
SVEIKATOS UGDYMO VEIKLŲ KONKURSAS – AKCIJA 

„SVEIKATOS FIESTA 2022“  

 

KAUNO AGLIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLOS, SVEIKOS 

GYVENSENOS SKYRIAUS EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ 

,,JUDESIO INOVATORIAI” IR „SVEIKATOS HEROJAI“  

PROGRAMŲ/VEIKLŲ APRAŠYMAI 
 

 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla yra neformalaus ugdymo įstaiga organizuojanti 

mokinių poreikius atitinkančias žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių 

neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų ugdymo programas, organizuoja renginius, vykdo kitą švietėjišką 

veiklą, plėtodama saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo, smurto, patyčių ir savižudybių prevenciją, formuodama sveikos gyvensenos ir 

aplinkosauginius įgūdžius bei tautinę mokinių savimonę; 

   • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms jų dorovinį, tautinį, 

pilietinį sąmoningumą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir 

saviraiškos poreikius; 

   • vykdo edukacines bei psichologines programas, tyrimus, socializacijos, pilietiškumo, profesinio 

orientavimo, dviračio vairuotojo pažymėjimo išdavimo kursus, mokinių vasaros poilsio stovyklas ir kitas 

programas siekiant realizuoti mokyklos tikslą ir uždavinius; 

   • veda psichologinius seminarus, užsiėmimus, paskaitas mokiniams, jų tėvams 

(globėjams/rūpintojams), mokytojams, teikia individualias psichologo konsultacijas, organizuoja mokinių 

savipagalbos grupes, siekdama integruoti į Mokyklos veiklą specialiųjų poreikių mokinius; 

   • konsultuoja ugdymo įstaigų mokytojus neformaliojo vaikų švietimo veiklos klausimais, teikia 

jiems metodinę paramą; 

   • bendradarbiauja su miesto, respublikos ir užsienio ugdymo bei kitomis įstaigomis, kaupia ir 

skleidžia metodinę, ugdymo patirtį; 

Įstaigos tikslas - papildyti, praturtinti ir pagilinti bendrąjį ugdymą, tenkinti vaikų poreikius ugdant 

saugaus eismo, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos sampratą, plėtojant veiklos būrelių pasirinkimo 

galimybę, suteikiant nešališkų ir teisingų žinių apie psichotropines medžiagas, sveiką gyvenseną. 



„Sveikatos fiesta 2022“ konkursui-akcijai pristatome mokykloje organizuojamus Sveikos gyvensenos 

skyriaus edukacinius užsiėmimus atitinkančius konkurso-akcijos tikslus ir uždavinius (prisegami 

programos planai). Organizuojamos edukacinės veiklos skirtos sudominti mokinius domėtis aktyvia 

veikla bei sveikos gyvensenos naujovėmis integruojant interaktyvias priemones.  

 

1. Sveikos gyvensenos krypties edukacinės programos  

,, Judesio inovatoriai“ 

PLANAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EDUKACINĘ PROGRAMĄ 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 kl., 5-10 kl.  

Trukmė 45 min. 
 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

Tikslas Formuoti teigiamą vaikų požiūrį į sveikatos 

stiprinimą taikant inovatyvias fizinio aktyvumo 

priemones, ugdyti mokinių saviraiškos pojūtį, 

vaizduotę, pasitikėjimą savimi ir skatinti rinktis 

aktyvius laisvalaikio praleidimo būdus. 

 

Uždaviniai 1. Didinti mokinių fizinį pajėgumą, lavinti 

judesius ir fizines ypatybes siekiant fizinės, 

socialinės ir emocinės naudos. 

2. Supažindinti mokinius su netradicinėmis 

judėjimo formomis panaudojant interaktyvius 

bei inovatyvius ugdymo metodus, skirtus 

fizinėms ypatybėms lavinti. 

3. Skatinti mokinius rinktis sveiką gyvenimo 

būdą bei įdiegti natūralų, kasdieninį fizinio 

aktyvumo įprotį. 

Siektini rezultatai Vaikai įgytas žinias gebės taikyti praktinėje 

veikloje, supras fizinio aktyvumo naudą 

organizmo funkcijoms: 

1. Sužinos bendrojo fizinio aktyvumo 



rekomendacijas vaikams ir paaugliams (nuo 5 

iki 17 metų); 

2. Gebės skirti sąvokas: fizinis pasyvumas ir 

fizinis aktyvumas; 

3. Išmoks ieškoti naujų fizinio aktyvumo formų 

kasdieninėje veikloje; 

4. Susipažins su interaktyviomis fizinio 

aktyvumo praleidimo formomis. 

