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Grynas oras- sveikatos šaltinis
◦ Grynas oras padeda kokybiškai augti tiek augalams, tiek gyvūnams (iš kurių vieni esame mes, žmonės).

◦ Didina plaučių veiksmingumą ir leidžia jiems greičiau išvalyti organizmą.

◦ Gerina širdies ritmą, kraujo spaudimą ir medžiagų apykaitos procesus.

◦ Padeda imuninei sistemai efektyviau kovoti su mikrobais, bakterijomis ir kitais ligų sukėlėjais.

◦ Ramina nervų sistemą, padeda geriau atsipalaiduoti ir greičiau atsigauti.

◦ Stimuliuoja apetitą ir padeda geriau virškinti maistą: štai kodėl pusdienį ar dieną praleidę gryname ore būname tokie 
išbadėję!

◦ Leidžia greičiau užmigti ir geriau išsimiegoti.

◦ Padeda atsikratyti neigiamų minčių, stiprina koncentraciją ir padeda blaiviau mąstyti.

◦ Didina serotonino lygmenį, o tai pakelia nuotaiką ir leidžia greičiau pasijusti laimingiems.

◦ Padeda kūnui atsikratyti nešvarumų ir teršalų.

◦ Suteikia deguonies, reikalingo kiek-vienoje ląstelėje vykstančiai medžiagų apykaitai.



Projekto „Sveikata visu metus“ įgyvendinimas 
gamtoje

„Sveiki linksmuoliai“ lankosi Basakojų take ir  sodyboje......



Judėjimo nauda

Vasarą sužydėję parkai ir miškeliai – tinkama vieta 
pasivaikščioti, atlikti vieną kitą sporto pratimą ar kitaip 
pajudėti. Aktyvus gyvenimo būdas naudingas išvaizdai, 

padeda geriau jaustis, palaikyti gerą sveikatą. Kasdien bent 
pusvalandį skirdami mankštai stipriname raumenis ir 

kaulus, didiname sąnarių lankstumą, mažėja cholesterolio 
lygis, reguliuojamas širdies pulsas. Vasarą ypač naudinga 
išeiti iš sporto salės ir mankštą atlikti lauke. Gryname ore 
daugiau įkvepiame deguonies ir tai maitina visus organus, 

todėl gerėja mąstymas, nuotaika. 





Važinėjimas dviračiu – tai tausojanti, bet 
veiksminga sporto šaka



Mano draugas dviratukas
Du ratukai sukasi linksmai 
Vairą aš laikau stipriai, 
Išsišiepusi lekiu smagiai 
Rėkia man už nugaros vaikai
- „Atsargiai, už kampo kalnas! 
Tad sulėtink tempą ir tik greit!“
Užsimerkiu išsigandus, o Dievai
Kalnas greit artėja ir.... Vajeiiii! 
Apsisukęs dviratukas du kartus 
Slysdamas sustoja, truputį drebu... 

Mano baimės mintys sukasi ratu, 

Atsitūpus tikrinu ratus. 

Nieko jiems neatsitiko, bet man dar neramu 

Och kaip reikia saugotis kely ir saugoti kitus

Dėvėti šalmą – būtina ir privalu! 

Reikia dar išmokti kelio ženklus, yra reikalų... 

Aš sau prižadu tą ir daryti, 

Užsidejus šalmą nelakstyti

Galvą riedant ant pečių nešioti. 

Atsistoju, apgalvoju ir iškart ramiau,

Savo dviratuką dabar saugosiu labiau!   

( Jogailė Daktaraitė)



Vanduo – gyvybiškai svarbus
Lietuvos pajūryje



Vanduo – gyvybiškai svarbus
Pramogos ežeruose, tvenkiniuose, baseinuose...



Maudynių nauda

Bene didžiausia vasaros pramoga – pliuškentis ežeruose, upėse, pasinerti į jūros bangas. 
Maudynės karštomis dienomis padeda atsigaivinti, atsipalaiduoti, sumažinti stresą ir nerimą, o 

plaukiojant reguliariai, tai ir nauda visam organizmui. Plaukiojant dirba beveik visi kūno 
raumenys ir treniruojami svarbiausi sveikatai organai – širdis, plaučiai, gerėja laikysena, 

lankstumas, kvėpavimo sistema, kraujotaka. Jeigu žmogus turi nugaros problemų, pavyzdžiui, 
išvaržų ar susidėvėjusių slankstelių, jo gyvenimo kokybė priklauso nuo to, kokie stiprūs nugaros 

raumenys, o jie labai stiprinami plaukiojant. Atostogauti prie jūros ypač naudinga tiems, kurie 
žiemą sirgo plaučių uždegimu ar dažnai kosėja – sūrus jūros vanduo ir pušų oras padeda valyti 

kvėpavimo takus ir mažėja tikimybė, kad šaltuoju metu ligos pasikartos.



Saulės džiaugsmai

Vasara – puikus metas, suteikiantis 
galimybę mėgautis šildančiais ir 

džiaugsmą keliančiais saulės spinduliais. 
Dėl šių spindulių odoje gaminamas 

vitaminas D, reguliuojantis medžiagų 
apykaitą ir stiprinantis kaulus bei dantis, 

smegenyse sintetinamas laimės hormonas 
serotoninas, keliantis nuotaiką ir 

suteikiantis džiaugsmo pojūtį – būtent dėl 
to šviečiant saulei žmonės daugiau šypsosi 

ir jaučiasi laimingesni. 





Geriausi draugai – oras, saulė ir vanduo 

Iššūkį įgyvendino „Sveikų linksmuolių“ komanda ir mokytojos 
Ingrida Žemantauskienė ir Jolita Staniulevičienė


