IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIOUGDYMO GRUPIŲ SOCIALINĖS AKCIJOS
„PŪSK MUILO BURBULUS, STIPRINK SAVO SVEIKATĄ“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinės akcijos „Pūsk muilo burbulus, stiprink savo sveikatą!“ nuostatai reglamentuoja akcijos
tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.
2. Socialinę akciją organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė".
3. Socialinė akcija skirtai paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną ir Pasaulinę dieną be tabako.
II SKYRIUS
AKCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Socialinės akcijos tikslas – prisiminti vaiko teises ir pareigas. Atkreipti dėmesį į vis dažnesnį vaikų
segamumą plaučių ligomis ir skatinti sveiką gyvenimo būdą, ligų prevenciją.
5. Akcijos uždaviniai:
5.1. Grupėje kalbėti apie vaikų teises ir pareigas „aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas…, aš turiu teisę
gyventi su savo mama ir tėveliu…, kai aš sergu, man turi būti suteikta medicinos pagalba…, aš turiu
teisę lankyti darželį ir mokyklą…, niekam nevalia manęs mušti…, visi vaikai yra svarbūs…, aš turiu
teisę sakyti tai, ką galvoju…, aš turiu teisę žaisti…“.
5.2. Organizuoti veiklas, skatinančias pozityvių nuostatų formavimąsi apie sveiką gyvenseną, žalingų
įpročių prevenciją;
5.3. Ugdyti vaikų atsakomybę už savo veiksmus ir pasirinkimus.

III SKYRIUS
AKCIJOS DALYVIAI
6. Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai,
mokytojai, mokytojų padėjėjai, tėvai.

IV SKYRIUS
AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Socialinė akcija vyks 2022 m. birželio 2 d. 10.30 val. darželio teritorijoje.
8. Kviečiame išeiti į kiemą ir pūsti įvairiaspalvius muilo burbulus, organizuoti įvairius, vaikus
įtraukiančius užsiėmimus: pvz.: įspūdingiausio burbulo pūtimas, eksperimentai, estafetės ir kt.

9. Akcijoje dalyvaujančias grupes kviečiame fotografuoti vykusias veiklas ir kartu su trumpu (iki 7
sakinių) aprašymu atsiųsti iki š. m. birželio 5 d. el. paštu: jstirbiene@gmail.com
10. Iš socialinės akcijos „Pūsk muilo burbulus, stiprink savo sveikatą“ veiklų nuotraukų bus sukurtas
filmas ir patalpintas mūsų darželio el. svetainėje.
Parengė darbo grupė: Jurgita Stirbienė, Audronė Utkaitė, Lina Blandienė

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA
https://day.lt/straipsniai/vaiku_diena
„…aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas…, aš turiu teisę gyventi su savo mama ir tėveliu…,
kai aš sergu, man turi būti suteikta medicinos pagalba…, aš turiu teisę lankyti darželį ir mokyklą…, niekam
nevalia manęs mušti…, visi vaikai yra svarbūs…, aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju…, aš turiu teisę žaisti…“
Mažo žmogaus didelės teisės, pareigos, norai… Mažo žmogaus didelis pasaulis… Siekdami
gerinti vaikų padėtį ir įgyvendinti Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją, 1991 metais 20 neabejingų
vaikams žmonių įsteigė nepolitinę, nevyriausybinę, nereliginę, juridiškai įregistruotą, demokratiniais
principais besivadovaujančią Lietuvos vaikų teisių gynimo organizaciją „Gelbėkit vaikus“. Organizacijos
nariai įsitikinę, kad nepakanka vien tik užjausti vaiką. Vaikai turi teises, o tai reiškia, kad kiti turi jas gerbti
žodžiais ir darbais. Be abejo, užuojautos ir pagalbos visuomet reikia skriaudžiamam, vienišam vaikui.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 - 2000 metų veiklos programoje ryškią vietą užima
vaiko teisių ir laisvių stiprinimo politika. 1995 liepos 3 d. ratifikavus Vaiko teisių konvenciją ir įgyvendinant
jos nuostatas, 1996 kovo 14 d. priimtas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

