausius ir nemegstamiausius patiekalus. Tyrimo duomenis pristatys lop5elio-darZelio
dietistui, visuomenes sveikatos prieZilros specialistui ir aptars su jais savo maisto produktq
pasirinkim4.
DarZelinukai kartu su visuomenes sveikatos prieZi[ros specialiste aptars ,,Sveiko maisto
piramidg", ivardins k4 mate paveiksleliuose. Vaikai suZinos, kad maisto pasirinkimo piramides
pagrind4 sudaro dvi maisto produktq grupes - darZoves, vaisiai, uogos ir grDdiniai produktai, kuriq
rekomenduojama vartoti kasdien ir kelis kartus per dien4. Grupese apsilankys Seimininke, kuri
atne5 iiems pintine morku. i5 kuriu vaikai sultis ir ias ibudins skoni

Kokiai gyventojq grupei shirta 5i priemon€

lio-darZelio iniai, jq tdvai, lopSelio-darZelio darbuoto.jai.

. Problema / situaciios analizE (Glaustai te oroblemos bei situaciios analize):

Mityba - vienas svarbiausiq vaiko sveiko augimo ir vystymosi faktoriq. Nuo maZens svarbu
formuoti sveikos mitybos iprodius: laikytis maitinimosi reZimo, valgyti sveik4 maist4, i5skiriant
vaisiq ir darZoviq svarb4. Siekiant uZtikdnti palanki4 vaikq mityb4, maisto saug4 ir geriausi4
kokybg nuo 2018 m. rugsejo 1 d. lop5eliuose-darZeliuose pakeisti valgiara5diai. Juose daugiau
darZoviq ir patiekalq i5 jU, Zalumynq. Pastebejome, kad vaikai nelabai noriai jas valgo, nors

darZoviq ir vaisiq reik5me Zmogaus organizmui yralabai didele. Tai vitaminq, maistiniq skaidulq,
mineraliniq medLiagr4, organiniq riigSdiq, angliavandeniq Saltinis. Reikia ieSkoti bfldq ir formq,
kaip i5sprgsti 5i4 problem4. Ikimokyklinis amZius ypatingas tuo, kad tuomet formuojasi vaiko
maitinimosi stereotipai, valgymo iprodiai ir vienokios ar kitokios nuostatos mitybos atLvilgiu.

Mokslininkai teigia, kad 70 % letiniq ligq atsiranda del to, kad Zmonds neteisingai maitinasi.
Daugeli kamuoja nutukimas, Sirdies ir kraujagysliq sistemos ligos. UZ vaiko sveikat4, jo visaverli
augim4 yra atsakingi Zmones, esantys jo artimiausioje aplinkoje - tevai ir lopSelio-darleho
darbuotojai. Visq pirma, jie patys turi bfti susipaZing su sveikos mitybos principais ir jq laikytis.
Tik tuomet galima kalbeti apie jq auginamq, ugdonrq vaikq sveik4 mityb4. Todel Sis projektas
apima ne tik darb4 su vaikais, bet ir tevq, lop5elio-darZelio darbuotojq itraukim4 i sveikos mitybos
propagavimq.

DaLnai susiduriame su problema, kai vaikai nenori net ragauti jiems siulomq darLovty,
Zalumynq, Specialistq teigimu, yra bUdq vaikus sudominti darLo gerybemis taip, kad apie
darZoves, Zalumynus maLyliai pasakotq patys, o radg lekSteje - nedvejodamt ragautq. Pirmiausia
reikia, kad darLoviq auginimo proces4 vaikai galetq stebeti i5 arti ir patys prie jo prisidetq.
LopSelis-darZelis turi Siltnami, kuriame praejusiais metais su vaikais auginome pomidorus,
agurkus, paprikas. Vaikq pasodintos, priZiiiretos, uZaugintos gerybes padejo jiems greidiau
pamegti darZoves, Vasaros metu vaikai kasdien lauke valge pirmqii derliq - pomidorus, agutkus,
paprikas. Siais metais planuojame auginti ivairesnes darZoves (cukinijas, kop[stus, svog[nus,
ridikelius ir kt.) ir pratinti vaikus jas valgyti Lalias ar padiq virtas, tro5kintas, keptas.
Svarbu uZtikrinti, jog vaikai valgytq kuo daugiau darZoviq. Tadiau tik pasakojant apie jq naud4
sveikatai, nieko nepasieksime. Projekto metu skatinsime vaikus gaminti ir ragauti sveikus
uZkandZius, padesime jiems ugdytis teisingos mitybos igudZius.

