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Įvadas
Šiandienos mokyklai keliami dideli uždaviniai: privalu

išugdyti išsilavinusius, kūrybingus, dorus, socialiai atsakingus
žmones, suteikti žinių ir įgūdžių apie sveiką gyvenimo būdą.
Vaikų sveikata ir požiūris į sveikatos ugdymą apima įvairias
sveikatos sritis. Tai fizinis aktyvumas ir kūno kultūra, sveika
mityba, tabako alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo bei nelaimingų atsitikimų, traumų, streso, prievartos,
patyčių prevencija, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymas,patyčių prevencija, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymas,
užkrečiamųjų ligų prevencija, meninė terapija (keramika, šokis,
dailės ir muzikos terapija). Norint organizuoti kokybišką bendrąjį
sveikatos lavinimą turime atsižvelgtiį ugdytinių, bendruomenės
poreikius ir galimybes, sudaryti sąlygas ir prisiimti atsakomybę.



Sėkmingam visapusiškos
raidos pamatui ir harmoningam
vystymuisi svarbi vaiko pažintinių
procesų, fizinio kūno ir kilnios
dvasios darna – tai pamatas, ant
kurio klojamas tolesnis vaiko
gyvenimas. Niekam nekelia
abejonių, kad tik sveikas, fiziškai
ir emociškai pakankamaiir emociškai pakankamai
subrendęs vaikas galės sėkmingai
ugdytis ir mokytis mokykloje.

2019 m. mokykla tapo 
sveikatą stiprinančia mokykla.



I dalis 

Kelionė į sveiką gyvenseną 

suaugusiųjų akimis...



Tėvų švietimas
Mokykla bendradarbiauja su Pozityvaus auklėjimo konsultantų

asociacija (PAKA) ir įgyvendina STEP (Sisteminis efektyvaus vaiko
auklėjimo įgūdžių lavinimas) tėvų grupes, skirtas mokykloje
besimokančių vaikų tėvų tėvystės įgūdžių lavinimui ir šeimos
psichologinės sveikatos stiprinimui.

2018/2019 m.m. vyko paskaitos tėvams:

PsichologoV. Arvasevičiauspaskaita„ Berniukų ir mergaičių auklėjimoPsichologoV. Arvasevičiauspaskaita„ Berniukų ir mergaičių auklėjimo
ypatumai“.

Psichologės A.Blandės pakaita „ Kaip bendrauti su Z kartos vaikais?“

Sveikatos priežiūros specialistės D.Gelčienės paskaita „ Sveika mityba“

Psichologės Š.Magelinskaitės – Legkauskienės paskaita „Adaptacijos
ypatumai“.



Paskaitos vaikams
Mokyklos sveikatos priežiūros

specialistės D. Gelčienės ir tėvų medikų
paskaitos „ Kaip taisyklingai plauti
rankas?“, „ Sveika mityba“, „ Lytinis
brendimas“, „ Žalingi įpročiai“, „Pirmoji
pagalba“.



Prevencinės programos

Įgyvendinamos tarptautinės
programos ,,Zipio draugai“,
„Obuolio draugai“; Socialinių
įgūdžių programos ,,Antrasis
žingsnis‘ ir „ Įveikiame kartu“;
Gyvenimo įgūdžių programa;
Alkoholio, tabako ir kitų psichikąAlkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos; Rengimo šeimai ir
lytiškumo ugdymo programa.



Socialiniai partneriai
Kūno kultūros pamokos vyksta

netradicinėse aplinkose: baseine, gimnastikos
salėje, teniso aikštyne, kovos menų
užsiėmimuose. Mokykla bendradarbiauja su
Girstučio baseinu, Kauno „Starto“ sporto
mokykla, „VS FITNESS“, J. Poškaičio
kovinio sporto klubu, „Neodentos“ klinika:
ten vyksta pamokos visiems mokyklosten vyksta pamokos visiems mokyklos
mokiniams pagal tvarkaraštį.

Gegužės 31 dieną antrų klasių plaukikų
komanda dalyvavo projekto "Mokėk plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje - 2019" dalyvių
estafečių varžybose Vilniuje ir laimėjo pirmą
vietą.



Sveika mityba
Mokykloje organizuojamas 
tausojamasis maitinimas. 

Vaikai  maitinami du kartus 
per dieną šiltu maistu. 

„Vitaminų krautuvėlėje“ 
prekiaujama tik sveikais 

užkandžiais. Dalyvaujama ES užkandžiais. Dalyvaujama ES 
ir valstybės remiamose 

programose ,,Pienas 
vaikams“, ,,Vaisių vartojimo 

skatinimas“. 



Maisto gaminimo praktikumai

Technologijų pamokose vaikai studijuoja sveiko maisto piramidę, 
mokosi derinti maisto produktus ir sveikai maitintis. 



