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PASAKA APIE TAI, KAIP SVEIKUČIAIPASAKA APIE TAI, KAIP SVEIKUČIAI
PABIRUČIAI ŽAIDIMUS KŪRĖ.PABIRUČIAI ŽAIDIMUS KŪRĖ.   

-Sveikata visus metus? – paklausė Sveikučiai Pabiručiai.
-Lengvai! – atsakė mokytoja Audronė savo nenuoramoms ir susimąstė...

„Juk sveikata nėra viskas, bet be jos gi viskas yra tiesiog niekas“, - galvojo išmintingoji
Audronė ir jos galvoje sukosi mintis, ką gi tokio galėtų veikti pertraukų metu jos

klasės nutrūktgalviai, kad sveiki liktų, smegenis pasuktų, raumenis pamankštintų ir
auksinėmis rankelėmis padirbėtų? Mintis pasirodė esanti padūkusi kaip ir Sveikučiai

Pabiručiai, todėl lengvai užvaldė mokytojos Audronės protą ir viską apgalvojusi,
nusprendė Audronė vaikučiams tokią užduotį užduoti, kad visa Sveikučių mokykla

apie jų klasę sužinotų.
-Kurkite, vaikai, žaidimus. Kurkite tokius, kad ir patys žaistumėte ir kitus

pamokytumėte. Te būna jūsų žaidimai smagūs, kad linksmintų, tvarūs, kad gamtą
tausotų, judrūs, kad sveikatą stiprintų ir gudrūs, kad protą lavintų.,- Tokius žodžius

tarė išmintingoji mokytoja Audronė, žinodama, kad netolimoje ateityje jos Sveikučių
kurtais ir gamintais žaidimais džiaugsis ir kiti mokyklos Pabiručiai.

 



IŠ TIKRŲJŲ...IŠ TIKRŲJŲ...

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos projekto „Sveikata
visus metus 2023“ kūrybinė grupė, atsižvelgdama į pradinių klasių

mokinių tarpe padidėjusio traumatizmo atvejų skaičių, vasarį paskelbė
Saugios pertraukos mėnesiu, nes „Sveikata – ne viskas, tačiau be jos –

viskas niekas“. Siekdami sumažinti traumų tikimybę ir skaičių
gimnazijoje, integruoti mokinius į traumatizmo profilaktiką, pasiūlyti

jiems alternatyvias, įtraukiančias ir sveikatą stiprinančias veiklas.
 



4b klasės mokytoja Audronė Preidienė su komanda "Sveikučiai
Pabiručiai" projekto iššūkiui įgyvendinti nutarė klasėje organizuoti
kūrybines dirbtuves „Kuriu žaidimą pertraukai“. Dirbtuvių tikslas –

sugalvoti ir pagaminti žaidimą, kuris sutelktų dėmesį, lavintų
koordinaciją, mokytų pasirinkti tinkamą strategiją, suteiktų naujų

įspūdžių, skatintų bendradarbiavimą ir bendravimą. O svarbiausia, kad į
kūrybos procesą būtų įtraukti tėvai, kad žaidimas būtų ekologiškas ir
draugiškas gamtai, gaminamas iš panaudotų medžiagų. Kad žaidimas
būtinai būtų saugus naudoti, naudingas sveikatai ir teiktų malonumą

žaidėjams.
 
 

IŠ TIKRŲJŲ...IŠ TIKRŲJŲ...



Sulaukus stulbinančių rezultatų (sukurtų žaidimų įvairovės bei
patrauklumo), veiklai tęsti ir įtraukti į kūrybines dirbtuves kitų pradinių

klasių mokinius, nuspręsta surengti interaktyvią „Kuriu žaidimą
pertraukai“ parodą, kur kiekvienas lankytojas galėtų ne tik susipažinti

su žaidimais, bet ir juos išbandyti, surengti varžytuves ir gauti
apdovanojimus.

Žaisti su savo kurtais žaidimais saugu, sveika ir smagu!
 

Parengė 
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Audronė Preidienė

Visuomenės sveikatos specialistė Viktorija Ališauskienė
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