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Mokykla nuo 2019 m. įsitraukusi į sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklą, todėl sveikatos stiprinimas
mums labai aktualus.

2020-2021 m.m. mokykla dalyvavo įvairiose miesto ir
respublikos sveikatinimo projektuose, akcijose, renginiuose.

Organizuodami įvairias veiklas siekėme stiprinti
mokinių ir kitų bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę
sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos
gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos
bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią
sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.



Sveikatos ugdymas nuotolinio mokymo(si)
metu

Nuotolinio mokymo metu daug dėmesio
skyrėme emocinei - psichinei sveikatai.
Kiekvienas rytas prasidėdavo su vaikais pokalbiu
apie jų emocinę savijautą. Tam yra
naudojamas Emometras - mokinio emocijų
pažinimo plakatas.





Emocinė sveikata

Nuotolinio mokymo metu svarbi vaikų emocinė sveikata,
todėl ir nuotoliniu būdu švenčiami vaikų gimtadieniai,
organizuojamos nuotolinės edukacijos, pamokose dalyvauja
kviestiniai svečiai. Mokytojai stebi vaikų emocines būsenas,
bendradarbiauja su tėvais, aptariamos galimybės, kaip padėti
vaikui jaustis gerai, pasitikėti savimi.



Vaikus labai pradžiugino išvyka į virtualųjį 

teatrą. Naisių vasaros spektaklio

„Melagių pilis“ peržiūra.



Paskaitos mokiniams apie sveikatos 
ugdymą

Nuotolinėse pamokose dalyvavo mokyklos sveikatos
priežiūros specialistė, kuri kalbėjo su vaikais apie sveiką mitybą,
virusus ir bakterijas, infekcinių ligų prevenciją, sveikatos saugą.



Lytiškumo ugdymo ir vaisingumo pažinimo programa

„Mano vaisingumas yra svarbus“

Ketvirtokai dalyvavo lytiškumo ugdymo ir vaisingumo
pažinimo programoje. Mergaitės išklausė paskaitą „Ciklo šou“, o
berniukai - „Agentai vykdo misiją“.



Fizinė sveikata 
Didelis dėmesys skiriamas vaikų fizinei sveikatai stiprinti.

Organizuojamos rytinės mankštos, akių pratimai, aktyvios
pertraukėlės ugdymo proceso metu bei vedamos fizinio ugdymo ir
šokio pamokos. Vaikai labai noriai filmuoja, fotografuoja savo aktyvias
veiklas, patys kuria mankštos pratimus, dalinasi savo patirtimi. Fizinis
aktyvumas integruojamas su kitais mokomaisiais dalykais.



Psichologinė pagalba 

Mokyklos psichologė teikė emocinio - psichologinio palaikymo

pagalbą vaikui ar visai šeimai. Kuriant gerą klasės mikroklimatą,

nepamirštamos ir tradicijos, klasės ir mokyklos renginiai. Vyko

mokytojų savišvieta, dalyvaujama seminaruose, konferencijose:

„Vaikų gerovė mokykloje”, „Psichoemocinis klimatas ugdymo

įstaigoje: praktiniai metodai”, „Kodėl vaikai bijo kalbėti viešai?”,

„Vaikų pareigingumas, atsakomybė ir motyvacija”, „Vaikystės

traumos” ir kt.



Respublikinėje konferencijoje „Psichoemocinis klimatas

ugdymo įstaigoje: praktiniai metodai“ mūsų mokyklos

psichologė Rūta Lingytė supažindino mokytojus su

nusiraminimo pertraukėle vaikams. Galite susipažinti ir Jūs.

Verta pasipraktikuoti 👍
https://www.youtube.com/watch?v=JlP52NuCbkA



Mokyklos sveikatinimo renginiai, 
iniciatyvos, akcijos

Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“.

Mokyklos bendruomenė 2020 m. rugsėjo – spalio mėn.

dalyvavo iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ nuo

rugsėjo 21 d. iki spalio 16 d. Šios iniciatyvos koordinatoriai

ir programų rengėjai Sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje

organizuojanti darbo grupė.

Iniciatyvos aprašas - žr. priedą.



Bėgimo iniciatyva
Šiemet minėjome Laisvės gynėjų dienos

trisdešimtmetį, kai 1991 m. sausio 13 d., vienybės ir
laisvės siekio vedini, Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę
pergalę. Mūsų mokyklos mokiniai Laisvės gynėjų dienos
paminėjimui organizavo bėgimą.



Projektas „Sveiki, stiprūs, laimingi“
Balandžio 28 d. visos mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo

švietėjiškos sveikos gyvensenos renginyje – projekte ,,Sveiki, stiprūs ir
laimingi“. Renginį vedė tarptautinių ir Lietuvos jogos seminarų, projektų
organizatorius ir vykdytojas Vytis Zabulėnas ir Kauno karate klubo ERA
vadovė, zumbos stovyklų iniciatorė ir trenerė Anželika Urbonienė.





Balandžio 29-a minėjome Tarptautinę šokio dieną.
„Leiskite mums skaityti ir leiskite mums šokti.

Šie du nukreipimai niekada nedaro jokios žalos
pasauliui." /Voltaire/



Miesto, respublikos sveikatinimo renginiai
Dalyvavome respublikiniame renginyje „Žiema džiaugiuosi – gerai

jaučiuosi ir viruso aš nebijau”, kurio tikslas – ugdyti fiziškai aktyvų,
pasitikintį savimi vaiką, gebantį rinktis sveiką gyvenseną ir rūpintis
savo kūno bei sveikatos stiprinimu.



