
Ankstyvojo amžiaus vaikų savitvarkos

įgūdžių lavinimas

Pastaruoju metu, Lietuvoje nemažai dėmesio skiriama vaikų higieninių įgūdžių 
ugdymuisi. Šis dėmesys pastebimas tiek teritoriniame, tiek praktiniame lygmenyje. Švarumas-
pirmiausias dalykas, kurio turi žiūrėti mokytojas. Juk ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogai 
ne tik moko vaikus, bet ir rūpinasi jų sveikata. Pedagogai turi diegti vaikams higieninius įgūdžius,
propaguoti sanitarinę kultūrą jų buityje, sudarant normalias sąlygas tiek jų gyvenamojoje 
aplinkoje, tiek mokymo įstaigoje. 

Suprantama, kad atsakomybė už higieninių įgūdžių, maitinimosi įpročių formavimą visų 
pirma tenka tėvams, šeimai. Tačiau pedagogai turėdami žinių, gali padėti įgyvendinti įvairių 
specialistų (higienistų, psichologų, stomatologogų it t.t.) patarimus, skatinti vaikus džiaugtis ir 
toliau rūpintis savo gera sveikata: tvirtais, sveikais dantimis, gražia, tvarkinga išvaizda, geru 
regėjimu. Todėl higieninio auklėjimo valandėlės darželiuose yra labai svarbios. Daugelis vaikų 
nepakankamai savarankiškai geba laikytis asmens higienos, savitvarkos taisyklių, kadangi tėvai ir
pedagogai tam skiria nepakankamai dėmesio.

Kyla klausimai: ar šeimos pripažįsta savitvarkos principų diegimo svarbą ankstyvajame 
amžiuje? Ar ikimokyklinio ugdymo įstaigose sudaromos tinkamos savitvarkos ugdymuisi 
galimybės ankstyvojo amžiaus vaikams? Ar vyksta pozityvus šeimos ir ugdymosi įstaigos 
bendradarbiavimas šiame procese?

Pradėjęs lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaigą, vaikas negali tikėtis tiek globos, kaip 
namuose. Atsakomybę už vaikų priežiūrą turi prisiimti ne tik tėvai, bet ir ikimokyklinėse 
įstaigose dirbantys pedagogai. Svarbiausi vaiko geros sveikatos užtikrintojai pirmiausia yra švara
ir higiena. Jau nuo pat mažens reikia mokyti vaikus pagrindinių asmens higienos taisyklių. 
Ankstyvajame amžiuje ypatingą dėmesį reikia skirti rankų priežiūrai, kadangi ant rankų kaupiasi 
ir dauginasi įvairūs mikroorganizmai, kurie tampa užkrečiamųjų ligų priežastimi. Dėl netinkamos
rankų higienos ir prastų rankų plovimo įgūdžių galima susirgti įvairiomis infekcinėmis ligomis, 
kurios ypač pavojingos mažiems vaikams. Maži vaikai yra labia smalsūs, nori viską pačiupinėti ir 
po to nešvariomis rankomis liesti savo veidą.

Rankų plovimas – sunkus darbas vaikams, tačiau padedant vaikams išugdysime 
savarankiškumą. Juk rankas reikia plauti ne tik tada, kai jos yra purvinos, bet ir grįžus iš lauko, 
pasinaudojus tualetu, prieš valgį, pažaidus su gyvūnu, pakosėjus ar nusičiaudėjus. Laikydamiesi 
šių paprastų taisyklių, mes užkirsime kelią infekcijų plitimui.

Burnos higiena.  Dantų priežiūra. Pirmaisiais vaiko gyvenimo metais labai svarbu įteigti,
kad dantų priežiūra yra tokia pat svarbi, kaip ir rankų plovimas. Dantys turi būti valomi rytais ir
vakarais.



Nosies higiena. Tam, kad išliktų sveikas žmogus, turi nuolat kvėpuoti per nosį. Dėl nosies 
užsikimšimo vaikai sunkiai valgo, miega, pablogėja bendra savijauta. Vaiko nosies landos turi 
būti švarios, kad galėtų užkirsti kelią infekcijoms ir neleistų jų gilyn į kvėpavimo takus.

Ne ką mažiau svarbi yra asmens higienos reikmenys: drabužių, žaislų, patalpų higiena. 
Nuo mažų dienų vaiką reikia pratinti švariai laikyti drabužius, avalynę. Drabužiai ir avalynė turi 
būti patogūs, nevaržyti vaiko judesių.

Svarbus įvykis vaiko gyvenime, kai pradeda lankyti darželį  – lopšelį.  Pedagogai turėtų
glaudžiai bendradarbiauti su tėvais, suteikti kuo daugiau žinių apie vaikų savitvarkos ir higienos
įgūdžius, apie tai, kokį poveikį turi higieninis ugdymas vaiko sveikatai,  jo fiziniam vystymuisi.
Tėvams ir pedagogams reikėtų susitarti dėl pagrindinių auklėjimo ir ugdymo principų.  

Tik mes, tėvai ir pedagogai sklandžiai ir glaustai bendraudami ir bendradarbiaudami, 
sukursim ir užtikrinsime saugią bei sveiką aplinką vaikams.
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