
PROJEKTAS „SVEIKATA 
VISUS METUS 2022“ 



Projekto tikslas:

■ Įgyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas per 

kūrybinę veiklą. Bendrą sveikatos suvokimą, 

išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, 

įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir

kitų sveikatą, rinktis sveiką gyvenimo būdą.



Uždaviniai
■ - Sveikatos ugdymo veiklų įvairovė. Patyriminė sveikatos užduočių

kelionė .

■ -Plėtoti sveikatos stiprinimo veiklas įdomiomis, patraukliomis

formomis. 

■ -Sveikatos ugdymo veikla - gerosios praktikos pavyzdžiais, 

remdamiesi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų, mokytojų, 

kitų šaltinių, įgyvendinti metų kūrybinius iššūkius. 

■ -Atskleisti individualius gebėjimus.

■ -Aktyvinti bendradarbiavimą tarp 6a ir 6c klasių.



Dalyviai
■ Projekto dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo

mokyklų mokinių komandos. 

■ Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 6a ir 6c 

klasių mokiniai.

■ Projektiniui darbui vadovauja fizinio ugdymo

mokytojos Daiva Sperskaitienė, Virginija

Jasiunskienė.



VYKDYMO SĄLYGOS

■ Ilgalaikis projektas. Projekto trukmė –

2022 m. sausio–gruodžio mėn.

■Sveikos gyvensenos principų 

propagavimas, įgyvendinami visų 

metų iššūkiai.



Projektas “Sveikata visus metus 2022
Vasario mėnesio iššūkis: 

“Sveikas vargšas turtingesnis už ligotą karalių””
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija

6c, 6a kl. 12 metų komanda“Mažvydukai”

Vadovės Daiva Sperskaitienė, Virginija Jasiunskienė



Vasario mėnesio iššūkis: 

“Sveikas vargšas turtingesnis už ligotą

karalių”



Seniai ,seniai, kai dar pasaulyje nebuvo įsigaliojusi

monarhija gyveno labia turtingas karalius. Jis turėjo viską

ko norėjo: didingą karalystę, daug turtų, bet neturėjo

vieno dalyko, kurio labia troško. Tai buvo – SVEIKATA.



Karalius buvo liūdnas,
pasiligojęs ir nežinojo ką

reikia daryti, kad būtų
pilnas sveikatos ir jėgų.



Valdovas prisiminė, kad į karalystę priėmė

paklydusį keliautoją, kuris buvo tvirtas, 

linksmas ir labai sveikas.



Pasikvietęs keliauninką į slaptą kambarėlį karalius liūdnai

pradėjo klausinėti žmogelį. Siūlydamas savo karalystės

turtus už paslaptį, kaip tapti sveikesniu. 



-Gal galėtum tu man padėti ir išduoti savo sveikatos ir

stipraus kūno paslaptį?

Keliauninkas nusipšypsojo ir maloniai tarė:

- Čia paslapties visai nėra, turtų nereikia, o reikia būti

linksmam, sveikai maitintis, valgyti daug daržovių ir

vaisių, gerti daug vandens ir mankštintis. 

Tik SVEIKAME KŪNE – SVEIKA SIELA.



Karalius paklausė patarimo. Priėmė nutarimą, kad visi jo 

karalystės žmonės šypsotųsi, mankštintųsi, valgytų daug

vaisių ir daržovių.



Valdovas sekti geru pavyzdžiu pradėjo pirmasis.

Visą karalystę apsodino gražiomis gėlėmis, vaismedžiais ir

daržovių sodais.Pradėjo padėti sodininkui prižiūrėti sodo

augmeniją, valgyti užaugintas daržoves ir vaisius, daug

judėti.



Pats nepastebėjo, kaip tavo linksmesnis, sveikesnis, 

lieknesnis. Visus savo turtus iškeitė į patį gražiausią sodą

visame pasaulyje. Ir tapo Sveikiausios karalystės

linksmiausiu, sveikiausiu ir geriausiu valdovu.



Nuo šiol karalystėje klestėjo

SVEIKATA GĖRIS ŠYPSENA!













KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA
“MAŽVYDUKAI”(11-12 metų) KOMANDA

Projektas “SVEIKATA VISUS METUS 2022”
Balandžio mėn. iššūkis

“Švara-sesutė, Sveikata-motutė”

Mokytojos:
Daiva Sperskaitienė
Virginija Jasiunskienė



Švara Kur švara - ten sveikata. Ankstyvoje 
vaikystėje vaikai turi suprasti, kad švara - tai 
sveikatos dalis, o higienos įgūdžių laikymasis 
- gyvenimo būdas. Svarbu, kad vaikams būtų 
suteiktos higienos ugdymo žinios, kad jie 
augtų sveiki ir suprastų, kad švarus žmogus 
yra sveikas žmogus.
Higiena - Asmeninė higiena apima kūno, 
drabužių ir avalynės priežiūrą, buitines bei
aplinkos sąlygas ir nustato normas
padedančias išsaugoti sveikatą ir sudaryti
higieninio elgesio įpročius. Kūno higiena
išskiriama į odos, dantų, plaukų, lytinių
organų, atskirų kūno dalių.