Projektas „Olimpinis mėnuo“ 
Rugsėjo - spalio mėn. vykusio projekto metu mokiniai buvo

supažindinami su sportu ir sveika gyvensena. Vaikai buvo skatinami
aktyviai laiką leisti pertraukose tarp pamokų. Išbandė įvairias
mankštas ir žaidimus.

Viena klasė pateko tarp 50 prizininkų ir laimėjo sporto
inventoriaus.



Dalyvavome Kauno miesto įstaigų renginyje –

parodoje „Linksmasis fizinis pratimas“.



Kauno miesto priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo įstaigų vaikų patyriminė mugė 

„ Aš – gamtos vaikas“ 



„Misija: sėk, augink, patirk“
„Sveikų linksmuolių“ komanda  birželio 10 d. atliko patyriminę 

užduotį. Pasėjo, stebėjo, laistė, augino pipirines.



Pipirinė
Vienmetis, mažiausiai reiklus prieskoninis

augalas. Maistui naudojami švieži lapeliai, kuriuose
daug B, C ir kitų vitaminų. Pipirinė naudojama
salotoms ir sumuštiniams.





Mokykla jau ne pirmus metus

dalyvauja respublikiniame projekte

„Sveikata visus metus“. Kiekvieną

mėnesį mokiniai turi įgyvendinti

gautą iššūkį. Vaikai noriai įsitraukia

į iššūkių įgyvendinimą ir noriai

atlieka užduotis ir nuotolinio

mokymo(si) metu. 2020 m.

mokyklos „Sveikų linskmuolių“

komanda tapo I vietos laimėtoja.



Sveikatinimas ne tik mokyklai, bet ir 
šeimai

Šeima - vaidina ypatingą vaidmenį kiekvieno vaiko gyvenime,

tačiau spartėjant gyvenimo tempui vis mažiau laiko skiriama

bendravimui, aktyviam laiko leidimui kartu. Šeimose, kur

nepropaguojama sveika gyvensena, vaikai mažiau rūpinasi savo

sveikata, daugiau laiko praleidžia prie informacinių technologijų.

Džiaugiamės, kad 2020-2021 m.m. į mokyklos sveikatinimo

veiklas noriai įsitraukė mokinių tėvai.



Mokykloje jau tapo tradicija mokslo metų pabaigoje

organizuoti aktyvias veiklas su klasių bendruomenėmis.

Klasių bendruomenės smagiai laiką leido plaukdami

baidarėmis ar laiką leisdami Uno nuotykių parke.



Refleksoterapinis sveikatingumo takas
Vaikams reikia leisti būti kuo daugiau basiems. Buvimas basomis

gamtoje, pėdučių lietimasis su įvairiomis faktūromis ir paviršiais

geriausiai apsaugo nuo plokščiapėdystės bei lavina vaiko sensorinius

įgūdžius, gerina sveikatą. Todėl ir mes mokykloje įsirengėme Sebastiano

Kneipo refleksoterapinį sveikatingumo taką su įvairaus šiurkštumo ir

dygumo dangų takeliais. Vaikščiojant basomis skirtingais paviršiais bei

dirginant padus, masažuojamos kojos. Pėdose yra veikiamos nervų

sistemos zonos – iš jų pasklidę impulsai pasiekia reikiamą organą bei

aktyvizuoja visą žmogaus organizmo imuninę sistemą.



Toks natūralus masažas atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą,
nemigą, gerina darbingumą, atmintį bei dėmesį ir teigiamai veikia visą
organizmą. Kartu stiprinami kojų raumenys ir raiščiai, gerėja laikysena
ir pusiausvyra. Kartu tai labai veiksminga organizmo grūdinimo
priemonė.



Bendruomenės žygis - sporto diena
Rugsėjo 24 d. mokyklos mokytojai, mokiniai ir tėvai

leidosi į pėsčiųjų žygį.

Pirmokai nedrąsiais ir mažais žingsneliais keliavo po
Šilainių mikrorajono apylinkes. Mažieji žygeiviai nuėjo 5000
žingsnių.



Antrokai savo žingsnius pradėjo skaičiuoti Zapyškyje. 
Žygeiviai susipažino su šio miestelio istorija ir nukeliavo iki 
Kačerginės. Viso 4 kilometrus.



Trečiokai jau dideli, todėl net 6 kilometrai ir 300
metrų įveikti.



• Ketvirtokai įveikė 9 kilometrų trasą.



Žr. žygio filmą 2 priede

„Nėra blogo oro, jei apranga tinkama 
ir nuotaika gera“ – tokiu šūkiu 

pradėjome naują mokyklos tradiciją –
bendruomenės žygį.

Tikimės, kad šis renginys taps 
tradiciniu mokyklos renginiu. 

Gera nuotaika telydi visad žygeivius.



Džiaugiamės, kad COVID - 19 pandemijos metu  galime  

įgyvendinti išsikeltus tikslus, stiprinti mokinių fizinę, 

protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei 

formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius nuotolinio ir 

kontaktinio  mokymo metu,  bendromis mokytojų, 

šeimos bei visuomenės pastangomis.


