
Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo , 

fizinio ugdymo ir matematikos pamokos  

susietos su sveikatos ugdymu ( fiziniu 

aktyvumu, buvimu gryname ore) 

 

2019 m. gegužės 23 d. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos sveikos gyvensenos būrelio „ Aukime 
sveiki“ nariai ( dauguma pirmokai) dalyvavo žygyje ir pamokose , kurios  vyko  miške, sodyboje   

  „ Vilko daina“. 

 Šioje sodyboje  dažnai  vedami edukaciniai užsiėmimai vaikams. Juose dalyvauja ir šunys  ( 4 
sibiro haskiai : Sapis, Dakota, Waya, Toti  ir grifonas ponas Juozas).Šunys apmokyti dirbti su 
vaikais. 

Veiklas-pamokas  gryname ore , žaismingai ir įdomiai pravesti pasiūlė sodybos šeimininkai, 
edukatoriai 1c klasės mokinės Ugnės Dovidaitės tėveliai Agnė ir Tadas. 

 

Pirmoji veikla buvo fizinio ugdymo pamoka. 

Vaikai išėjo į žygį su šunimis. Ėjo mišku, takeliais , bėgiojo ir svarbiausia , kad „vadeliojo“šunis. 
Vaikai jautėsi „augesni“, elgėsi atsakingai. Taip bevaikščiodami, besikeisdami poromis, 
belakstydami  nuėjo apie 5 kilometrus.  

Antroji veikla  buvo lietuvių kalbos pamoka. Jos metu turėjo iš savo kūno „ sudėti“ raidę. Iš 
raidžių turėjo susidėti žodis. Reikėjo būti lankstiems ir išradingiems.  

 

Trečioji veikla vėl buvo fizinio ugdymo pamoka.  



Vyko estafetės. Šliuožimas virvėmis. Net supimasis hamake!Reikėjo supantis neiškristi iš jo. 
Pasirodo, kad tai nėra taip paprasta! 

Kai visi šiek tiek pavargo, ištroško, tai atsigėrė vandens ir aptarė vandens naudą ir didžiulę jo 
reikšmę organizmui ( kiek procentų vandens sudaro žmogaus organizmas, kokia cirkuliacija vyksta 
kraujagyslėse). Viskas buvo aptarta vaikams suprantamais , paprastais žodžiais. Be abejo, vaikai ir 
patys  papasakojo  apie vandenį, tuo pačiu  ir papildydami savo bei kitų žinias .Vandens svarbą 
žmogui padėjo aptarti visuomenės sveikatos specialistė Daiva.  

Ketvirtoji veikla -pamoka –pasaulio pažinimo pirmoji dalis buvo susieta su fiziniu aktyvumu.  

Vaikai buvo suskirstyti į dvi grupes.Grupė, kuri  pirmoji teisingai ir pilnai atliks skirtą užduotį –ta 
laimės. Kiekvienas vaikas turėjo sodybos teritorijoje suieškoti ąžuolą, lazdyną, beržą, šermukšnį , 
nuskinti po lapą ir atbėgus padėti į savo dubenėlį . Kiekvienas buvo atsakingas už tai, kad kuo 
greičiau atnešti tinkamus lapus, sušukti, kad jau viską atliko (ar teisingai atliko, buvo patikrinama),  
ir padėti grupei laimėti. Teisingus atsakymus padėjo tikrinti Ugnės Dovidaitės tėveliai Agnė ir 
Tadas. 

 

 

Pasaulio pažinimo pamokos antrojoje dalyje  vaikai( po kelis), kad neišgąsdinti , aplankė pelėdas 
Ainį ir Rainį, kurios yra priglaustos( nes jos sužalotos , be sparno) ir globojamos sodybos 
šeimininkų. Labai nudžiugino , kad galėjo , kai kurie ir palaikyti, vieną iš pelėdų, ant rankos. Keli 
vaikai  žinojo , kaip jos vadinasi . Buvo smalsūs ir domėjosi kuo jos minta, kaip gyvena. 

 



Po to vyko lietuvių kalbos pamoka-skaitymai šunims. 

 Šunims vaikai skaitė atsipalaidavę, nesinervindami, nes šie įdėmiai klausė, ramiai gulėjo šalia. O 
po knygelės skaitymo šunys su vaikais ir pažaidė! Suaugusieji šioje veikloje buvo tik pagalbininkai. 

Vėliau  vyko matematikos pamoka. 

 Vaikai ėjo pasižiūrėti kitų sodybos gyventojų –vištelių. Reikėjo jas suskaičiuoti. Veikla nebuvo 
paprasta, nes jos lakstė po visa sodybą  tuo metu  haskiai būna uždaryti,nes išgaudytų visas 
višteles). Reikėjo pagavus , apžiūrėti ir suskaičiuoti , kiek ant pagautos vištelės viršugalvio  yra 
dėmelių, po to palyginti su draugo turimu skaičiumi ir apskaičiuoti jų skirtumą. Pabaigoje visi kartu 
bandė suskaičiuoti, kiek gi iš viso dėmelių turi vištelės. Nebuvo lengva įvykdyti užduotį.Veikla 
tikrai buvo žaisminga! 

Įdomiausia, kad šitos vištos yra  visai kitokios , nei auginamos Lietuvoje. Yra labai margos ir 
vadinamos Švedų gėlėmis. Jos nebijo šalčių.   
 
Paskutinė veikla  vėl  buvo fizinio ugdymo pamoka. 

 Buvo labai  labai linksma.Vaikai sustojo dviem grupelėmis , vienas už kito, išslenkė ir laukė savo 
veiklos “draugų”.  Didieji šunys-sibiro haskiai turėjo pralysti vaikams po pilvais , o mažėlis 
grifonas ponas Juozas turėjo pereiti jų nugaromis. Buvo daug juoko ir linksmybių. O kur dar 
lenktynės su šunimis!Veikla patiko ir mūsų bičiuliams! 

 

Štai kiek pavyko pravesti veiklų-pamokų gryname ore, fizinėj veikloj. Vaikams ypač patiko veiklos 
su šunimis! 

Niekam nesinorėjo išvažiuoti. Visi be galo laukia kito susitikimo su šunimis ir kitais gyvūnais. Ir 
šiais mokslo metais esame pakviesti apsilankyti sodyboje ir pravesti veiklas-pamokas. Nekantriai ir 
mokytoja su visuomenės sveikatos specialiste laukia šitų susitikimų. 

 

 

Mokytoja Vilija Ramanauskienė ir visuomenės sveikatos speciaistė Daiva Jokubauskienė 