Švara Miesto švara- Miesto švara ir tvarka
yra tas pamatinis dalykas apie kurį
nors ir retai susimąstome tačiau jis
pasąmoningai mums iškart pasako ar
tas miestas patrauklus ar ne. Švara
mieste dažnai nėra palaikoma ir dėl
to, kad šiukšlių dėžių padėtis yra
prastai suplanuota. Jeigu šiukšlių
surinkimo vietos suprojektuotos taip, 
kad žmonės jų praktiškai nemato, 
natūralu, kad pačiose gatvėse jos
tiesiog bus metamos ant žemės ir
tiek.



Švara Nuo mažens vaikai turi mokintis 
būti švarūs, laikytis asmens 
higienos reikalavimų, žinoti 
kokias asmens higienos priemones 
naudoti švarai palaikyti. 
Jeigu nori būti sveikas turi sveikai
maitintis, sportuoti, laikytis
bendrų higienos reikalavimų.
Šio tikslo nepasieksime be 
ŠVAROS.



Sveikata Sveikata – tai vienas svarbiausių
žmogaus laimės komponentų.
Žmogus būna sveikas, kai jis
laimingas, o laimingas – kada sveikas:
JUOKAS
ŠYPSENA
TEIGIAMOS EMOCIJOS
FIZINIS AKTYVUMAS
VISAVERTĖ MITYBA



Sveikata
• Mityba- organizmo veiklos sritis, apimanti apsirūpinimą maisto

medžiagomis, pradedant maisto paieška ir/ar medžiokle, jo 
kramtymą ir rijimą, virškinimą ir įsisavinimą. Žmogaus atveju į
mitybą įeina ir maisto produktų paruošimas valgymui, patiekalų
gamyba.

• Žmogaus organizmui reikiamas subalansuotas maistas, paprastai
pakankamai įvairus. Pagrindinės maisto medžiagos
yra baltymai, angliavandeniai bei riebalai, kurie, norint užtikrinti
gerą sveikatą, turi būti vartojami tam tikromis porcijomis. Šios
porcijos priklauso ir nuo žmogaus gyvenimo būdo: aktyvesnis
gyvenimo būdas reiškia didesnį energijos sunaudojimą ir didesnį jos
poreikį.





• Įgyvendinant šio mėnesio iššūkį 
supratome, kad žmogus 
laimingas gali būti tik būdamas 
sveikas, o sveikas bus tik tuomet, 
kai gyvens švarioje ir saugioje 
aplinkoje. Tad ŠVARA SUSUTĖ 
NUOLAT  KELIAUJA GRETA 
SU SVEIKATA MOTUTE.
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Kauno Martyno Mažvydo progimnazija

“Mažvydukai” (11-12 metų)

Projekto “Sveikata visus metus 2022” gegužės mėn. 

Iššūkis

Mokytojos: Daiva Sperskaitienė

Virginija Jasiunskienė

Šiandien su kupra rytoj su lazda

(judėjimo svarba)



Šiandien  su kupra, rytoj su 
lazda 
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Judėjimo svarba žmogaus sveikatai. Apie judėjimo, arba

sąmoningai valdomo aktyvumo svarbą sveikatai yra žinoma nuo

neatmenamų laikų, nes žmogus nuo lopšio veržėsi ir veržiasi

judėti, taip kaip žiedas stiebiasi į saulę. Poreikis judėti ir būti

aktyviam biologinių požiūriu yra gyvenimo ir sveikatos

pagrindas.
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Per pastaruosius dešimtmečius fizinis aktyvumas tapo labai

populiarus sveikatai stiprinti; vis daugiau vaikų, paauglių, jaunuolių

ir ypač pagyvenusių žmonių reguliariai lanko bėgimo pratybas.

Bėgimas ugdo ir tobulina visas žmogui būtinas ypatybes: ištvermę,

greitumą, raumenų jėgą, grūdina valią, stiprina sveikatą, didina

darbingumą, atitraukia nuo žalingų įpročių – rūkymo, alkoholio

vartojimo. Bėgiojantiems žmonėms nereikia stadionų ar salių. Jų

stadionas – parkas, miškas, laukas, gatvė, vieškelis.
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Judėjimas – treniruotė lauke, gryname ore, kur daug deguonies, kur

galima judėti ir bėgioti ištisus metus. Gydytojai, mokslininkai, bėgimo

šalininkai tvirtina, kad jokie vaistai, sanatorijos, pliažai nepadeda taip

sveikatą stiprinti kaip reguliarus judėjimas ir fizinė veikla. Net prieš du

su puse tūkstančio metų Heladoje ant didžiulės uolos buvo iškalti

žodžiai: „ Jeigu nori būti stiprus – bėgiok, jeigu nori būti gražus –

bėgiok, jeigu nori būti protingas – bėgiok.“ Dabar daugeliui žmonių

bėgimas tapo efektyvi priemonė išvengti infarkto, hipertoninės ligos,

aterosklerozės, nutukimo.
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Judėjimas žmogui labai svarbus ir kiekvieną dieną reikėtų aktyviau

