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IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGA „DOBILAS“ 
                            (ugdymo įstaigos pavadinimas)   

   
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

2018 M. 
 
 I KETVIRČIO RENGINIAI 
  

 
Data Renginio pavadinimas Renginio vieta Dalyvių skaičius 

Užkrečiamų ligų profilaktika 
2018-01-02 Konsultacijos (17) „Žiemos 

ligos“. 
„Pelėdžiukų“ grupė 
„Ežiukų“ grupė 
„Kiškiukų“ grupė 
„Meškiukų“ grupė 

7 tėvai 
7 tėvai 
1 tėvas 
2 darbuotojai 

2018-01-10, 
16, 24 (2) 

Praktiniai užsiėmimai (4) 
„Gripukas blogiukas“. 

„Pelėdžiukų“ grupė 
„Meškiukų“ grupė 
„Boružėlių“ grupė 
„Nykštukų“ grupė 

13 vaikų, 2 auklėtojai 
14 vaikų 
17 vaikų 
10 vaikų 

    
Neinfekcinių ligų profilaktika 
    
Žalingų įpročių prevencija 

    
Fizinio aktyvumo skatinimo priemonės 
    
Sveikos mitybos skatinimo priemonės 
    
Sveikatai įtaką darančios aplinkos poveikio mažinimo priemonės 
2018-02-16 Konsultacijos (3) „ Ruošiamės 

vandens dienos renginiui“. 
darželis 3 darbuotojai 

2018-03-07, 
13, 

Praktiniai užsiėmimai (2) „Mano 
draugas vandenėlis“ (Pasaulinei 
vandens dienai – kovo 22 d.) 

„Nykštukų“ grupė 
„Meškiukų“ grupė 

11 vaikų, 1 auklėtojas 
15 vaikų, 1 auklėtojas 

2018-03-20 Mažoji viktorina „Daug mažų 
vandens lašiukų“ (Pasaulinei 
vandens dienai – kovo 22 d.) 

„Pelėdžiukų grupė 
„Boružėlių“ grupė 

15+13 vaikų, 2 
auklėtojai 

2018-03-21 Tarpdarželinės žaidynės 
„Vandens lašelio šventė“ 
(Pasaulinei vandens dienai – 
kovo 22 d.) 

l/d „Dobilas 
l/d „Žilvitis“ 

55 vaikai, 4 auklėtojai, 
8 tėvai 

2018-03-28 Parodėlės (3) „Vandens lašelio 
šventė“ (Pasaulinei vandens 
dienai – kovo 22 d.) 

„Pelėdžiukų“ grupė 
„Boružėlių“ grupė 
„Nykštukų“ grupė 

31 vaikas, 3 auklėtojai 

    
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 



2018-02-07, 
14, 20, 27 

Praktiniai užsiėmimai (4) „Kas 
burnytėje gyvena“ (Tarptautinei 
odontologų dienai – vasario 9 d.). 

„Ežiukų“ grupė 
„Boružėlių“ grupė 
„Meškiukų“ grupė 
„Pelėdžiukų“ grupė 

10 vaikų, 1 auklėtojas 
12 vaikų, 1 auklėtojas 
12 vaikų, 1 auklėtojas 
20 vaikų, 1 auklėtojas 

    
Traumų prevencija ir pirmoji pagalba 
    
Kita 

2018-01-10 Konsultacija „Rizikos grupės 
vaikai“. 

„Pelėdžiukų“ grupė 1 darbuotojas 

2018-01-19 Konsultacija „Darželio vaikų 
sergamumas“. 

darželis 1 darbuotojas 

2018-02-28 Konsultacija „Vaikų sergamumo 
už 2017 m. pristatymas“. 

darželis 1 darbuotojas 

    

 
 
Sveikatos stiprinimo veiklos metodinės priemonės (lankstinukai, straipsniai, stendai  ir pan.): 
 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vienetų skaičius 

1. Informacija į segtuvus „Šaltis ir poilsis gamtoje“ (Kauno 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras). 

9 

2. Informacija į segtuvus „Šlykštukai“ – žaislai iš nuodų“ 
(Visuomenės sveikatos biuras pagal SAM medžiagą). 

9 

3. Dėlionės „Vandens lašelis“. 4 
4. Stendas-informacija „Gripas“ (Kauno klinikų leidinys). 9 
5. Stendas-plakatas „Nepasiduokime gripui“ (LR SAM, 

