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Sveikatos ugdymo tikslas – padėti vaikams įgyti visuminę
sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius
bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis
sveiką gyvenimo būdą.

Ugdymo(si) aplinka suprantama kaip dinamiška erdvė, kurioje
vaikas, jo ugdytojai gyvena, ugdosi, bendrauja ir kurioje nuolat vyksta
pedagoginė sąveika. Ugdymo(si) aplinka turi skatinti vaikus,
bendruomenės narius laikytis sveikatai palankaus elgesio – pozityviai
mąstyti, draugiškai bendrauti, laikytis sveikos gyvensenos principų.
Mokykla nuo 2019 m. įsitraukusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
Mokykloje 2021-2022 m.m. kiekvieną mėnesį buvo vykdomos
sveikatinimo veiklos.



Nepaisant permainingo oro – rugsėjo 24 d. įvyko mokyklos
bendruomenės žygis.
„Nėra blogo oro, jei apranga tinkama ir nuotaika gera“ – tokiu šūkiu
pradėjome naują mokyklos tradiciją – bendruomenės žygį.

Tikimės, kad ši tradicija tęsis ir kitais metais.

RUGSĖJIS



RUGSĖJIS

Šiemet rugsėjo 9 d.  
Išmokę žygio šūkį ir 

gerai apšilę, vėl 
išsiruošėme į 

bendruomenės žygį. 
Šį kartą oras mus 
lepino ir žygiuoti 
buvo labai smagu.



Dalyvauta Olimpinio mėnesio veiklose. Vaikai susipažino  su 
sporto šakomis  ir sveika gyvensena.  Aktyviai laiką leido  
pertraukose tarp pamokų, išbandė linksmas mankštas ir 
judriuosius žaidimus. Dalyvavo susitikimuose su  įvairių šakų 
sportininkais.

SPALIS



SPALIS
Lytiškumo ugdymo ir vaisingumo pažinimo programa „Mano 
vaisingumas yra svarbus“ (angl. My Fertility Matters) palydi 
mergaites, berniukus ir jų tėvus per paauglystę.



Dalyvauta respublikinio renginio „Sportiškas ruduo“
nuotraukų virtualioje parodoje. Vaikai iš gamtinės medžiagos
kūrė sporto inventorių, skaičiavo nueitus dienos žingsnius.

LAPKRITIS



Lapkritis
Dalyvauta respublikinėje 

mokinių praktinėje-pažintinėje 
konferencijoje

„Mažoji gamtos dovana“ 
ir skaitytas pranešimas „Žolynų 

takeliais į sveikatos šalį“. 
Ketvirtokai Simona ir Naglis 

pasidalino vykdytos projektinės 
veiklos rezultatais, 

pristatė vaistinių augalų naudą 
sveikatai.



Dalyvauta Kauno A. 
Žikevičiaus saugaus vaiko 
mokyklos organizuotame 
sveikatinimo renginyje  

„Virtualus šuolis“. Renginio 
metu mokiniai išbandė 

inovatyvias fizinio aktyvumo 
priemones: interaktyvią 

žaidimų aikštelę ,,Lu“, kubus 
,,iMO_LEARN“, žaidimų 

konsolę ,,Xbox one“. Užduotys 
mokiniams suteikė daug 

teigiamų emocijų.

LAPKRITIS



Fizinio ugdymo pamokos Girstučio baseine.
Plaukimas – vienintelė fizinės veiklos forma,
tuo pat metu stiprinanti ir atpalaiduojanti
organizmą. Plaukiant atsipalaiduoja raumenys,
mažiau apkraunamas stuburas, tai sumažina
nuovargį, nugaros skausmus, laikysenos
pokyčius ir žymiai pagerina savijautą.

GRUODIS

Mokyklos 
tikslas, kad visi 
vaikai išmoktų 

plaukti ir laikytųsi  
saugaus  elgesio 

taisyklių  
vandenyje.



