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Vaikų kurtos žolynėlių mandalos





Mokytojos dalyvavo seminare „Vaistiniai ir 
prieskoniniai augalai mūsų gyvenime“

http://www.ssus.lt/lt/sveikatos_ugdymo_naujienos/465/:

„Š. m. birželio 18 d. Kaune vyko kvalifikacijos tobulinimo 
seminaro „Vaistiniai ir prieskoniniai augalai mūsų gyvenime“ I 

modulis, skirtas habilituotos biologijos mokslų daktarės, 
vaistininkės, žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti.
Seminaro dalyviai lankėsi Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 

botanikos sode, kur VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus 
Jurkonis pristatė sodo edukacines erdves, prof. habil. dr. Ona 
Ragažinskienė, VDU Botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus 
vadovė pristatė temą „Vaistinių ir prieskoninių (aromatinių) 

augalų introdukcija bei augalų rūšių atranka vaistažolininkystės 
plėtrai Lietuvoje“, bei praktiškai supažindino su augalų 
morfologiniais ypatumais bei jų praktiniu pritaikymu.

Lankytasi Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje, 
kuriame muziejaus vadovas dr. Tauras Mekas pristatė temą 

„Vaistingosios medžiagos lietuvių liaudies medicinoje“.“ 



Vaistažolės – tai gydomųjų savybių turintys augalai. Jau nuo 

seno žiniuoniai ir net vadinamos raganos žinojo kaip 

panaudoti vaistažoles įvairiems tikslams. Šumerų rašytiniuose 

šaltiniuose (6000 m. pr. m. e.) jau randami augalų aprašymai, kurie 

vartojami vaistams. Jau tuo metu žmonės žinojo, jog augalų negalima 

džiovinti saulėje. Hipokratas (460–377 m. per. m. e.) aprašė 236 

augalus vartojamus liaudies medicinoje.



Mokiniai rinko informaciją apie įvairias 
vaistažoles 

Birželio mėnesį įgyvendino projekto „Sveikata visus metus“ iššūkį.

Žr. priedą „ Vaistažolių enciklopedija“.



https://www.storyjumper.com/book/read/85962755

Taip gimė nuostabi 

internetinė knyga

„Žolynų takeliais į sveikatos 

kelią“.



Rugsėjo 1 – oji – Mokslo ir žinių diena.

Klasės paruoštos. Mokytojų pridžiovintos žolelės jau laukia vaikų... 







Smagu šią dieną keliauti žolynų takeliais ir susirinkti savo 

„Sėkmės arbatėlę“.



„Arbata - kaip draugystė. Geriausia, kai ji tikra.“

Rugsėjo 1 – 4 d. rytą 

mokiniai pradėdavo 

arbatos puodeliu draugų 

būryje.





Arbatos gėrimo tradiciją mokiniai parnešė ir į namus



„Žolynėlių paukšteliai“
Atsisveikinant su 

išskrendančiais paukščiais ir 

baigiant „Žolynėlių“ projektą, 

su vaikais pasigaminome 

žolynėlių paukštelius.







„Nėr žolynų negydančių, tik atitikt reikia“ 
(E. Šimkūnaitė)

Projektinėje veikloje dalyvavo Kauno P. Mašioto pradinės 
mokyklos komanda „Sveiki linksmuoliai“ (3a ir 3c klasių mokiniai)