Kūrybinės dirbtuvės 
„ Gardžioji savaitė“

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 
mokykla organizavo kūrybines dirbtuves.

Renginio metu mokiniai aktyviai dalyvavo 
stalo serviravimo, vaistinių arbatų 

degustavimo užduotyse, pristatė ir ragavo degustavimo užduotyse, pristatė ir ragavo 
savo sukurtus ir pagamintus sveikatai 

palankius maisto patiekalus. Renginyje 
dalyvavo trys mokyklos komandos. Viena 

komanda tapo nominacijos „Maisto 
technologai 2019“ nugalėtojais.



Patyriminis mokymas
2018 m. rudenį kiekvieną klasė įsirengė eko daržą. Mokiniai

turi galimybę auginti irstebėti prieskonius, vaistažoles, diskutuoti
apie jų paskirtį.

Pavasarį kiekviena klasė dalyvavo projekte „Mano žalioji
palangė“ . Užaugintus daigelius perkėlė į klasių daržus.



Rudenį džiugina derlius



Renginiai
„ Būk saugus“

Rugsėjo 6 d. mokykloje tradiciškai vyko sporto 
šventė- prevencinis renginys „Būk saugus“. 

Sporto šventę atidarėme ne tik šauniais klasių 
prisistatymais, bet ir kovos menų akademijos 
pasirodymu. Renginyje dalyvavo G. Sabeckio 
teniso mokyklos, Kauno karate klubo „Rifas“, 

Kauno sporto mokyklos „Startas“, futbolo Kauno sporto mokyklos „Startas“, futbolo 
mokyklos „Ąžuolas“ treneriai. Sporto šventės 

metu mokiniai ne tik susipažino su 
skirtingomis sporto šakomis, bet ir jas išbandė 

praktiškai. Taip pat puikios nuotaikos 
netrūko rungtyniaujant estafetėse, žaidžiant 

judriuosius žaidimus. 





Olimpinė savaitė – tarpklasinės 
estafetės

Vasario 25-27 d. vyko Olimpinė savaitė - tarpklasinės estafetės. 
Klasių komandos rungtyniavo įvairiose estafetėse.



Šokių fiesta
Vasario 15 d. vyko tradicinė trečių klasių mokinių Šokių Fiesta. 

Daug vakarų šokti mokėsi ir trečiaklasių tėveliai, kurie 
pademonstravo savo šokių gebėjimus.



Projektinė veikla
Sveikata visus metus

Mokyklos dvi komandos dalyvauja respublikiniame projekte
„Sveikata visus metus“. Projekto organizatoriai kviečia leistis į 

sveikatos užduočių kelionę. Kiekvieną mėnesį  skelbiamas  
naujas iššūkis, nauja užduotis, kurias komandos įgyvendina.



„Žemė didelė – aš mažas“
Kovo mėn. mokykloje vyko 
projektas „ Žemė didelė – aš 

mažas“.
Organizuotos kūrybinės veiklos:

Pirmokams – RŪŠIAVIMAS. 
Antrokams – ŠVIESA IR JOS Antrokams – ŠVIESA IR JOS 

TAUSOJIMAS.
Trečiokams – TARŠA.

Ketvirtokams - VANDENS 
TAUSOJIMAS.



Pamokos lauke

2019 m. gegužės 23 dieną mokykla prisijungė prie pasaulinės 
akcijos - Pamokos lauke. Mokiniai skaičiavo pastatų plotą ir akcijos - Pamokos lauke. Mokiniai skaičiavo pastatų plotą ir 

perimetrą, tyrinėjo augalus mokyklos kieme. Turėjo surasti 12 daiktų 
ir jiems parašyti po 5 požymius, taip buvo pakartotas būdvardis. 

Vaikai piešė mokyklos kieme augančius augalus, atliko skaičiavimo 
užduotis, skaitė užklasinio skaitymo knygas. Per dailės pamoką piešė 
mokyklos pastatą perspektyvoje. Žaidė tenisą, ištvermės žaidimus.



Edukacinės programos
Mokykloje sistemingai vyksta 

integruotas mokymasis, 2-3 k. per 
mėnesį, organizuojamas 

muziejuose, parkuose, išvykose. 
Dalyvaujama įvairiose 

edukacinėse programose:

„ Grikio kelias“„ Grikio kelias“

„ Vikingų kaime“

„Riterių žygis“

„Šaukšto šmaukšto akademija“.



Edukacinėje programoje "Grikio kelias nuo sėjos iki petų 
stalo„ 1 a  klasės bendruomenė kūlė grikius, vėtė grūdus, 

malė su senovinėmis girnomis,
sijojo miltus, maišė tešlą, kepė ir ragavo grikinius blynus, 

vaišinosi grikių žiedų arbata.



Trečiokai dalyvavo edukacinėje programoje Vikingų kaime.