 

Edukacinės programos tema 

 „Judesio inovatoriai“ 

 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 kl., 5-10 kl.  

Grupės dydis Iki 28 mokinių. 

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla. 

Edukacinės programos temos anotacija Programos metu mokiniai atliks fizinio 

aktyvumo užduotis, kurios skatins teigiamą 

požiūrį į sveikatos stiprinimą taikant 

inovatyvias fizinio aktyvumo priemones, tokias 

kaip: IMO Learns kubai, Xbox one konsolė su 

Kinekt įrenginiu, ISports Wall interaktyvi 

žaidimų aikštelė. Taip pat mokiniai įgis  

saviraiškos pojūtį, vaizduotę, pasitikėjimą bus 

skatinami rinktis aktyvius laisvalaikio 

praleidimo būdus. 

 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  

 

IMO Learns kubai, Xbox one konsolė su 

Kinekt įrenginiu, ISports Wall interaktyvi 

žaidimų aikštelė, sportinis inventorius. 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai - informaciniai metodai 

(pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija).  

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, 

stebėjimas).  



 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis Teorinis įvadas, kurio metu pateikiama informacija apie 

fizinį aktyvumą ir jo formas. Aptariamos svarbiausios 

aktyvaus laisvalaikio praleidimo formos. 

35 min. Praktinė veikla Praktinė veikla: 

1. Pramankšta. 

2. Mokiniai supažindinami su fizinės veiklos formomis ir jų 

nauda organizmui. 

3. Judrioji dalis su „iMO-LEARN“ kubais. 

4. Pristatomos interaktyvių žaidimų galimybės per fizinę veiklą 

su  „Xbox one“. 

5.  Estafetės interaktyvioje žaidimų aikštelėje  iSportsWall“ 

5 min Refleksija Aptariamos naujai įgytos žinios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiniai metodai (fizinės veiklos užduotys). 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra 1. Blauzdys, V. Naujoviška kūno kultūros 

pamoka: mokymo priemonė kūno kultūros 

specialybės studentams, magistrantams.- 

Vilnius: VPU l-kla, 2002. -84p. 

2. Zumeras R. Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centras. Bendrosios fizinio 

aktyvumo rekomendacijos 3 amžiaus 

grupėms. Metodinės rekomendacijos. 2018. 

Vilnius. 



2. Sveikos gyvensenos krypties edukacinės programos  

,, Sveikatos herojai“ 

PLANAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EDUKACINĘ PROGRAMĄ 

Dalyvių amžius/klasė Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai; 

1-4 kl., 5-12 kl. mokiniai.  

Trukmė 45 min., 90 min. 
 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

Tikslas Ugdyti mokinių nuostatą sveikai ir saugiai 

gyventi, įtvirtinti teigiamą požiūrį į sveikatą ir 

ją stiprinančius veiksnius, puoselėti sveikatą 

stiprinantį fizinį aktyvumą, sudaryti palankias 

sąlygas įgyti sporto ir bendrųjų higienos 

kompetencijų. 

Uždaviniai 1. Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos 

įgūdžius formuojant atsakingą požiūrį į 

sveikatą.  

2. Optimizuoti judėjimą, grūdinti 

organizmą. 

3. Formuoti asmens higienos įgūdžius. 

Siektini rezultatai 1. Formuosis tikslingas ir teisingas 

nuostatas apie sveiką gyvenimo būdą 

2. Ugdytiniai įgytas žinias gebės taikyti 

praktinėje veikloje bei pratinsis būti 

atsakingais už savo ir kitų sveikatą. 

3. Fizinės veiklos metu dalyviai patirs 

teigiamų ir džiugių emocijų, taps 

greitesni, vikresni, ištvermingesni, 

sveikesni, mokysis veikti komandoje, 

laimėti ir nebijos pralaimėti.  

 

 

2.1. Edukacinės programos tema „Švaruolio atmintinė“. 



Dalyvių amžius/klasė Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai. 

Grupės dydis Iki 25 vaikų. 

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla. 

