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Vasario mėnesio iššūkis:

Sveikata–ne viskas, tačiau be jos–

viskas niekas.

(H.Mahler)



Sveikata ne viskas, jeigu neėsi laimingas

Gyvenime svarbiausia ne turėti, o būti. Gali save apsupti

materialinėmis gėrybėmis, tačiau jaustis nelaimingu. Žinome daugybę

žmonių, turinčių tobulus kūnus, tačiau nejaučiančių nė pusės tos

laimės, kurią jaučia mūsų vaikai.

Uždaviniai:

• Vienas iš uždavinių - įskiepyti vaikui norą rūpintis savo sveikata;

• pagilinti žinias apie vandens svarbą ir naudą gamtai ir žmonėms;

• suvokti sveiko maisto ir sveikos gyvensenos esminius principus;

• dalintis geromis emocijomis su visais.



VANDUO

Vanduo - vienas iš svarbiausių gamtos objektų, 

be kurio  neįmanoma gyvybė.

Kodėl vanduo žmogui toks svarbus?

Vanduo, nors ir nebūdamas maisto medžiaga, yra labai 
svarbus mūsų organizmo veiklai ir sveikatai palaikyti, nes padeda 
efektyviai naudoti maisto medžiagas. Jis neša reikalingas maisto 
medžiagas į audinius ir organus, o iš jų „išgabena“ medžiagų apykaitos 
produktus, kurie yra nuodingi.

Mūsų vaikai turi galimybę visada prieiti ir atsigerti vandens kiek nori.



Sveikas maistas

4 svarbiausi sveikos mitybos principai

1.  Pereiti prie sveikos mitybos svarbu palaipsniui.

Kelionė sveikos mitybos link yra tarsi turistinis žygis. Kiek laiko prireiks 

naujam žygio maršrutui įveikti, priklausys nuo vaikų noro mokytis 

tinkamai maitintis. 

2.  Sveika mityba nėra dieta.

Bet kokio tikslo siekimas prasideda nuo tvirto noro ir apsisprendimo. 

Ruoškite savo mintis pokyčiams, apgalvokite, kokią naudą Jums atneš 

galimi pasikeitimai. 

3.  Gyvas maistas – pagrindinis energijos šaltinis.

Vaisiai, daržovės, grūdinės kultūros ir ankštiniai augalai savyje turi 

visą rinkinį reikalingiausių medžiagų: angliavandenių, 

skaidulų, vitaminų ir mineralų, taip pat yra liesi, 

be cholesterolio, todėl tokie produktai turi sudaryti 

didžiąją dalį vaiko dienos raciono.

4.  Mokytis sveikai maitintis niekada nebūna per vėlu.

Yra daugybė dalykų kurių galima mokytis bendraujant 

su sveiką mitybą propaguojančiais specialistais

ar  kaskart atrasti šį tą naujo.



Visuomenės sveikatos specialistė supažindino

vaikus su sveiko maisto piramidę. Vaikai galėjo

patys sudėlioti sveiką maistą lėkštėje. 



Žiemos žaidimai

Mums šaltukas nebaisus, su 

draugais visko galime sugalvoti. 

Buvimas gryname ore suteikia jėgų 

ir grūdiną vaikus. Įspūdžių turėjome 

dar visą savaitę. Vaikų savarankišką 

kūrybą.   



Geros emocijos

"Užgavėnių linksmybės“
Užgavėnės – išskirtinė metų diena, žiemos palydų šventė. Nuo seno jos švenčiamos

triukšmingai, linksmai, nes tikėta, kad, jei Gavėnia bus sutikta sočiai ir gerai pasilinksminus, tai

vasarą nieko nestigs. Turbūt pati džiugiausia diena, kai vaikai, persirengę įvairiais personažais,

užsidėję pačių gamintas kaukes. Raganaitė ir juokdarys ragino susirinkusiuosius linksmintis, šokti,

dainuoti, pokštauti, žaisti įvairius žaidimus. Pramogos svarbiausias ir reikšmingiausias momentas –

blynų ragavimas, kuris vaikams suteikė teigiamų ir džiugių emocijų.



Šypsena…. Ji nieko nekainuoja, bet daug ką sukuria, 

praturtina tuos, kurie ją gauna, neskurdindama tų, 

kurie ją duoda. Blyksteli akimirką, o atmintyje kartais 

išlieka visam gyvenimui.
Vaikai sugalvojo nusiųsti

šypseną kitiems draugams

Ryto ritualas