Kaimo šeimininkai kvietė kartu vaikus tyrinėti senovės maistą, 
baltų karybą.



1 c klasės bendruomenė dalyvavo Kauno marių regioninio parko 
Gamtos mokyklos edukacinėje programoje „Riterių žygis“. Žygio 
tikslas - susipažinti su Kauno marių regioniniame parke augančiais 

augalais, žaisti komandinius žaidimus, diskutuoti apie aplinkos 
taršą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, skatinti aktyvų judėjimą. 
Žygio pabaigoje vaikai priėmė gamtos riterių priesaiką, pasižadėjo 

rūpintis gamta.



Konferencijos
2018-12-12 respublikinėje 

konferencijoje „Sveikata visus 
metus“ J.Staniulevičienė skaitė 
pranešimą apie sveikatinimo 

veiklas Kauno P.Mašioto pradinėje 
mokykloje. 

2019-03-21 LTOK Olimpinio 
švietimo  forume – seminare  švietimo  forume – seminare  

pranešimą „Inovatyvūs ugdymo 
metodai pradinio ugdymo kūno 

kultūros pamokose“ skaitė  
K.Jurskienė ir J.Staniulevičienė.



2019-05-15 Kipras Kalnius (1 a kl.) ir Emilė Juodytė (1 c kl.) 
dalyvavo respublikos ugdymo įstaigų 1- 4 klasių mokinių ir 
mokytojų konferencijoje „Sveikos gyvensenos link“ ir skaitė 
pranešimą „Sveikatos takeliu su draugu kartu“. 

2019-06-05 Vytautė Šmuilytė (1 a kl.) ir Benas Vasylius (1 c kl.) 
dalyvavo Kauno miesto mokinių ir mokytojų konferencijoje ir 
skaitė pranešimą „Vaikai moka ir gali gyventi sveikiau“. 



II dalis

Kelionė į sveiką gyvenseną 

vaikų akimis...vaikų akimis...



Kelion÷ į sveiką gyvenseną...
Kai tik gimiau – nesupratau,
Koks turtingas aš tapau.
Nes buvau sveikas ir laimingas,
Ir t÷veliams labai d÷kingas.



Pirmieji žingsniai sveikos mitybos link...

Kai paaugau – supratau,
Valgyt reikia man sveikiau.

Piramidę studijavom,Piramidę studijavom,
Ir „Sveikuolius“ – suklijavom!







Rūpinam÷s savo sveikata

Dantukus valyk dažnai,
Jie tarnaus ilgai, ilgai.

Saldumynai jiems netinka visai.
Morka ir kriauš÷ tikri draugai.Morka ir kriauš÷ tikri draugai.



Neodentos klinikoje



Draugui ištiesk tik švarią ranką

Plauk rankas, 
Kiekvieną syk.
Būk švarus, 

Šiandien ir ryt.Šiandien ir ryt.





„Gardžioji savait÷“

Puding÷lį gaminu
Maistingiausią iš visų.
Turi jis daug baltymų
Vitaminų, skaidulų.Vitaminų, skaidulų.



Gardi savait÷



B÷gte į sporto šalį...

Sveikai maitintis – neužtenka,
Sportuoti veržiam÷s ne kartą.

„Olimpinę savaitę“ mes organizuojam,
Ir su draugais linksmai visi kartu Ir su draugais linksmai visi kartu 

sportuojam.





Rytin÷ mankšta

Kad nuotaika būtų gera
Ryte draugaujam su mankšta.
Pratimus vieną po kito daryk
Ir pamokas su nuotaika pasitik.





Plaukimas

Jeigu nori būti sveikas
Grūdint kūną prad÷ti laikas.
Plaukti mokom÷s visi.
Mes kaip žuvys vandeny.Mes kaip žuvys vandeny.





Gimnastika
Tvirtos rankos mūs visų
Lankstūs kūnai kaip katinų.
Mums patinka taip sportuoti
Kūną savo treniruoti.Kūną savo treniruoti.





Grūdinimosi pradžiamokslis...

Ir mums nebaisūs v÷jai, šalčiai...
Mes grūdinam÷s labai drąsiai.
Kad būt turtingam ir sveikam,Kad būt turtingam ir sveikam,
Mokytis reikia ore grynam.





Šiandien mes visi labai laimingi,
Nes tikrai esame turtingi.
Turtas – mūsų sveikata

Ir niekad nebl÷stanti šypsena!Ir niekad nebl÷stanti šypsena!



Kelion ė į Sveikatos šal į









Pabaigai

Sveikata  - pats reikalingiausias dalykas 
pasaulyje. Būti sveikam – natūralu, nes 
mes – Gamtos dalis, mes – pati Gamta. 
Gamta stengiasi mus saugoti, nes mes Gamta stengiasi mus saugoti, nes mes 

reikalingi jos veiklai.

E. Habardas