Edukacinės programos temos anotacija Edukacinė programa skirta ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų sveikos gyvensenos 

kompetencijoms tobulinti. Edukacijos metu 

vaikai gilins žinias apie savo kūno priežiūrą, 

ugdysis sveikos gyvensenos įgūdžius ir 

mokysis jį prižiūrėti. Taip pat sužinos kas yra 

bakterijos, kaip jos atrodo ir kur galima jas 

rasti, mokysis taisyklingos rankų plovimo 

technikos bei dantukų valymosi taisyklių.  

 

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

10 min. Įžanginė dalis Teorinis įvadas, kurio metu mokiniams pristatomos 

mikrobų ir virusų rūšys, supažindinama su kūno švaros, 

burnos higienos ypatumais, skatinama laikytis asmens 

higienos, taisyklingai valytis dantis, plauti rankas. 

30 min. Praktinė veikla Praktinė veikla: 

 Mokiniams pateikiami mikroskopai, kuriuose 

pavaizduoti mikrobai, mokiniai stebi mikrobus ir 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Kompiuteris, projektorius, įvairios didaktinės 

kortelės, lankstinukai, dantų modelis, dantų 

šepetėliai ir kitos burnos higienos priemonės 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai - informaciniai metodai 

(pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija).  

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, 

stebėjimas).  

Praktiniai metodai (kūrybinės užduotys). 

Kūrybiniai (probleminiai, tiriamieji) 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra 1. www.ikimokyklinis.lt 

2. www.kaunovsb.lt 

http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.kaunovsb.lt/


atsakinėja į klausimus. 

Demonstruojama rankų plovimo schema ir taisyklingo 

rankų plovimo vaizdo įrašas, mokiniai atkartoja judesius 

ir savarankiškai, taisyklingai nusiplauna rankas. 

Mokiniai supažindinami su dažniausiomis dantų valymosi 

klaidomis. Pateikiamas didelis dantų valymo manekenas, 

parodomas taisyklingas dantų valymosi būdas, 

pristatomos dantų higienai reikalingos priemonės. 

Vaikai atlieka praktinę dantukų valymo užduotį ir 

pasitikrina įgytas žinias.  

5 min Refleksija Aptariama, įtvirtinamos naujos žinios, diskutuojama su 

vaikais. 
 

 

2.2. Edukacinės programos tema „Sveikatos rytas“. 
 

1. Dalyvių amžius/klasė Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų 

vaikai. 

Grupės dydis Iki 28 mokinių. 

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla, mažoji salė. 

Edukacinės programos temos anotacija Programa skirta ikimokyklinio ir pradinio 

ugdymo įstaigų vaikams sveikos gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo kompetencijų plėtojimui. 

Programos metu mokiniai lavins bendruosius 

judėjimo įgūdžius: pašokimą, lipimą, 

šliaužimą, ėjimą, bėgimas ir pan.  

Ugdytiniai supras fizinio aktyvumo naudą ir 

gebės pritaikyti bendruosius judėjimo įgūdžius 

kasdieninėje veikloje. 

 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Sporto salė, sporto inventorius, judrieji 

žaidimai, interaktyvi siena „ISportsWall“ 

Mokymo(si) metodai ir formos Informaciniai metodai - (pasakojimas, 

aiškinimas, pokalbis, diskusija) 



 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susitikimas su atvykusia grupe; 

Sporto salės taisyklių paaiškinimas; 

Instruktažas; 

Užsiėmimo tikslo bei eigos nusakymas. 

5 min. Pramankšta 

 

Tempimo pratimai; 

Pratimai su kamuoliuku rankų bei kojų motorikai lavinti; 

Žaidimas su kamuoliukais. 

10 min. Estafetės 

 

Estafetė su kamuoliukai; 

Slydimas ant užpakalio lenkiant kojas; 

Mažų lankų surinkimas. 

15 min. Judrieji žaidimai Žaidimas su kamuoliu; 

Judrusis žaidimas „Raketos“; 

Vikrumo lavinimo žaidimas; 

Žaidimas su minkštais kamuoliais. 

5 min. Estafetė su interaktyvia 

siena „ISportsWall“ 

Estafetė komandomis su interaktyvia siena 

„ISportsWall“. 

5 min. Refleksija Tempimo pratimai; 

Atsipalaidavimo pratimai; 

Žaidimas „nutemk draugą“. 