„Antigripas“). 
9 

6. Stendas-informacija „Medicininė kaukė gali sumažinti 
infekcijos plitimą“ (ULAC rekomendacija). 

9 

7. Išdalintos skrajutės „Žiemos ligos“ (D. Remeikienė). 14 
8. Stendas-plakatas „Uždenk savo kosulį“ (ULAC). 8 
9. Stendas-plakatas „Peršalimas ar gripas“(ULAC). 1 
10. Segtuvas su gripo paveiksliukais ir naminėmis profilaktikos 

priemonėmis. 
1+1+2 

11. Paruoštos skaidrės „Apie higieną“. 1 
12. Paruoštos skaidrės „Pirmieji vaikų ligų požymiai“. 1 
 

II KETVIRČIO RENGINIAI 
 

 
Data Renginio pavadinimas Renginio vieta Dalyvių skaičius 

Užkrečiamų ligų profilaktika 
2018-04-17 Paskaita „Pirmieji vaikų ligų 

požymiai“. 
Metodinis kab. 16 auklėtojų padėjėjų 

2018-04-17 Paskaita „Apie higieną“. Metodinis kab. 16 darbuotojų 
2018-05-15, 
22 

Užsiėmimai (2) „Švarios rankos – 
sveikata“. 

„Meškiukų“ grupė 
„Boružėlių“ grupė 

18 vaikų 
12 vaikų 

2018-06-12, 
26 

Užsiėmimai (2) „Švarios rankos – 
švarūs vaisiai“. 

„Ežiukų“ grupė 
„Nykštukų“ grupė 

10 vaikų 
10 vaikų 

2018-04–06 Konsultacijos (8) dominančiais 
klausimais. 

Telefonu  
Darželyje  
Grupėje  

2 tėvai 
4 darbuotojai 
2 vaikai 



    
Neinfekcinių ligų profilaktika 
2018-04-18 Praktinis užsiėmimas „Kad būčiau 

sveikas“ (Pasaulinė sveikatos diena 
04-07). 

„Meškiukų“ grupė 15 vaikų 

2018-04-30 Akcija „Klausimėlis tėvams apie 
skiepus“ (Tarptautinė imunologijos 
diena 04-29). 

Grupėse  6 tėvai 

2018-06-06, 
12 

Užsiėmimai (2) „Grūdinamės“. „Boružėlių“ grupė 
„Meškiukų“ grupė 

14 vaikų 
11 vaikų 

2018-04–06 Konsultacijos (3) vaikams. „Meškiukų“ grupė 3 vaikai 
    
Žalingų įpročių prevencija 

2018-05-30 Akcija „Klausimėlis tėvams apie 
rūkymą“ (Tarptautinė diena be 
tabako 05-31). 

Grupėse  6 tėvai 

    
Fizinio aktyvumo skatinimo priemonės 
2018-05-03 Akcija „Lenktynės su vėju“ 

(Judėjimo sveikatos labui diena 05-
10). 

„Pelėdžiukų“ grupė, 
„Meškiukų“ grupė 

27 vaikai, 2 auklėtojai 

    
Sveikos mitybos skatinimo priemonės 
    
Sveikatai įtaką darančios aplinkos poveikio mažinimo priemonės 
    
Traumų prevencija ir pirmoji pagalba 
    
Kita 
2018-04-11, 
25 

Užsiėmimai (2) „Yra mergaitės, yra 
berniukai“. 

„Pelėdžiukų“ grupė 
„Boružėlių“ grupė 

16 vaikų 
14 vaikų 

    

 
Sveikatos stiprinimo veiklos metodinės priemonės: 
 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vienetų skaičius 

1. Rodytos skaidrės „Pirmieji vaikų ligų požymiai“ (2018, D. 
Remeikienė) 

1 

2. Rodytos skaidrės „Apie higieną“ (2018, D. Remeikienė) 1 
 
 

III KETVIRČIO RENGINIAI 
 

Data Renginio pavadinimas Renginio vieta Dalyvių skaičius 
Užkrečiamų ligų profilaktika 
2018-09-04, 
05 

„Asmens sveikata“ (2) 
(pedikuliozės ir kūno švaros 
tikrinimas). 

5 grupėse 
3 grupėse 

64 vaikai 
39 vaikai 

    
Neinfekcinių ligų profilaktika 

2018-08-29 Užsiėmimas „Grynas oras – 
sveikata“. 

„Pelėdžiukų“ grupė 12 vaikų 

2018-09 Konsultacijos „Vaikų sveikatos 
sutrikimai ir vaistų davimas 

Telefonu 3 tėvai 



darželyje“. 
2018-09-11, 
19 

Užsiėmimai (2) „Tuk, širdelė, tuk 
tuk“ (Pasaulinė širdies diena). 

„Nykštukų“ grupė 
„Pelėdžiukų“ grupė 

11 vaikų 
15 vaikų 

2018-09-17 Akcija „Mano širdies reikalai“ 
(Pasaulinė širdies diena). 