Išvyka į Lietuvos sporto muziejų. Susipažinome su
Lietuvos sporto istorija, kūno kultūros ir sporto
pradininkais, atskirų sporto šakų raida, pamatėme Kauno
“Žalgirio” rankininkių iškovotą Europos šalių čempionių
taurę (1968 m.), Kauno “Žalgirio” krepšininkų iškovotus
prizus; tarp jų, tarpžemyninė V. Džonso (1986 m.) ir
Eurolygos čempionų (1999 m.) taurės. Ekspozicijoje
apžiūrėjome ir įžymių Lietuvos sportininkų – olimpiečių,
pasaulio ir Europos čempionų bei rekordininkų prizus,
asmeninius daiktus. Berniukai išbandė bokso ringą.

GRUODIS



SAUSIS
Grūdinimasis yra vienas iš kompleksinio sveikatos stiprinimo būdų bei
sveikos gyvensenos dalis, todėl žiemos metu smagiai ir aktyviai
leidžiame laiką gryname ore.



Susipažįstame
su radiologo
profesija. Mamos
medikės vedama
pamoka.

SAUSIS



VASARIS

Mokykloje buvo organizuota tradicinė Olimpinė savaitė – estafečių 
varžybos. Šį renginį šiemet skyrėme artėjančiam mokyklos 30-mečiui.



Fizinio ugdymo pamokos „Starto“ sporto mokyklos gimnastikos
salėje. Gydytojai ortopedai dažnai gimnastiką rekomenduoja kaip
tinkamiausią sporto šaką mažiems vaikams. Gimnastika lavina visas kūno
raumenų grupes, kūno lankstumą, koordinaciją ir jėgą. Tai sporto šaka, kuri
teigiamai veikia visą vaiko organizmą.

KOVAS



Dalyvauta virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Valgau sveikai –
jaučiuosi gerai!“ Mokykloje vaikai nuolat skatinami rinktis sveikus maisto
produktus. Mokykla dalyvauja pieno produktų ir vaisių, daržovių
vartojimo skatinimo programoje.

BALANDIS



BALANDIS
Balandžio 23 d. vėl leidomės į žygio iššūkį ir sudalyvavome„ Pavasario
žygyje“, skirtame vaikams. Kartu su šeimų nariais įveikta 7 kilometrų
trasa.



Jau antrus metus iš eilės Lietuvos teniso
sąjunga (LTS), padedama Tarptautinės teniso
federacijos (ITF), vykdo teniso integraciją
Lietuvos mokyklose ir darželiuose. 2021 m.
projekte dalyvavo 138 įstaigos. Nuo šių mokslo
metų mūsų mokykla irgi prisijungė į Lietuvos
teniso sąjungos ir Tarptautinės teniso
federacijos projektą „Teniso integracija
mokyklose ir darželiuose “.
Projektu siekiama skatinti visų Lietuvos vaikų
fizinį aktyvumą, supažindinti Lietuvos mokyklų
ir darželių vaikus su tenisu, skatinti įvesti
teniso veiklą į sportines veiklos programas.

BALANDIS



GEGUŽĖ
Akcija „Darom 2022“. Gegužės 2-6 dienomis mokyklos mokiniai grąžino
mokyklos ir Šilainių šlaito aplinką. Švari ir sveika aplinka – sveikas žmogus.



Iniciatyva „Judri 
klasė 2022“ .

Dalyvauta trijų 
savaičių 

iniciatyvoje. 

GEGUŽĖ



GEGUŽĖ
Fizinio aktyvumo pamoka - Judesys - raktas į sveiką gyvenimą!
Fizinio ugdymo veiklos su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste.



BIRŽELIS
„Naktis mokykloje“: vaikai dalyvavo orientaciniame, šoko, sportavo ir 
atliko daug kitų įdomių veiklų. Gera kartu pajusti bendrystę ( priedas 
Nr.1)



BIRŽELIS
Aktyviai ir linksmai švenčiame mokslo metų pabaigą. 



Visus metus, palaikydami fizinę ir emocinę sveikatą, vaikai šoka
liaudies, pramoginius ir išraiškos šokius. Šokiams vadovauja Edmundas
Alseika.



Aktyvus mokytojų laisvalaikis  įkvepia vaikus judėti.



Norite išlavinti mokinio protą – lavinkite jo 

kūną ir jėgą, kuria remiasi protas, saugokite 

sveikatą, siekite stiprybės.


