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„Sveikata – brangiausias 
turtas“, – taip sako daugelis, 
tačiau apie ją susimąsto tik jai 
sušlubavus ar kai jos netenka.

Sveikata – kiekvieno žmogaus turtas. Ją lemia paveldimumas, fizinės, socialinės ir
ekonominės sąlygos bei paties žmogaus elgesys. Esminis šiuolaikinės visuomenės
sveikatos stiprinimo bruožas – ieškoti būdų, kaip nuo pat mažens saugoti ir stiprinti
sveikatą, o ne tik įveikti ligas.

Nuo pat mažų dienų būtina ugdyti reikalingus gyvenimo įgūdžius ir sumažinti ar net
išvengti sveikatai rizikingos elgsenos, žalingų įpročių (pasyvaus laisvalaikio leidimo,
netaisyklingos mitybos ir kt.) paplitimą. Todėl įvairios sveikatingumo programos, kurių
tikslinės grupės yra vaikai, turėtų padėti formuoti sampratą apie sveikatą kaip asmens
ir visuomenės vertybę. Jos turi ugdyti ir formuoti teigiamą vaikų požiūrį į sveikatos
stiprinimą, sveiką gyvenimo būdą.



VAIKAI –
VISUOMENĖS 

DALIS. 

Jie taip pat serga, turi sveikatos sutrikimų, juos veikia 
sveikatos  rizikos veiksniai. Vaikų sveikatai įtakos turintys 
veiksniai labai įvairūs: nesubalansuota mityba ir mažas 
aktyvumas, traumos ir smurtas, mobilumas ir transportas, 
fizinė aplinka (aplinkos oro tarša, nesaugus vanduo, 
pavojingos cheminės medžiagos, triukšmas), nepalankios 
socialinės sąlygos.

Tai bendros problemos, lydinčios vaiką visais jo vystymosi 
etapais, tačiau skirtingu amžiaus tarpsniu vienos labiau 
išryškėja, atsiranda naujų, būdingų tik tam tikram amžiui.



...„Nėra nieko, kas skirta tik  
vaikams arba tik  
suaugusiems. Dar nėra ir 
niekad  nebuvo. Vaikai 
supranta savaip, suaugusieji 
savaip“...

GumilaBergstrom

Adomas B. – „sveikata, kai duoda vaistukų“;
Adelė – „kai duoda kokių nors sveikų sulčių“;
Adomas F. – „reikia visada plauti rankas“;
Urtė – „kai valgai sveiką maistą“;
Ieva – „kai duoda pvz., močiutės braškių arbatos“;
Vytis G. – „reikia gerti daug vandens“;
Amelija – „sveikata, kai valgai daržoves“;
Kaja – „sveikatą taiso, kai valgai košę“;
Vytis M. – „man sveikata, nes su tėčiu sportuoju“;
Jūnė – „aš visada einu patikrinti sveikatos pas 
daktarą“;
Luknė Sofija – „kai šypsaisi, žaidi savo žaidimus, 
visada gera nuotaika“;
Gabrielė – „sveikata, kai nevalgai purvino sniego“.

Taigi, ką apie sveikatą žino 
„Spinduliukų“ komandos vaikučiai? 



KODĖL VERTA 
MANKŠTINTIS:

pakelia nuotaiką;
gerina mokymosi gebėjimus;

didina psichinę sveikatą;
mažina stresą;

padeda jaustis laimingesniam;
pagerina miegą;

sumažina nerimą;
skatina kūrybinį mąstymą;

suteikia pasitikėjimo;
pagerina mitybos įpročius;

gerina apetitą;
padaro gyvenimą įdomesnį.

„Spinduliukų“ komandos vaikučiai nuo pat 
lopšelio labai susidraugavo su sportu, todėl savo 
dienelę grupėje, visada pirmiausiai pradeda nuo 
mankštos.



„STIPRUS KŪNAS 
STIPRINA PROTĄ“.

T. DŽEFERSONAS



GERIAUSIAS 
VAISTAS –

GRYNAS ORAS.



PUIKIAI ŽINOMA –
SVEIKATAI Į NAUDĄ 

VALGYTI DAUG ŠVIEŽIŲ 
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ.



SVEIKI DESERTAI 
PRIEŠPIEČIAMS.

„SAIKAS – SVEIKATOS 
TĖVAS“

G. LICHTENBERGAS



ŠIOS VEIKLOS PUIKIAI 
MAŽINA STRESĄ, 

NERIMĄ, NURAMINA 
PROTĄ.



TURĖDAMI 
POMĖGIUS –

TAMPAME LAIMINGI 
IR SAVIMI 

PASITIKINTYS.



„GYVENAME TIK VIENĄ 
KARTĄ, TODĖL GYVENIMAS 

NEPAKARTOJAMAS“
E.DIKINSON

SMAGIOS AKIMIRKOS SU 
MEŠKIUKO IR TIGRIUKO DRAUGE 

ŽIRAFĖLE, KURI MUMS 
LAUKTUVIŲ IŠ TAILANDO ATVEŽĖ 

DRAKONO VAISIŲ.



„MENAS VERTINGAS 
TIK TUO ATVEJU, 

JEIGU JIS YRA 
DOROVĖS IŠRAIŠKA“

ŽANAS KOKTO



„MOKYKIS TYLOS. 
LEISK SAVO PROTUI 

KLAUSYTIS IR 
ĮSIMINTI“.

PITAGORAS
Kartais smagu pabūti vienui 
vienam neįprastoj erdvėj.



PROFILAKTINIS SVEIKATOS 
PATIKRINIMAS SVARBUS 

KIEVIENAM ŽMOGUI.
TAIP TEIGIA 

„SPINDULIUKŲ“ 
KOMANDOS  VAIKUČIAI



„SVEIKATA –PATS 
REIKALINGIAUSIAS  DALYKAS 
PASAULYJE. BŪTI SVEIKAM 

NATŪRALU, NES MES GAMTOS 
DALIS, MES  -PATI GAMTA. 
GAMTA STENGIASI MUS 

SAUGOTI, NES MES REIKALINGI 
JOS VEIKLAI.

E. HABARTAS
Rūšiuodami  ne tik saugome gamtą, bet 

ir savo sveikatą.



„STIPRUS TAS, KAS 
ĮVEIKIA SAVO 

ŽALINGUS ĮPROČIUS“
B. FRANKLINAS

Atlikę tyrimą su užšaldytu  
ledu, įsitikinome, kad 

neverta daugiau valgyti 
sniegą ir čiulpti ledokšnius.



G
yvenim

as nuostabus –
tai kelionė jūra į save, 

tai savęs pažinim
as... „SPIN

D
U

LIU
KAI“


