
 KETVIRTADIENIS – OBUOLIUKŲ  
ŠEIMADIENIS 

 

Rytmetis 

 

8:30 Rytinė Obuoliuko mankštelė lauke.  

9:30 Išvyka į Klaipėdos miesto botanikos 

sodą.  

9:30 „Pingvinukų“ grupėje svečiuosis 

mamytė ir kartu su 

vaikučiais keps 

obuolių pyragą.  

10:00 Mažųjų 

žaidynės darželio 

kieme (likusioms 

darželyje grupėms 

veda Lina Š.).  

 

Popietė 

15:30 Obuoliuko šeimų bėgimas „Bėgu 

kartu su mama ir tėveliu“ (sporto vadovė 

Lina Š., visuomenės sveikatos specialistė 

Tatjana N.).  

 

 
 
 
 
 
 

 

PENKTADIENIS – OBUOLIUKŲ  
LINKSMADIENIS 

 

Rytmetis 

 
8:30 Obuoliuko rytinė mankštelė. 

10:00 Edukacinė, pažintinė, sportinė veikla 

lauke „Obuoliuko kelionė į pasaką“ (mok. 

Laima, muzikos mok. Svetlana, sporto vadovė 

Lina, visuomenės sveikatos specialistė Tatjana).  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Lopšelio-darželio „Bangelė“  

Sveikatos kūrybinė grupė: 
Lina Šlymienė 

Laima Mikužienė 

Natalija Fediukina 

Giedrė Stonkienė 

Ala Vainer 

Larisa Aksionova 

Svetlana Volosevič 

Tatjana Nižnikovskaja 

Ieva Mikulskienė 

Jūratė Kadagienė 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEIKATOS SAVAITĖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
2019 m. rugsėjo  23-27 d. 

 
 

STARTAS 



PIRMADIENIS – OBUOLIUKŲ 
SAUGIADIENIS 

Rytmetis 

8:00 Vaikus ir tėvelius pasitinka Obuoliukas 

(sporto vadovė Lina). Fotos sienelė (parengė 

mok. Laima, Ala, Larisa, Vida S.). 

Kiekvienas vaikas atsineša namuose kurtą 

Obuoliuką ant pagaliuko.  

8:30 Rytinė Obuoliuko mankštelė.  

9:00 Pokalbiai grupėse apie obuoliukų naudą 

žmogaus organizmui, savo kurtų Obuoliukų 

pristatymas.  

10:00 Klaipėdos miesto 

policijos komisariato 

saugumo pamokėlė su 

Amsiu priešmokyklinėms 

grupėms.  

10:30 - 12:00 Linksmųjų 

obuoliukų žaidynės darželio kieme (Lina Š., 

Svetlana V.).  

Svečiuose lopšeliai - darželiai „Puriena“, 

„Švyturėlis“.  

 

Popietė 

15:30 Kūrybinės Obuoliuko dirbtuvėlės 

grupėse: 

Obuoliuko lipdymas iš plastilino, molio, 

modelino; aplikavimas, štampavimas ir t.t 

Idėjos internete 
https://www.pinterest.com/pin/51868808206458
0185/ 

 

15:30 Inscenizuota 

kūrybinė veikla  

„Augo obuoliukas“ 

„Kriaukliukų“, 

„Jūros akmenėlių“ 

grupėms (veda mok. 

Giedrė S.).  

 

ANTRADIENIS – OBUOLIUKŲ 
SPORTADIENIS 

 

Rytmetis 
8:30 Rytinė Obuoliukų mankštelė.  

9:00 Pokalbiai grupėse: 

• Kodėl svarbu sportuoti ir būti 

fiziškai aktyviu? 

• Kokias žinai sporto šakas? 

10:00  Obuoliuko sportinės estafetės darželio 

kieme visoms grupėms ( sporto vadovė Lina 

Š., visuomenės sveikatos specialistė Tatjana 

N.).  

10:00 Muzikinės Obuoliuko improvizacijos 

(muzikos mok. Jūratė).  

10:00 Obuolių sulčių deguonies kokteilių 

skanavimas Klaipėdos miesto sveikatos 

priežiūros centre („Gintarėlių“ gr.). 

 

 

 

 

 

Popietė 

15:30 Kūrybinė veikla „Obuoliukas“ 

grupėse: 

• Atspaudai iš obuolio; obuoliukų 

kirmėliukai; 

• Obuoliuko lipdymas iš druskos ir 

miltų tešlos; 

• Obuoliukų 

gaminimas iš 

gamtinės 

medžiagos ir 

antrinių žaliavų. 

TREČIADIENIS – OBUOLIUKŲ 
SVEIKADIENIS 

Rytmetis 

8:00 Edukacinė veikla 

tėveliams ir vaikams 

darželio kieme „Sveikatai 

palankaus maisto dėlionė“ 

(visuomenės sveikatos 

specialistė Tatjana N., 

mok. Natalija F.). 

8:40 Rytinė Obuoliuko mankštelė. 

9:20 Sveikatos valandėlės grupėse: vaisių 

salotų, vėrinukų, 

sumuštinukų, sulčių 

gamyba. Obuoliukų 

svėrimas, skaičiavimas, 

lyginimas, matavimas. 

Sveikatai palankios mitybos 

piramidės aptarimas.  

9:30 „Perliukų“ gr. vaikučiai su mamyte 

keps sausainiukus.  

 9:30 „Gintarėlių“ ir „Žuvelių“ grupių žygis 

prie jūros (sporto vadovė Lina, visuomėnės 

sveikatos specialistė Tatjana N.). 

9:30 „Pingvinukų“ gr. edukacinė išvyka į P. 

Domšaičio galeriją.  

10:00 „Sveikučio lėkštės“ kūrimas grupėse.  

 

Popietė 

15:00 Obuoliukas ir Pelytė svečiuojasi 

liet. grupėse (mok. Ieva, muzikos vadovė 

Jūratė).  
 

 

15:30 Kūrybinė 

Obuoliuko laboratorija 

„Žuvelių“, 

„Aštuonkojėlių“, 

„Ruoniukų“, „Jūros 

arkliukų“ gr. (veda 

mok. Larisa A.). 

https://www.pinterest.com/pin/518688082064580185/
https://www.pinterest.com/pin/518688082064580185/

