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4. Proiekto iswendinti tikslai ir uZdaviniai
Tikslas: formuoti tinkamus maitinimosi iprodius, skatinti sveikos mitybos taisykles taikyti
kasdieniniame gyvenime
UZdaviniai:

1. Plesti vaikq Zinias apie darLoves, vaisius ir kitus maisto produktus, kuriuos sveika valgyti.
2. Pratinti vaikus lopSelyje-darLelyje ir namuose kasdien valgyti vaisius ir darZoves.
3. Ugdyti projekto dalyviq sveiko maisto gaminimo igfidZius.
4. Suteikti darbuotojams, ugdyiniq tevams Liniqapie sveik4 mityb4.
5. praukti ugdytiniq tevus i projekto veikl4, siekiant istaigos ir Seimos vientiso vaiko sveikos

mitvbos nuostatu formavrmo.

o Vaikai X
o Tevai, iteviai, globejai X
o Seima X
o Rizikos grupe (detalizuokite
o Bendruomene
o Specialistai
o Kita

6. Proiekto/ nriemon6s eikis tikslin6ms srundms.
Vis4 savaitg darZelinukai kure knygeles, diagramas, kuriose Lymejo, kokius patiekalus
lyie-darZelyie valge noriai, kuriuos nelabai, o kuriq val i nenoreio. Apibendrinus rezultatus



paai5kejo, kad ,,Smalsudiq" grupes vaikams labiausiai patiko virtiniai su varske, bananai, virti
ryLiai ir makaronai, o nepatiko - darZoviq Siupinys, pekininio kop[sto ir obuoliq salotos. ,,Kadiukr1"
grupes vaikq megstamiausi pusrydiq patiekalai: koSes, aviZiniq dribsniq blyneliai su obuoliais,
priespiediq - vaisiai, SvieZios uogos arba jq salotos, varske, jogurlas, pietq - sriubos, ivairios salotos

ir darZoves, darZovig, Siupinys. MaZiausiai simpatijq pelne mesos patiekalai ir tro5kiniai.

,,Nyk5tukq" grupds vaikams labiausiai patiko arbata su medumi, SvieZios uogos, pienas, kefyras,
varske, grietine, jogurtas, virti kiauSiniai, duona, var5kediai, virti makaronai, o kiek maZiau -
darZoviq Siupinys, varSkediai su morkomis, kop[stq salotos, Spinatq sriuba, perliniq kruopq koSe,

jautienos ir viStienos kotletai. ,,PeledZiukq" grupes vaikams pusrydiams labiausiai patiko gerti

kakav4, prie5piediams valgyti melionus, pietums - pomidorus, virtus makaronus, virtinius su

varske, vakarienei - gerti pien4, valgyti SvieZias uogas. Sios grupes vaikams nelabai patinka duona,

cukinijq plok5tainis, baltojo ridiko ir obuoliq salotos su aliejumi, obuoliq salotos.
Tyrimo duomenis grupiq aukletojos pristate lopSelio-darZelio dietistui, kuris sudarydamas

valgiara5dius, pagal galimybes, atsiZvelgs i vaikq pomegius. Dietistas akcentavo, kad darZelinukq
pratinimas prie naujq produktq yra nemenkas iS5[kis ir tevams, ir mokytojams bei rekomendavo
skatinti vaikus ragauti kuo ivairesnius patiekalus, nes maisto ivairove yra Iabai svarbi augandiam

organizmui.
Ugdymo proceso metu vaikai ivairiais pojfrdiais (apZiDredami, skanaudami, liesdami,

uostydami) tyrinejo darZoves, vaisius, uogas. Veiklq metu aptare jq skoni, form4, spalv4, naud4

sveikatai, Laidd Laidimus: ,,{vardink darZovg (vaisir4, uogQ)", ,,DarZoviq (vaisiq, uogt}) spalvos" ir
kt.

Trijq grupiq vaikai dalyvavo maZosios bendrijos ,}y'raLtqq ugdymas" edukacineje programoje

,,DarZoviukai", kuri maZiesiems priimtina forma atskleide spalving4, pilnq vitaminq darZoviq
pasauli. Programoje ,,DarZoviukai" vaikai i5girdo ,,DarZoviukq" dainelg, susipaZino su darZovemis,
jq savybemis ir nauda sveikatai, pamate trump4 spektakliuk4 ,,i5 puodo", mind misles, suZinojo
daug naudingq dalykq apie darloves, palygino darZoviq naud4 su nesveiko maisto Lala.