Judrieji metodai – (įvairūs judrūs žaidimai 

bendriesiems judėjimo įgūdžiams lavinti) 

Vaizdiniai metodai - (pratimų 

demonstravimas, stebėjimas) 

Praktiniai metodai – fizinė veikla 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra Internetinės nuorodos:  

https://www.aboscentras.lt/24-judrus-

zaidimai-darzeliui/ 

https://www.amazing-int.com/isportswall/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJGn-

jQ5SdY 

https://www.youtube.com/watch?v=iLCIsb_-

Pqc 

 

https://www.aboscentras.lt/24-judrus-zaidimai-darzeliui/
https://www.aboscentras.lt/24-judrus-zaidimai-darzeliui/
https://www.amazing-int.com/isportswall/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJGn-jQ5SdY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJGn-jQ5SdY
https://www.youtube.com/watch?v=iLCIsb_-Pqc
https://www.youtube.com/watch?v=iLCIsb_-Pqc


2.3. Edukacinės programos tema Šiaurietiško ėjimo užsiėmimas „Žingsniuok“. 
 

Dalyvių amžius/klasė 5-12 kl. 

Grupės dydis Iki 25 mokinių. 

Trukmė 90 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla, Kleboniškio miško parkas.  

Edukacinės programos temos anotacija Programa skirta ugdymo įstaigų 5-12 klasių 

mokiniams. Edukacijos metu ugdytiniai bus 

supažindinami su šiaurietišku ėjimu, jo 

pagrindais ir nauda fizinei sveikatai. Veiklos 

metu mokiniai lavins jėgą, greitumą, vikrumą, 

ištvermę, koordinaciją ir pusiausvyrą, atliks 

tempimo pratimus. Taip pat susipažinę su 

netradicine aktyvia veikla mokiniai didins 

kasdienį fizinį aktyvumą. Supras aktyvaus 

laisvalaikio naudą gerai savijautai ir bendrai 

organizmo sveikatai. Formuosis tikslingas ir 

teisingas nuostatas apie sveiką gyvenimo būdą.  

 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Šiaurietiško ėjimo lazdos. Dalyviams 

reikalinga sportinei veiklai tinkanti apranga. 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai - informaciniai metodai 

(pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija).  

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, 

stebėjimas).  

Praktiniai metodai (fizinės veiklos užduotys). 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra 1. Šiaurietiškas ėjimas, kineziterapeuto 

patarimai - https://nmc.lt/apie-

sveikata/kineziterapija/siaurietiskas-

ejimas-kineziterapeuto-patarimai/ 

2. Tschentscher M., Niederseer D., 

Niebauer J. Health Benefits of Nordic 

Walking A Systematic Review. 

American Journal of Preventive 

https://nmc.lt/apie-sveikata/kineziterapija/siaurietiskas-ejimas-kineziterapeuto-patarimai/
https://nmc.lt/apie-sveikata/kineziterapija/siaurietiskas-ejimas-kineziterapeuto-patarimai/
https://nmc.lt/apie-sveikata/kineziterapija/siaurietiskas-ejimas-kineziterapeuto-patarimai/


 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

15 min. Įžanginė dalis Teorinis įvadas apie šiaurietišką ėjimą ir specialiai tam 

skirtas ėjimo lazdas. Šiaurietiško ėjimo nauda organizmui 

ir privalumai. 

Užsiėmimo dalių pristatymas.  Maršruto aptarimas. 

60 min. Praktinė veikla. Mokiniai supažindinami su šiaurietiško ėjimo lazdomis ir 

taisyklingo ėjimo technika.  

Savarankiškai pagal rekomendacijas susireguliuojamas 

tinkamas lazdų aukštis individualiai pagal ūgį. 

Pratimų su lazdomis demonstravimas, raumenų apšilimo 

pratimai.  

Šiaurietiško ėjimo technikos ypatumų 

pristatymas/praktinė veikla. 

Žygis Eigulių mikrorajone su šiaurietiškomis lazdomis ir 

užduotys. 

Fizinės veiklos baigiamoji dalis - raumenų tempimo 

pratimai. 

15 min. Refleksija Aptariamos įgytos žinios apie šiaurietiško ėjimo naudą 

organizmui ir jo reikšmę kasdieniame gyvenime. 

Aptariamos įvairios aktyvaus laisvalaikio leidimo formos. 

 

  

Medicine 2013.44(1):76-84 



1 (priedas) 

Sveikos gyvensenos krypties edukacinių programų nuotraukos 

 

 

Edukacinės programa ,, Judesio inovatoriai“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinės programa ,, Sveikatos herojai“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinės programos tema „Švaruolio atmintinė“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacinės programos tema Šiaurietiško ėjimo užsiėmimas „Žingsniuok“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


