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Linksmi būsime, jei būsime sveiki, laimingi, turėsime taikų dangų,  jei 
mokėsime džiaugtis ( ir smulkmenomis! ), juoksimės, šypsosimės, patirsime 
džiugesį ČIA ir DABAR ir jį priimsime, dalinsimės su kitais - tikrai būsime 

LINKSMI, SVEIKI ir LAIMINGI!



Keliaujame į LINKSMUMO gatvę!



Šypsena, juokas, džiaugsmas pailgina gyvenimą, juk seniai žinoma, 
kad kai žmogus šypsosi, juokiasi, jo organizme išsiskiria džiaugsmo

hormonai!

Juokas naudingas ne tik psichinei 
ir emocinei, bet ir fizinei 
žmogaus sveikatai. 
Be juoko gyvenimas nykus ir 
beprasmis. 
Verta pabandyti juoko jogą. Čia 
juokas derinamas su kvėpavimo, 
tempimo ir atsipalaidavimo 
pratimais. 



Juoko jogos nauda: 

• * Daugiau džiaugsmo ir šypsenų
asmeniniame gyvenime, didesnis
pasitikėjimas savimi, pozityvumas.

• * Didėja efektyvumas veikloje. Sėkmė bet 
kurioje veikloje priklauso nuo energijos
lygio: smegenims reikia 25 % daugiau 
deguonies nei kitiems organams, o per 
jogos juoko sesiją deguonimi aprūpinami ir 
visi kiti organai.

• * Nauda sveikatai: juoko joga – tobula 
kardio treniruotė, mat 10 min. juoko 
prilygsta 30 min. irklavimo. Juokas mažina 
fizinį, mentalinį ir emocinį stresą, stiprina 
imuninę sistemą bei širdį. 

• * Nauda socialiniame gyvenime: lengviau 
užmegzti pažintis ir surasti draugų, kurti 
tvirtus santykius. 

• * Juokas lavina emocinį intelektą ir stiprina 
dvasią, todėl lengviau atlaikyti gyvenimo 
iššūkius, skatina pozityvų požiūrį į 
sudėtingas situacijas. 



Juokas – kelias į sveikesnį gyvenimą, tai būtinas 
vaistas mūsų vaistinėlėje

• JUOKAS stiprina imuninę sistemą. Juokiantis organizme dauginasi antikūnus gaminantys baltieji kraujo kūneliai, t.y. kuo daugiau juokiatės – tuo daugiau 
gaminate“priešnuodžių“ į organizmą besiskverbiantiems virusams ir bakterijoms.  

• JUOKAS – mankšta. Jei nuo juoko pradeda skaudėti pilvą – įrodymas, kad juokiantis dirba pilvo raumenys. Taip pat treniruojama ir diafragma, pečių linija.

• JUOKAS padeda kvėpavimui. Juokiantis iš plaučių išvaroma daugiau oro nei įprastai.Juokas sumažina kraujo spaudimą ( juokiantis spaudimas pakyla, bet 
nurimus jis tampa mažesnis nei buvo). 

• Socialinė JUOKO nauda. Juokas yra užkrečiamas, tad juokdamiesi skatinsime tai daryti ir aplinkinius, kelsite bendrą nuotaiką, lengviau megsite kontaktus, 
palaikysite gerus tarpusavio ryšius su artimaisiais. Juokiantis išsiskiria endorfinai arba vadinami LAIMĖS hormonai. 

• JUOKAS padeda širdies darbui. Juokiantis suaktyvėja kraujo apytaka ir stiprėja kraujagyslės, o tai sumažina širdies priepuolių riziką. Įrodyta, jog kasdienės 
15 min. Juoko širdžiai yra tokios svarbios, kaip ir pusvalandžio treniruotės 3 k. per savaitę.

• JUOKAS atpalaiduoja raumenis. Jie lieka atsipalaidavę iki 45 min.  

• JUOKAS – geros emocinės sveikatos laidas. Juokas sušvelnina visas neigiamas emocijas. 

• JUOKAS padeda tobulėti. Humoras sudėtingomis aplinkybėmis padeda į problemas pažvelgti kaip į galimybę išmokti ką nors naujo. 



“STEBĖK KĄ VALGAI”- ĮSPĖJA 
IŠMINČIAI. Maistas, kurį vartojame, turi

įtakos ne tik mūsų bendrai išvaizdai, 
savijautai, bet ir nuotaikų svyravimui. 

Kokį maistą rinktis, kad nebūtume paniurę, o 
linksmi, sveiki ir laimingi?

*Žuvis suteikia energijos ir
pozityvių emocijų.

*Kruopos ( ryžiai, grikiai, avižų
kruopos – vaistas prieš blogą
nuotaiką. Gausu vitaminų, 
mikroelrmentų, naudingų
angliavandenių, teigiamai
veikiančių organizmą ir savijautą. 

*Kiaušiniuose daug vitamino B12, 
baltymų, geležies, cinko, seleno. 
Patiekalai iš kiaušinių padeda
žmogui jaustis energingam. 

*Kopūstuose gausu vitamino C, jie
reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. 
Valgydamas kopūstus – niekada
neliūdėsi.

*Bananai padeda išsaugoti puikią
nuotaiką ir apsaugo nuo blogų
minčių

*Moliūguose gausu vitamino B6 ir
geležies, kurie padeda cukrų
kraujyjepaversti gliukoze, o gliukozė
– geros nuotaikos variklis.

*Kalakutiena turi nemažai amino rūgšties
( triptofano), padedančio gaminti laimės
hormoną – serotoniną. 

*Uogos ( ypatingai vyšnios), yra puikus maistas
prieš blogą nuotaiką



Linksmumo gatvėje ūkininkė mokino iš 
naminės grietinės sviestą „susukti“!



Linksmumo gatvėje visi tėvai ir darželio bendruomenė 
įsijungė į STEAM dieną „Judanti dėžė“  



Linksmumo gatvėje vyko vaidinimas „Jaučio trobelė“, 
muzikantai grojo ir pildė kūrybinius sumanymus!



Linksmumo gatvėje visa darželio bendruomenė judėjo judėjimo fiestoje 
„Judu aš – judėk ir tu!“ 



Linksmumo gatvėje vyksta kojų mankštos ir vandens 
procedūros plokščiapadystės profilaktikai



Iš linksmumo gatvės - prie jūros!



Iš linksmumo gatvės – į gamtą!

Labas, atvyk
ir Tu į mūsų 
Linksmumo
gatvę 
Darbėnuose!

Dažniau pakelkime
akis į dangų – siela 
dainuos, rūpesčiai 

pasitrauks