DarZelinukai kartu su aukletojomis, Siauliq r. savivaldybes visuomenes sveikatos biuro
visuomenes sveikatos specialistu, vykdandiu sveikatos prieLinrq lop5elyje-darLelyje, aptare

,,Sveikos mitybos" piramidg, Zaide didaktinius Zaidimus ir kure piramides i5 nattraliq medLiagt4:

vaisiq, darZoviq, kruopq, cukraus, ryriltq ir kt.. Zaismingq veiklq metu vaikai suZinojo, kad maisto
pasirinkimo piramides pagrind4 sudaro dvi maisto produktq grupes - darZoves, vaisiai, uogos ir
griidiniai produktai, kuriq rekomenduojama vartoti kasdien ir kelis kartus per dien4.

Praktines veiklos metu ,,PeledZiukq" grupes vaikai patys plove obuolius, morkas ir
suldiaspaude spaude sultis, kurias veliau noriai ragavo ir vai5ino lopSelio-darZelio darbuotojus. Per

asmening patirtijie suZinojo, kaip atsiranda vaisiq ir darZoviq sultys, kurias sveika gerti.
Viena savaites diena buvo skirta sveiko maisto gamybai pasirenkant vienos spalvos darZoves.

,,PeledZiukq" grupes vaikai gamino geltonus ir oranZinius patiekalus, ,,Smalsudiq" - Zalius,

,,Nyk5tukq" - raudonus, O ,,Kadiukq" - ivairiaspalvius. Vaikai, teveliq ir aukletojq suneStus,

lop5elio-darLelio ,,OLio darLe" i5augintus ivairiq gaminamq salotq ingridientus patys pjauste,

maiSe, paskanino druska, aliejumi ar jogurtine grietine. Vaikai sake, kad labai sveikavalgytr agurkq
ir kopDstq, moli[gq, morkq ir desnakq, burokeliq salotas, nes jose daug vitaminq.

,,Smalsudiq" grupes vaikai STEAM laboratorijoje atliko tyrim4 ,,Plaukia - skgsta". Pavadino

ivairius vaisius ir darZoves, spejo, kas plauks ar skgs, ir savo spejimus patikrino prakti5kai. Jie

i5siai5kino, kad paprika, obuolys, desnakas, svog[nas, pomidoras plaukia, o bulve, raudonasis

burokelis, slyva, vynuoge - skgsta. Kodel? Priesmokyklinukai padare iSvad4, kad visi vaisiai ir
darZoves skiriasi savo svoriu, vieni iS jq - pilnavidur,irai, kiti - tu5diaviduriai. Tai lemia, kad vieni jq

- nuskEsta, o kiti - lieka plfiduriuoti. Tyrimo rezultatus paLymdjo uZduodiq lapuose.

,,Nyk5tukai" grupeje atliko tyrim4 ,,Avietes gdrimas", kurio tikslas - skatinti vaikus tyrineti,
atrasti, formuoti sveikos gyvensenos igfidZius. I5 pradZiq vaikai apZiririnejo avietes, bande

apibudinti jq spalv4, atpaLirfii, pasakyti pavadinim4. Veliau skanavo ir apibrldino skoni. Po to patys

Sauk5teliais tryne uogas ir padare ,,uogieng", gerim4. Tyrimo metu vaikai dZiaugesi atradimais ir
savo darbo rezultatais.



kitais.
,,PeledZiukai" ai5kinosi, kas atsitiks rudens gerybems, ap5laksdius jas citrinq sultimis. Vaikai

apZiiirejo grupeje esandius vaisius ir darZoves, jas apibtidino, lygino. Veliau obuoli, bulvg ir mork4

perpjove pusiau, ant vienos puses pipetemis la5ino i5spaustas citrinos sultis. I(tas puseles padejo ir
po kurio laiko stebejo pakitimus ir rezultat4: citrinq sultimis ap5lakstytq puseliq spalva nepakito.

Pusel6s, ant kuriq nepateko citrinq suldiq - parudavo ir pajuodavo. Kodel taip atsitiko? Vaikai

suZinojo, kad citrinq sultyse esantis vitaminas C spalv4 ir skoni apsaugojo nuo deguonies poveikio.

Patys maZiausieji, ,,Kadiukq" grupes vaikai, padedami aukletojq, susipaZino su vaisiais:

bananu, obuoliu, kriau5e. Jie stebejo, kaip Sie vaisiai plaktuvo pagalba virsta tyrele ar kokteiliu, kuri
veliau visi noriai i5gere.

