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 Vilniaus saugaus miesto centro  

 Direktoriaus 

 2022-12-01 

 

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ  

SVEIKOS GYVENSENOS EDUKCINĖ VEIKLA 
 

„Žolynėli, žolynėli – duok sveikatos trupinėlį“  

 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sveikos gyvensenos edukacinės veiklos 

„Žolynėli, žolynėli – duok sveikatos trupinėlį“ nuostatai reglamentuoja veiklos organizavimo tvarką. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, skatinti rinktis sveikatai palankius gėrimus - vartojant 

ekologiškas Lietuvoje augančias vaistažoles ir mažinti cheminių, saldžių gėrimų vartojimą. 

III. ORGANIZATORIUS 

Vilniaus saugaus miesto centro sveikos gyvensenos srities metodininkė Ramunė Grigaliūnienė 

(tel. +37061547155; el. paštas ramune@vismc.lt ). 

IV. DALYVIAI 

Vilniaus miesto vaikų lopšelių - darželių ugdytiniai. Dalyvauja visos grupės vaikai. 

V. EDUKACINĖS VEIKLOS LAIKAS IR VIETA  

Edukacinė veikla vyks nuo 2022 m. gruodžio 5 d. iki gruodžio 22 d. imtinai  

Organizuojama nuotoliniu būdu, veiklą atliekant savo ugdymo įstaigoje. 

VI. EDUKACINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

1. Atlikti skirtingų arbatų degustaciją iš pasirinktų vaistažolių (ne mažiau kaip 5, gali būti ir 

daugiau).  

2. Išrinkti labiausiai patikusią (-ias) arbatą (-as) ir trumpai aprašyti kuo ji mums naudinga (Word 

formatu). 

3. Nufotografuoti vaistažoles ir vaikus ragaujančius arbatas.  

4. Atsiųsti vaistažolių aprašymą ir 4 nuotraukas.  

5. Užpildyti edukacinės veiklos kortelę Word formatu (priedas Nr.1). 

6. Nuotraukas ir aprašymą atsiųsti iki 2022 m. gruodžio 22 d. elektroniniu ramune@vismc.lt 

7. Edukacinės veiklos nuotraukos bus paskelbtos Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje 

svetainėje www.vismc.lt  iki 2022 m. gruodžio 30 d. 

VII. APDOVANOJIMAI 

Edukacinių veiklų dalyvių grupėms bus išsiųsti dalyvio diplomai ir padėkos pedagogams.  

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA 

Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų nuotraukų pateikimas šiai veiklai. 

Organizatorius pasilieka teisę dalyvių darbus publikuoti Centro internetinėje svetainėje 

www.vismc.lt 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Informaciją apie edukacinę veiklą teikia konkurso organizatorius el. paštu ramune@vismc.lt arba 

telefonu +37061547155 (darbo valandomis ir dienomis).  
 

 
 

PARENGĖ 

Vilniaus saugaus miesto centro  

Pirmosios pagalbos ir sveikos gyvensenos 

sričių metodininkė Ramunė Grigaliūnienė  
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