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Dėmesio! Pabandyk perskaityti draugų vardus ir suskaičiuok ar visi
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Sveikos Kauno Žaliakalnio lopšelioSveikos Kauno Žaliakalnio lopšelio--darželiodarželio
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Pabandyk perskaityti draugų vardus ir suskaičiuok ar visi!
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Puikiai 
suskaičiavote 
grupės draugus.

VakarVakar
kiaušinių dėžutės paukščiuką 

Dėkojame Dėkojame 
grupės draugus.
Jų yra 1919.
Mergaičių – 55.
Berniukų – 1414.

Dėkojame Dėkojame 

Mamytės ir TėveliaiMamytės ir Tėveliai
pagalbininkai. 

Darbelius kviečiame pasižiūrėti čia (paspauskite ant nuorodos) https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku

VakarVakar Jums puikiai sekėsi pasigaminti iš 
kiaušinių dėžutės paukščiuką 

Dėkojame Dėkojame Sauliui, Barborai, Kamilei, MakaruiDėkojame Dėkojame Sauliui, Barborai, Kamilei, Makarui

Mamytės ir TėveliaiMamytės ir Tėveliai, Jūs esate puikūs vaikučių 
pagalbininkai. Ačiū JumsAčiū Jums.

https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku-darbeliu-paroda/



Šiandiena tęsiame projektą 
„SVEIKATIADA“.

Šiandiena tęsiame projektą 
„SVEIKATIADA“.



Prisimenate?
• Pasimankštinkime  (PRADŽIOJE MANKŠTINAMĖS LĖTAI, PO TO ŠIEK TIEK GREIČIAU, DAR GREIČIAU IR VISU GREIČIU)

Buratinas,
Čipolinas,
Ir visi vaikai mankštinas.
Atsitūpti.Atsitūpti.
Atsistoti.
Patrepsėti.
Ir suploti.

(PRADŽIOJE MANKŠTINAMĖS LĖTAI, PO TO ŠIEK TIEK GREIČIAU, DAR GREIČIAU IR VISU GREIČIU)

Buratinas,
Čipolinas,
Ir visi vaikai mankštinas.
Atsitūpti.Atsitūpti.
Atsistoti.
Patrepsėti.
Ir suploti.



O dabar keliaujame toliau.O dabar keliaujame toliau.



Išvardinkite pieno produktus:.......

Kaip tikri detektyvai suraskite,Kaip tikri detektyvai suraskite,

kur jūsų namuose slepiasi pieno produktai? 

Išvardinkite pieno produktus:.......

kur jūsų namuose slepiasi pieno produktai? 



Radote pieno produktų? VALIO 
Jūs pasiruošę priimti

,,,,SveikatiadosSveikatiados maisto detektyvų“ iššūkį maisto detektyvų“ iššūkį 

• Projekto organizatoriai, kaip ir kasmet,
šį pieno iššūkį - gamintigaminti pačiuspačius
kokteilius,kokteilius, taiptaip patpat vaisiaisvaisiais irir uogomisuogomis
kituskitus pienopieno produktusproduktus.. Dalyvaukite

Radote pieno produktų? VALIO !!!
Jūs pasiruošę priimti

maisto detektyvų“ iššūkį maisto detektyvų“ iššūkį –– PienoPieno ttūsas.ūsas.

kasmet, labai aktyviai kviečia Jus priimti
įvairiausiusįvairiausius irir sveikiausiussveikiausius pienopieno

uogomisuogomis gardintigardinti varškę,varškę, baltąbaltą sūrįsūrį arar
Dalyvaukite pieno TŪSE!



Organizatoriai primena, kad vaikams rekomenduojama per dieną suvartoti bent stiklinę pieno, kefyro, 
ar pasukų arba iki 100 g varškės per dieną. Taip pat, kad piene ir pieno produktuose priskaičiuojama 
net iki 200 naudingų medžiagų.

Kalcis - padeda susiformuoti 
tvirtiems kaulams ir dantims, 
padeda kraujo krešėjimui, širdies padeda kraujo krešėjimui, širdies 
ritmo reguliavimui.
Fosforas - stiprina kaulus, 
formuoja raumenų audinį.
Kalis - padeda reguliuoti skysčių 
pusiausvyrą ir kraujo spaudimą.
Vitaminas A - padeda išlaikyti 
gerą regėjimą ir sveiką odą, 
stiprina imuninę sistemą.stiprina imuninę sistemą.

Organizatoriai primena, kad vaikams rekomenduojama per dieną suvartoti bent stiklinę pieno, kefyro, 
ar pasukų arba iki 100 g varškės per dieną. Taip pat, kad piene ir pieno produktuose priskaičiuojama 



Štai iššūkio filmukas. Susipažinkite su juo paspaudę 
ant nuorodos: https://youtu.be/RVFg5zrub0k

ūkio filmukas. Susipažinkite su juo paspaudę 
https://youtu.be/RVFg5zrub0k



Nuotraukose, filmukuose bei aprašymuose įamžinkite visas iššūkio 
akimirkas ir siųskite el. p. parodele@kaunozaliakalniold.lt
medžiagą nusiųsime organizatoriams, kurie visą gautą konkurso medžiagą 
talpina ,,Sveikatiados“ Facebook puslapyje:)

• Šio konkurso metu bus apdovanotos ir į iššūkio šventę pakviestos 5 mokyklinio ugdymo įstaigos. 
Papildomai prizais bus apdovanotos 5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos.Papildomai prizais bus apdovanotos 5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos.
pagalba bus atrinkta po vieną ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigą, likusias 8 atrinks 
,,Sveikatiados“ komisija.

• Konkurso laikotarpis BALANDŽIO 2 d. - BALANDŽIO
iki BALANDŽIO 27 d. 17 val. Laimėtojai bus skelbiami

Nuotraukose, filmukuose bei aprašymuose įamžinkite visas iššūkio 
parodele@kaunozaliakalniold.lt Jūsų atsiųstą 

medžiagą nusiųsime organizatoriams, kurie visą gautą konkurso medžiagą 
Facebook puslapyje:)

Šio konkurso metu bus apdovanotos ir į iššūkio šventę pakviestos 5 mokyklinio ugdymo įstaigos. 
5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Facebook draugų balsų 5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Facebook draugų balsų 

bus atrinkta po vieną ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigą, likusias 8 atrinks 

BALANDŽIO 27 d. Konkurso medžiagą priima ir talpina tik 
Laimėtojai bus skelbiami BALANDŽIO 30 d.



Taigi, junkitės prie iššūkio ir parodykite visiems, kaip Taigi, junkitės prie iššūkio ir parodykite visiems, kaip 
vaikams sekasi puoselėti naujus įpročius.vaikams sekasi puoselėti naujus įpročius.

Trečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimas
Su džiaugsmu ir linkėjimais 
grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.

Taigi, junkitės prie iššūkio ir parodykite visiems, kaip Taigi, junkitės prie iššūkio ir parodykite visiems, kaip 
vaikams sekasi puoselėti naujus įpročius.vaikams sekasi puoselėti naujus įpročius. Sėkmės!Sėkmės!

Trečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimas.Trečiadienį laukia kitas susitikimasTrečiadienį laukia kitas susitikimas.

grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.