Rugsejo menesi lop5elio-darZelio darbuotojq ir teveliq komanda dalyvavo UAB vaistines

,,Valerijonas" edukacineje programoje ,,sveikata ir grolis po vienu stogu", kurios metu degustavo

ivairiq rflSiq aliejus (moli[gq seklq, nakvi5q, linq semenq ir kt.), nusake skoni ir suZinojo apie jq
vertg Zmogaus organizmui, gaminosi nat[ralios sudeties kt..p6 degustavo sveikuoliSkus cepelinus

su avinZirniq ir Spinatr+ idaru, megavosi vaistaZoliq arbata. Sioje edukacineje programoje lopSelio-

darZelio komanda isii naudingos informaciios apie svei

7. Pagrindinds veiklos formos ir metodai, taikytos igyvendinant projekt4 (pairymilkite vien4 ar
kelis atsakymus

o Paskaitos X
o Diskusijos
o ISvykos X
o Stovyklos
o Leidiniq, lankstinukq rengimas ir gamyba

o Kita (detalizuokite) X
Projektine savaite - ugdomosios veiklos grupese, Laidima| maisto gamyba, knygeliq

imentai ir tvrineiimai.

8.Socialin6irfizin6aplinka,kurioieigyvendinamasprojektas(pa@
o Ikimokyklinio ugdymo istaiga X
o Bendrojo ugdymo istaiga
o Bendruomene
o Seima X
o Kita (detalizuokite) X

Valerii ono" vaistinet e.

9. Vykdytq veiklq ir I arba paslaugq intensyvumas (kiek laiko, kaip daZnai ir kokiam asmenq

skaidiui buvo suteiktos pasla

Projekto veiklq igyvendinimui skirta viena savaite. Kiekvien4 dien4 organizuotos veiklos pagal

parengt4 plan4. Projekte ,,Skanauk, ragauk ir sveikas auk" dalyvavo visos lop5elio-darZelio grupes

(keturios), 56 vaikai (75%),10 mokytojq (100%), 7 aptarnaujandio personalo darbuotojai (50%),

Del koronaviruso (COVID-19) veiklose, renginiuose negalejo dalyvauti vaikq tevai ir kiti Seimos

narrai, bet jie palaike miisq iniciatyvas, par[pino vaisiq ir darZoviq, propagavo sveikos gyvensenos

principus namuose. Visa informacija apie veiklas tevams buvo viesinama uZdaroje facebook
grup qj e,,Me5kuidiq lop S elis- dar LeIis", internetinej e svetainej e me skuiciuld. lt

10. Ar buvo wkdytas proiekto vertinimas:
o Taip X
oNe

11. Vertinimo tipas. Nurodykite, kurias i5 5iq trijq i5vardintq sriiiq vertinote:



o Veiklos (proceso) vertinimas (kaip buvo igyvendintos planuotos priemones) X
o Pasiektq rezultatq vertinimas (kaip projekto uZdaviniai buvo pasiekti) X
o Poveikio vertinimas (taikytq priemoniq poveikis tikslinei projekto grupei) X
o Kita (detalizuokite)...

13. Panaudotos 165os:

Savivaldybes visuomenes sveikatos rdmimo specialiosios programos gautos leSos 300 Eur.

Kita (nurodykite) 110 Eur - lop5elio-darZelio le5os vaikq edukacinei veiklai, Zaidimams,

kanceliarinems priemonems.

{staigos (organizacijos) v

Direktore

vardas, pavarde

12.Vertinimo instrumentai. Apibtrdinkite vertinimo instrumentus (pvz.: klausimynai, testai ir
kt.), kuriuos naudojote vertinime, ir nurodykite jq naudojimo paskirti. @rid€kite vertinimo
instrumentu rezultatrl ko ei buvo vertinama
Special[s vertinimo instrumentai nebuvo sukurti. Projekto igyvendinimo rezultatai buvo aptart'-

mokytojq tarybos posedyje, projekto dalyviai para5e savo atsiliepimus apie projekto vykdym4 ir
poveiki vaikams. Mokytojai savo pastebejimus para5e savaites ugdomosios veiklos planq

refleksiiose.

L4. Proiekto testinumas
Toliau plesime vaikq, jq tevq Linias

ivairias menines veiklas, iSraiSkos

bendrausime ir bendradarbiausime su

apie sveik4 mityb4. Naudosime groZing literatflr4, tautosak4,

priemones, informacij4, ekskursijas. Pletojant 5i projekto
flkininkais, kepeiais, pardavejais, medikais ir kt,

15. Vaizdin6 medZiasa
uliqr.Me5kuidiq1op5elio-darZeliointernetinejesvetaineje

meskuiciuld.lt

.4..