Lop5elio-darLelio mokytojai, siekdami suZinoti naujos informacijos apie sveik4 mityb4, nori
dalyvauti mokymuose/seminaruose, bet jie retai organizuojami. Tokiuose mokymuose dalyvavo
tik lop5elio-darLelio dietistas, virejai. DarZelinukq tevams taip pat nepakanka Ziniq apie sveik4
mityb4, nors apie tai kalbama tevq susirinkimuose, vie5inama stendine medZiaga. Pokalbirl metu
tevai sake, kad ne visada skatina savo vaikus valgyti kuo ivairesnes darZoves ar patiekalus i5 jr+, .te

visi rodo pavyzdi vaikams patys valgydami sveikus maisto produktus. Manome, kad tik aktyviai
bendraujant ir bendradarbiaujant su darZelinukq tevais, vykdant Sviediamqj4 jq veikl4, galima
i5ugdyti sveikus vaikq mitybos iprodius. Projekto metu sieksime teori5kai ir praktiSkai gilinti

iuiu Zinias aoie sveika vaiku mit nes sveikos mitvbos usdvmas turi buti vykdomas tiek



darLelyje, tiek namuose. DarZelinukq tevai, lop5elio-darZelio darbuotojai turi b[ti lankstls, privalo
tobuleti natvs ir suteikti oakankamai Ziniu vaikams.

2.7. Veihlos as. Rekomenduo me informac teikti tokia forma:

.5. Priemonds (nroiel<to) tikslas:
Formuoti tinkamus maitinimosi iprodius, skatinti sveikos mitybos taisykles taikyti kasdieniniame

Priemonds (proiekto) uZdaviniai:
o Plesti vaikq Zinias apie darLoves, vaisius ir kitus maisto produktus, kuriuos sveika valgyti.
o Pratinti vaikus lop5elyje-darLelyje ir namie kasdien valgyti vaisius ir darZoves.
. Ugdyti projekto dalyviq sveiko maisto gaminimo igfldZius.
o Suteikti darbuotojams, ugdytiniq tevams Ziniq apie sveik4 mityb4.
. {traukti ugdytiniq tevus iprojekto veikl4, siekiant istaigos ir Seimos vientiso vaiko sveikos

mitvbos nuostatu formavimo.

VykdytojasVeikla

MeSkuidiq lopSelio-
darZelio mokytojai

Popiete ,,Ragauk ir
skanauk"

MeSkuidiq
lopSelis-
darZelis

MeSkuidiq lopSelio-
darLelio mokytojai,
maLoji bendrija

Edukacine
programa

,,DarZoviukai"

Me5kuidiq lopSelio-
darZelio mokytojai

Ugdomoji veikla
grupese ir renginiai:
,,Sukurk savo
pusrydiq lek5tg",

,,Atspek, kas tai"
MeSkuidiq lopSelio-
darZelio mokytojai

Knygeles,,Mano
megstamiausi

MeSkuidiq
lopSelis-
darZelis

Edukacija

,,SeStadienio
pusrydiai" lop5elio-
darZelio
darbuotojams,

tiniu tevams.

Me5kuidiq lop5elio-
darZelio mokytojai,

,,Valerijono"
vaistine

2.8. Plan riemoniu iSlaidos

Eil.
Nr.

ISlaidq paskirtis
Reikalinga

suma
priemonei
ieyvendinti

LeSos i5 kitq
Saltiniq

ISlaidq detalizavimas

Pra5oma leSq suma i5
Visuomenes sveikatos
remimo specialiosios

Droqramos

I Edukacine programa

,,DarZoviukai".
280 Eur 80 Eur MaZosios bendrijos

,,MaZqjq ugdymas"
edukacine programa

.,DarZoviukai"

200 Eur

z Edukacine programa
darZelinuktl tevams,
lopSelio-darZelio
darbuotoiams.

100 Eur Edukacine programa

,,SeStadienio pusrydiai"

,,Valerijono" vaistinej e

100 Eur

4 Priemones vaikq
edukacinei veiklai,
Zaidimams.

30 Eur 30 Eur Mediniq pjaustytq vaisiq
rinkinys, medines deliones
vaisiai, darZoves, mesa,
Zuvis.



Eit.
Nr.

