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Znvrg vARZyruvfu,,svErKATos sKRtrNrA,, TATsvKLES

t. Zini4 varZytuves ,,Sveikatos skrynia" (toliau - YarZytttves) - Zaidimas, kurio tikslas
didinant mokiniq motyvacij4 saugoti sveikat4 ir ugdytis sveikos gyvensenos gebejimus, pletoti
sveikatinimo ir Zalingq iprodiq prevencijos veiklas idomiomis, patraukliomis mokiniams formomis.

2.Yar?ytuvese gali dalyvauti 5-6 ir 7-8 klasiq komandos.^ :-, .3. Ziniq varZytuves vyks 2016 m. lapkridio 10 d. (dalyvauja 5-6 klasiq komandos) ir
lapkridio 24 d. (7-8 klasiq komandos) Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centre, Vilniuje
(Zirmunq g. lB). Pradlia 12 val.

4. Komand4 sudaro 5 nariai: 4 mokiniai ir mokytojas arba visuomends sveikatos prieZiuros
specialistas.

5. Komandos prisistatymo trukme -2*3 min.
6. YarLytuviq eiga: komandq prisistatymas ir 2 Lini4 patikrinimo turai, kiekviename i5 jq

pateikiami 5 klausimai, kuriq metu pateikiamos su sveikata susijusios uZduotys - teorines,
vaizdines-praktines.

7. Komandos skirstomos i grupes po tris. Kiekviena komanda po kart4 suLaidLia su kitomis
grupes komandomis (trikoves). [ finalinitur4 patenka 3 geriausiai pasirodZiusios komandos.

8. Mokyojai, visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistai sudarys atskir4 komand4, kuriai
bus organizuojamas atskiras turas, pateikiami jiems skirti klausimai.

9. Klausimui atsakyti skiriamas 1 min. pasiruo5imo laikas, kuris fiksuojarnas laikmadiu.
10. Kiekviena komanda turi varpeli, kuriuo gali sustabdyti laik4 ir tuomet bandyti atsakineti.

Jei atsakymas teisingas, jis parodomas ekrane, o komanda gauna ta5k4. Klaidos atveju laikas
nefiksuojamas, bet suklydusi komanda i neatsaky4 ar neteisingai atsakyt4 klausim4 daugiau
atsakineti nebegali.

11. Jei per minutg ne viena komanda neranda teisingo atsakymo, klausimas pakartojamas
pasibaigus turui. Jei teisingas atsakymas nenuskamba po 1min. pakartojus klausim4, vedantysis gali
tiesiog paskelbti teising4 atsakym4.

12. Atsakius klausim4, pereinama prie kito. Rungtynes tgsiasi tokia pat tvarka, kol bus
atsakyta i visus klausimus. Komanda, surinkusi daugiau ta5kq uZ varZovus, skelbiama nugaletoja, o
lygitlitl atveiu (ei tame tumyro etape jos neleidZiamos) gali biiti skelbiamas pratgsimas.

B. Zaidimo metu draudZiima naudotis pagaibinemis priemonemis: i5maniaisiais, audio-,
radijo irenginiais.

14. Nugaletojai apdovanojami Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro padekos
raStais, organizatoriq ir remejq dovanomis, visi dalyviai gauna atminimo dovaneles.

15. Sudaromas Ziniq varituviq uZduodiq bankas, kuriame siiilome teikti lvairias uZduotis,
susijusias su sveikata, Zmogaus anatomija, fiziologija, Zmogaus sauga. {domiausiq uZduodiq autoriai
apdovanojami Lietuvos mokiniq neformalioj.-o,.5vigtimo centro padekos raStais, specialiais prizais.
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