
Sveikata visus metus - 2022

Rugsėjo mėnesio iššūkis
“Nuo pažinimo - sveikatos link”

Kretingos raj. Darbėnų gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus
“Bitučių” komanda ( 3 – 5 m.)

Mokytoja Daiva Katkutė

 



Žolininkė E.ŠIMKŪNAITĖ
MOKĖ, kad be natūralių
vaistažolių vartojimo imuniteto
stiprinimui svarbus: 
*pakankamas miego kiekis, 
*fizinis aktyvumas,
*vidinė ramybė,
*patalpų vėdinimas,
*subalansuota mityba, kurioje
būtų pakankamas vitaminų, 
mineralų, antioksidantų kiekis
ir kitų imunitetą stiprinančių
medžiagų vartojimas. Šiais
principais grindžiama
GYVENSENOS medicina. 
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Nutarta: norime būti sveiki ir laimingi!
Taigi, mums reikia tik kasdien sveikai maitintis, judėti ir blogos mintys pačios 

pabėgs! Pirmiausia pradedu nuo savęs: rytinės maudynės upėje( nuo pavasario iki 
rudens lygiadienio), kelionės dviračiu, sveikas maistas, džiaugtis čia ir dabar!

Nuo žmogaus gyvenimo būdo labai daug priklauso sveikata. Civilizuoto pasaulio 
rykštė – lėtinės ligos. Žmogui pirmiausia padeda gyvenimo būdo keitimas. 
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Mūsų pasirinkimas: judėti. Keliavome į mišką, mankšta prie jūros, futbolas 
gimnazijos stadione, važinėjimas dviračiais ir paspirtukais. Lyjant – mankšta 

grupėje, joga viduje ir lauke, kojų mankšta ( skirta plokščiapadystės 
profilaktikai), vandens procedūros + gera nuotaika!
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Dienos miegas + patalpų vėdinimas + švara



Subalansuota mityba. Pavasarį rinkome pienes ir gaminome pienių medų, plakėme pienių-banano-
špinatų kokteilį. Keliavome pas gimnazijos virėjas, kurios mokino sveiko maisto gaminimo paslapčių. 

Spaudėme vaisių ir daržovių sultis. Vėrėme obuolių karolius ir džiovinome. Kol jie džiovinosi – iš
kamštelių sudėjome obuolį.    
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Smagu po darbų gerti žolelių arbatą po medžiu, valgyti lauke vaisius, o išmokę iš žolininkės E. 
Šimkūnaitės apie medžių teikiamą naudą sveikatai (  pasak žolininkės, kiekvieno medžio vaisiai, lapai, 

žievė – maistas ir vaistas ): liepos lapus naudojome pavasario salotoms, iš beržų rišome vantas
( pasivanojus ir kūnas atsigauna), gėrėme beržų sulą, rinkome liepų žiedus žiemos arbatai, kasdien

valgome subalansuotą maistą ir patys gaminame vaisių salotas. 
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Vidinė ramybė. Miško terapija – tai  visais 5 žmogaus pojūčiais ( klausa, uosle, lytėjimu, rega, skoniu) 
išjaučiama miško atmosfera, panirimas į ją. Vienas iš pratimų – labai lėtai eiti tam tikrą atstumą. Stebėti, kas 

juda aplink mus. Esame ČIA ir DABAR. Uostome viską ir savo atradimais dalijamės. LAIKO leidimas
miške – japonų praktika, vadinama “miško maudynėmis”- yra siejama su streso sureguliavimu, sumažėjusiu

nerimu, depresija ir nuovargiu. 



Esame
sveiki, 

linksmi ir
laimingi!


