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Tyrimo tikslas. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ikimokykliniame amžiuje yra labai svarbus, nes nuo
mažens turime mokyti vaikus  saugoti ir tausoti savo didžiausią turtą – sveikatą, kuri įtakoja prasmingo
gyvenimo visumą. Šiandieniniame visuomenėje yra daug paplitusių faktorių, kurie daro didelę įtaką vaikų
sveikatai, tačiau jos nepuoselėja, o atvirkščiai - jai kenkia.  Taigi čia svarbi užduotis tenka ikimokyklinio
ugdymo mokytojams ir tėvams ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius jau nuo ankstyvojo amžiaus. Tyrimo
tikslas – išanalizuoti, kaip vyksta sveikos gyvensenos ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
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Tyrimo metodai. Rengiant pranešimą, taikyti šie mokslinio tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų
turinio analizė, anketinė apklausa, statistinė tyrimo duomenų analizė (taikyti aprašomosios statistikos metodai).

Rezultatai ir (arba) išvados. Apibendrinant galima teigti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kurioje buvo
atliktas tyrimas, sveika gyvensena yra viena iš pagrindinių ugdymo sričių. Tyrimo duomenys rodo, kad
ikimokyklinio ugdymo pedagogai taiko įvairius metodus plėtodami ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos
gyvensenos įgūdžius. Dauguma pedagogų nurodė naudojantys praktinius ir kalbinius metodus. Taip pat didelė
dalis mokytojų (du trečdaliai) taiko vaizdinius, žaidybinius metodus. Du trečdaliai pedagogų teigė, kad sportiniai
metodai labiau įtakoja sveikos gyvensenos įgūdžius ir yra patrauklesni vaikams. Pedagogai į šį procesą taip pat
įtraukia ir kūrybinius metodus, tačiau mažiausiai, anot respondentų, yra naudojami eksperimentiniai metodai.
Galima teigti, kad nuošalyje lieka IKT taikymas ir pažintinės veiklos, tai nurodė pusė respondentų.

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pedagogai siekia, kad jų
ugdytiniai susiformuotų sveikos gyvensenos įgūdžius. Ugdomosiose veiklose nuolat yra integruojama sveika
gyvensena, panaudojant įvairiausius būdus ir metodus. Pedagogai rengia įvarius projektus, šventes, renginius į
kuriuos yra įtraukiama visa įstaigos bendruomenė. Kaip žinome vaikai labiau įsisavina ir eina sveikatingumo
keliu tuomet, kai mato suaugusiųjų rodomą pavyzdį. Sveikos gyvensenos įgūdžius yra svarbu ugdyti nuo pat
mažens ir ikimokyklinė įstaiga deda daug pastangų, kad pasiektų geriausių vaikų rezultatų. Taigi mano praktinė
darbo reikšmė yra svarbi, nes joje pateikiama daugiau informacijos apie sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą
ikimokyklinėje įstaigoje, taip pat daugiau sužinome apie metodus ir būdus galimus panaudoti ugdant šiuos
įgūdžius. Ikimokyklinė įstaiga ir pedagogai gali įsivertinti ir numatyti tolimesnius tikslus. Žinoma ir tėveliai
daugiau sužinojo apie sveikos gyvensenos ugdymą ir galimai įsiverto kiek pastangų į tai deda ugdant savo
vaikus.