Vertinimo kriterij ai (paskaitq, dalyviq, paslaugq, straipsniq spaudoj e,

informacinirl laidq, leidiniq ir pan. skaidius).
Skaiiius

I Edukacines programos,,DarZoviukai" metu darZelinukai susipaZins su
darZovemis, suZinos apie jq naud4 sveikatai.

Edukacineje
programoje dalyvaus
60 vaikq.

) Lop5elio-darLeho darbuotojq, darZelinukq tevq komanda dalyvaus

,,Valerijono" vaistines edukacineje programoje ,,Se5tadienio
pusrydiai", kurios metu i5moks pakeisti pabodusius savaitgalio
pusrydiq iprodius, atras nauj4 skoni ir patrauklius pusrydiq pateikimo
Seimai budus.

Edukacineje
programoje dalyvaus
10 projekto dalyviq
komanda.

3. Padauges vaikq valgandiq ivairias darZoves ir patiekalus i5 jq. 100% vaikq ragaus,
80% - valgys
darZoves irjq
salotas, 65% -

patiekalus i5

ank5tiniq darZoviq.

15 viso 410 Eur I 10 Eur 300 Eur

2.9. Vertinimo kriterijai (rodihliai, apskaiCiuojami matavimo vienetais)

3. Papildoma informacija

.10. Laukiamas oriemon€s rezultatas tikslinei grupei ir / ar bendruomenel:

DarZelinukar Linos, kaip reikia sveikai maitintis, pamegs darZoves, Zalumynus ir patiekalus i5 jq.
Suaugusiems skatinant, rodant teigiam4 pavyzdi, vaikai daLniau rinksis darZoves, o ne

saldumynus. Vaikai patirs teigiamq emocijq gamindami ir ruo5dami maist4 i5 darZoviq, Lalumyn4,
spausdami sultis. I projekt4 bus itraukti tevai, lop5elio-darZelio darbuotojai. Tokiu bfidu vaikai
praleis daugiau laiko su jais bendraudami ir gamindami patiekalus i5 darZoviq, Zalumynq.
DarZelinukq tevai, lop5elio-darZelio darbuotojai Zinos pagrindinius sveikos mitybos principus ir
taisykles ir, juos taikydami, mokes tinkamai pasirinkti sveikatai palankesnius maisto produktus bei
pratins tai darvti vaikus.

.11. Testinumo
Toliau plesti vaikq, jq tevq, lop5elio-darZelio darbuotojq Zinias apie sveik4 mityb4. Naudoti
groZing literatDrq, tautosak4, ivairias menines veiklas, iSraiSkos priemones, informacij4,
ekskursijas, metodus. Bendrauti ir bendradarbiauti su [kininkais, kepejais, pardavejais, medikais

l. Papildomi finansavimo Saltinai:

130 Eur Siauliu r. MeSkuidiu I io-darZelio leSos

.2. Priemoni mo oatirtis:
iauliq r. Me5kuidiq lop5elis-darZelis yrapripalintas sveikatq stiprinandia mokykla. {gyvendinama

sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikas darZelis 2019-2023 m.".2019 m. lapkridio men. lop5elis-
darZelis apdovanotas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto, sveikatos apsaugos

ministrq padeka uZ aktyvq dalyvavim4 iniciatyvoje ,,Aktyviai, draugi5kai, sveikai", sveikesnes

mokyklos bendruomenes kflrim4 ir sveiko gyvenimo vertybiq puoselejim4.
LopSelis-darZelis kasmet rengia Siauliq rajono savivaldybes finansuojamus projektus. 2017 m.

laimetas projekto,,Vanduo - sveikatos Saltinis" (143 eur),2018 m. -,,Vanduo - geras draugas"
200 eur), 2019 m. - ,,Smalsudiai - plaukimo dempionai" ( I 00 eur) finansavimas.



VO bendruomene" rekomendaciia,,Del pro.iekto remimo".

Prie paraiSkos pridedama:
l.
2.

VO ,,Me5kuidiq bendruomend" 2020 m. sausio 15 d. rekomendacija Nr, S-1 ,,Ddl projekto rdmimo" (l lapas).

Siauliu r. Me5kuidiu lop5elio-darZelio 2020 m, sausio 16 d. inis ra5tas Nr. S-7 (1 laoas).

2020m.
Zt,wttrct4'stz-

Sieita UZkuraitiene


