
Sveikata – ne viskas, tačiau be 

jos – viskas niekas. 

(H.Mahler)

Vasario mėnesio iššūkį priėmė Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio 
ugdymo skyriaus grupė „Stiprūs ir vikrūs“ (1-4 kl.)

Mokytoja Vita Januševičienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vytautė Jurgelevičienė



Priimdami iššūkį mokiniai susitiko su sveikatos priežiūros specialiste, žiūrėjo ir 

aptarė mokomuosius filmukus, atliko meditacijos pratimus, diskutavo ir bandė 

rasti atsakymus į šiuos klausimus:

 Ar yra mūsų tarpe žmonių, kuriems niekada neteko sirgti?

 Kas yra sveikata, o kas – liga? 

 Kaip jaučiamės sirgdami?

 Kas geriau: būti sveikam ar sirgti?

 Kodėl susergame?

 Ką galime padaryti, kad išsaugotume sveikatą?



Sveikata – gyvojo organizmo būsena, kai jis pats ir visi jo organai pilnai atlieka 

savo funkcijas, nesant negalių, ligų ar organizmo funkcijų sutrikimų.

Liga – organizmo veiklos sutrikimas.

Mokiniai pasikalbėjo ir įsitikino, kad nėra nei vieno, kuriam nebūtų tekę susirgti, 

tik vieni serga rečiau, o kiti dažniau. Sergant užklumpa nemalonūs pojūčiai: 

skausmas, karščiavimas ir kt. Nedžiugina nei anksčiau buvusios mėgstamos veiklos 

(pvz., žaidimai), nei bendravimas, nei skanus maistas. Dažniausiai ligos atsėlina, 

kai netinkamai maitinamasi, nepailsima, per mažai judama, nesilaikoma higienos 

reikalavimų. Visi pripažino, kad smagiausia būti sveikiems.



Sveikatos komponentai:

 Judėjimas

 Mityba

 Emocijos

 Aplinka

 O svarbiausia – harmonija!



Mokiniai grupėse atliko užduotį „Ką galiu 

padaryti šiandien, kad būčiau sveikas rytoj?“. 

Jie įvardino, kad svarbu:
 Sportuoti, judėti

 Išsimiegoti

 Sveikai maitintis

 Valgyti vaisius ir daržoves

 Būti su šeima

 Gerti daug vandens

 Būti gryname ore



Mokiniai grupėse atliko užduotį „Ką galiu 

padaryti šiandien, kad būčiau sveikas rytoj?“. 

Jie įvardino, kad svarbu:
 Praustis

 Saikingai naudotis išmaniaisiais įrenginiais

 Nevartoti kvaišalų

 Dėvėti švarius drabužius

 Skiepytis, tikrintis sveikatą

 Saugoti gamtą



Sveikata retai vertinama, kol liga neužklumpa                                                            

(T. Fulleris)
Pasak Tomo Moro, gera sveikata yra didžiausias malonumas. 

O kad netektų susirgti, turime kasdien atsakingai rinktis tai, kas naudinga 

sveikatai.