Grupėse  6 darbuotojai 

    
Žalingų įpročių prevencija 

    
Fizinio aktyvumo skatinimo priemonės 

2018-08-20 Estafetės „Parungtiniaukime“. Darželio kiemas 15 vaikų 
2018-09-11 Užsiėmimas „Basomis per 

kankorėžius“. 
Darželio išbandymų 
takelis 

15 vaikų 
1 auklėtoja 

    
Sveikos mitybos skatinimo priemonės 
    
Sveikatai įtaką darančios aplinkos poveikio mažinimo priemonės 

2018-09-25 Akcija „Klausimėlis tėvams: ar 
aplinka veikia sveikatą?“ 

Grupėse  6 tėvai 

    
Traumų prevencija ir pirmoji pagalba 
    
Kita 
2018-09-05 Užsiėmimas „Yra berniukai, yra 

mergaitės“. 
„Pelėdžiukų“ grupė 13 vaikų 

    

 
Sveikatos stiprinimo veiklos metodinės priemonės: 
 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vienetų skaičius 

   
   
 

IV KETVIRČIO RENGINIAI 
 

Data Renginio pavadinimas Renginio vieta Dalyvių skaičius 
Užkrečiamų ligų profilaktika 
2018-09-28 Asmens higienos ir pedikuliozės 

tikrinimas . 
„Meškiukų“ grupė 
„Boružiukų“ grupė 

13 vaikų 
10 vaikų 

2018-10-08 Asmens higienos ir pedikuliozės 
tikrinimas . 

„Meškiukų“ grupė 
„Boružiukų“ grupė 

11 vaikų 
20 vaikų 

2018-10-08  Konsultacija (1) „Vaiko asmens 
higiena“. 

telefonu 1 tėvas 

2018-10-10, 
22 

Asmens higienos ir pedikuliozės 
tikrinimas (2). 

„Ežiukų“ grupė 
„Pelėdžiukų“ grupė 
„Nykštukų“ grupė 
„Kiškučių“ grupė 

16 vaikų 
15 vaikų 
14 vaikų 
14 vaikų 

    
Neinfekcinių ligų profilaktika 
2018-10-18, 
24 

Praktiniai užsiėmimai (2) „Augu 
tiesus“. 

„Pelėdžiukų“ grupė 
„Nykštukų“ grupė 

17 vaikų 
14 vaikų 

2018-11-07 Akcija „Klausimėlis tėvams apie 
antibiotikus“ (Pasaulinei supratimo 
apie antibiotikus savaitei). 

Darželis 5 tėvai 

    



    
Žalingų įpročių prevencija 

    
Fizinio aktyvumo skatinimo priemonės 
    
Sveikos mitybos skatinimo priemonės 
2018-11-14, 
21 

Užsiėmimai  (2) „Vaisius ar 
daržovė“ (Europos sveikos mitybos 
dienai). 

„Ežiukų grupė, 
„Pelėdžiukų“ grupė 

12 vaikų 
18 vaikų 

2018-11-28 Užsiėmimas „Kas skanu ir kas 
sveika“ (Europos sveikos mitybos 
dienai). 

„Meškiukų“ grupė 14 vaikų 

    
Sveikatai įtaką darančios aplinkos poveikio mažinimo priemonės 
    
Traumų prevencija ir pirmoji pagalba 
2018-12-05 Užsiėmimas „Pirmoji pagalba“. „Pelėdžiukų“ grupė 14 vaikų, 1 auklėtojas 
2018-12-12, 
19 

Užsiėmimai (2) „Paslydau, 
nugriuvau, skauda“. 

„Nykštukų“ grupė 
„Meškiukų“ grupė 

17 vaikų, 1auklėtojas 
20 vaikų, 1 auklėtojas 

2018-12-12 Konsultacijos (2) „Saugi eglutė“. darželis 2 tėvai 
    
Kita 
2018-10-03, 
10 

Užsiėmimai (2) „Yra berniukai, yra 
mergaitės“. 

„Ežiukų“ grupė 
„Nykštukų“ grupė 

15 vaikų, 1 auklėtojas 
16 vaikų 

2018-11-21 Pranešimas susirinkime „Lopšelio-
darželio „Dobilas“ vaikų 
sergamumas 2017 metais“. 

Metodinis kab. 18 darbuotojų 

    
    

 
Sveikatos stiprinimo veiklos metodinės priemonės: 
 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vienetų skaičius 

1. Ūgio matuoklė 1+1 
2. Paveikslėliai su vaisiais ir daržovėmis (10 vnt.). 1+1+1 
3. Paruoštos skaidrės „2017 m. vaikų sergamumas 

darželyje“. 
1 

   
 
Suderinta  
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė           Giedrė Kundrotienė 
 
Data                                                             parašas____________ 
 
 
 
 
Ataskaitą užpildžiusio asmens pareigos                    Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė                  
vardas, pavardė                                                           Danutė Remeikienė                                                                      
 
Data    2018-12-22                                                                    parašas___________ 
 




