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Įveikdami iššūkį mokiniai lankėsi 

Ilgabradų miške.



Išsiaiškino medžių teikiamą naudą 

žmogui.

Medžiai:

 Valo orą;

 Vėsina žmogų ir Žemę;

 Apsaugo vandenį ir dirvožemį nuo taršos;

 Teikia kurą ir statybinę medžiagą;

 Slopina triukšmą;

 Maitina;

 Gydo;

 Puošia aplinką;

 Sudaro galimybes poilsiui.



Skaitė ir aptarė E. Šimkūnaitės knygoje 

esančias pasakas apie medžius ir liaudies 

medicinos žinovės patarimus apie medžių 

vaistingųjų savybių panaudojimą, minė 

mįsles.



Mokėsi atpažinti medžius.



Pristatė savo mėgstamiausią medį, jo 

vaistingąsias savybes.



Lankėsi Gintaro Lansbergo sodyboje,

apžiūrėjo senovinę pirtį 

ir išsiaiškino kokia vanojimosi nauda sveikatai, kokių medžių šakelės naudojamos 

vantoms rišti. Sodybos šeimininkai dažniausiai naudoja beržo, ąžuolo ir kadagio 

vantas. Tokios procedūros – tai kūno masažas ir odos stiprinimas, uždegimų 

mažinimas. Pasiūlė mokiniams paskubėti susirišti lapuočių medžių vantą iki 

Joninių.



Sužinojo, kaip, kada, kur ir kokias vaistingas

medžių dalis rinkti, kaip tinkamai paruošti 

žaliavą.
 Medikamentams, sveikatinimo priemonėms gaminti naudojama:

 Žievė (beržo, baltalksnio, žilvičio, blindės, ąžuolo, tuopos); 

 Šakelės (beržo, ąžuolo, kadagio, eglės, tuopos);

 Pumpurai (beržo, pušies, tuopos);

 Lapai (klevo, beržo, juodalksnio, liepos, skroblo, kaštono);

 Spygliai (eglės, pušies)

 Žiedai (klevo, liepos, šermukšnio, kaštono);

 Vaisiai, sėklos (laukinės obels, juodalksnio, baltalksnio, šermukšnio, kadagio, kaštono, ąžuolo, 
liepos);

 Sula (klevo, beržo);

 Sakai (eglės); 

 Mediena (žilvičio, drebulės).
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Liaudies medicinoje vaistingąsias medžių 

dalis naudoja:

 Arbatoms,

 Vonelėms,

 Inhaliacijoms,

 Nuovirams,

 Tepalams,

 Tvarsčiams,

 Mirkalams,

 Vantoms,

 Dezinfekciniam skysčiui gaminti.
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Vaistingųjų žaliavų rinkimo, ruošimo, 

vartojimo taisyklės:

 Prieš renkant išsiaiškinti, ar pažįstame medį, nuo kokio amžiaus medžio ir 

kuriuo metu galima rinkti.

 Nerinkti nuo pakelėse, užterštose teritorijose augančių medžių.

 Stengtis nepakenkti medžiui: rinkti nuo genėjimui, kirtimui skirtų augalų.

 Rinkti tik sausas žaliavas. Palaukti, kol nudžius rasa, lietaus lašai.

 Džiovinti paskleidus plonu sluoksniu gerai vėdinamoje patalpoje.

 Prieš vartojant pasiklausti suaugusiųjų, medikų, ar vaistingąją žaliavą saugu 

naudoti vaikams.



Vaikų mintys apie mišką ir medžius:

 Išmokti medžių kalbą žmogus gali tik būdamas miške. (Austėja, 11 m.)

 Medžiai – tai gydytojai. Jie gali išgydyti žmogų, tik reikia žinoti kokios jų dalys 

kokias ligas gydo. (Maya, 11 m.)

 Man patinka kvėpuoti, kai pirtyje ant vantos užpila karšto vandens. Labai 

kvepia ir kvėpuoti lengva. (Lukas, 10 m.)

 Miške man „sukasi“ galva. Nežinau, ar nuo oro, ar dėl to, kad į medžių 

viršūnes žiūriu... Mama sako, kad aš miške kitaip kvėpuoju, ne taip, kaip 

namie. (Gabrielė, 8 m.)

 Keista, kad pakramčius jauną eglės spygliuką, pajutau rūgštumą. Tikrai yra 

vitamino C! (Vesta, 10 m.)



Vaikų mintys apie mišką ir medžius:

 Kai susimušu koją, tai priglaudžiu medžio lapų prie tos vietos. Mažiau skauda. 
(Paula, 9 m.)

 Aš turiu savo medį. Kai gimiau, tėveliai pasodino ąžuoliuką. Dabar jis už mane 
didesnis. (Deividas, 9 m.)

 Pažįstu daug medžių. Norėčiau būti miškininku, kad

dar daugiau apie juos sužinočiau. (Eivintas, 10 m.)

 Kai pabūnu miške, aš geriau miegu, naktį neatsibundu.

(Aironas, 10 m.)

 Sunku gyventi žmonėms tuose kraštuose, kur medžiai 

neauga. Tiek visokios naudos miškas duoda. 

(Fernandas, 9 m.)