pajudėti mažiausiai po pusvalandį, dar geriau – po valandą. Jei per

savaitę bus atliekamos bent 3 aktyvios treniruotės, tuomet ne tik

sėkmingiau bus palaikomas kūno svoris ir gera nuotaika, bet ir

statistiškai reikšmingai prailgės gyvenimo trukmė. Taigi kaip įprasti

kuo daugiau judėti? Tai nėra sunku, tereikia nusiteikti – ir Jūsų kūnas

Jums tikrai padėkos
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Būti sveikam – natūralus žmogaus troškimas. Sveikata – tai ne tik

tai, kad žmogus neserga jokia liga, bet ir jo fizinė, psichinė ir

socialinė palaima. Sveikas ir tvirtos dvasios žmogus yra laimingas,

nes jis gerai jaučiasi, sugeba rasti pasitenkinimą dirbdamas, turi

galimybių tobulėti, išlaikydamas nevystančią jaunystę ir vidinį

grožį.
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„ Jeigu nori būti stiprus –

judėk, jeigu nori būti 

gražus –judėk, jeigu nori 

būti protingas –judėk.“

Nebūk pasyvus, 

rūpinkis savo

sveikata!!!!!!!!!!!!!!!



PROJEKTAS „SVEIKATA VISUS METUS 
2022“

BIRŽELIO MĖN. IŠŠŪKIS
“TRYKŠTANTYS SVEIKATOS ŠALTINIAI 

MIŠKE”
(PAGAL EUGENI JOS Š IMKŪNAITĖS KNYGĄ”GIR IOS MEDEL IA I , ŽAL I

ŽAL IUONĖL IA I )

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija

„Mažvydukai“ [12 metų]

Mokytojos Daiva Sperskaitienė, Virginija Jasiunskienė.



KOKIĄ NAUDĄ ŽMONĖMS TEIKIA 
MEDŽIAI?

1. Gamina deguonį, sulaiko atmosferos teršalus.

2. Sudaro galimybes poilsiui, turizmui.

3. Miškinguose regionuose miškas – svarbus pajamų šaltinis vietos 
gyventojams.

4. Sukaupia didelį organinių medžiagų kiekį ir sumažina šiltnamio 
efekto poveikį; jokia kita žemės paviršiaus ekosistema netalpina 
tiek anglies, kaip miškas.

5. Palaiko biologinę įvairovę.



KOKIE MEDŽIAI TEIKIA VAISTINĘ 
ŽALIAVĄ?

1. Vasario-kovo mėnesiais geriausias laikas rinkti beržų pumpurus. Vaistažolės 

išdžiūsta per 3-15 dienas. 

2. Džiovintos ąžuolo žievės nuoviras tinka gerklės skalavimui uždegimo metu, 

pūliuojančių žaizdų gydymui. Gydo žievėje esančios rauginės medžiagos.

3. Sveikatai naudingi ne tik liepų žiedai ir lapai, bet ir žievė. Liepžiedžius reikia 

rinkti tuomet, kai liepa ryškiausiai žydi, o renkantis patį medį, apsižvalgyti, kad 

šalia jo nebūtų nuolat važinėjančių transporto priemonių.



KAIP MIŠKAS PADEDA ATSIGAUTI KŪNUI 
IR SIELAI?

Gamtos terapija, apjungiant atitinkamus fizinius ir kvėpavimo 

pratimus bei meditaciją, padeda užmegzti ryšį su gamta per 

penkis jutimus - kelias valandas būnant gamtoje sąmoningai 

stebint, uodžiant, klausant, liečiant ir ragaujant - užsimezga 

ryšys, kurio metu atsiranda sveikatinimosi poveikis.



KNYGA „GIRIOS MEDELIAI, ŽALI 
ŽALIUONĖLIAI ‘ ‘

Garsios žolininkės pasakų knyga apie medžius perpinta 

liaudies medicinos žiniomis, įvertintos medžių gydomosios 

savybės.

Pasakos ir legendos apie medžius. Kiekvienos pasakos 

pabaigoje aprašomos medžių gydomosios savybės.



Miško pažiba

Jau baigias vasara,pritilo paukščių kalbos ,

Todėl miške medžius matau aiškiau-

Klausau,ką ąžuolai,lazdynai ,

Drebulės,beržai ir eglės kalbas ,

Kaip stiebiasi į dangų uosiai,gelstantys klevai.

Šermukšnio kekę nusilaužiau-

Kokia sprangi,kvapni gaiva!

Čia pat aikštelę atidžiau apžvelgiu-

Po kojom eglė guli paslika...

Nei vėjas ,nei šalna pagavo.

Kodėl nusviro jos puiki galva?

Neiškovojo vietos-neilgai žaliavo ,

Bet mano akyse net ir dabar ji-

Miško pažiba.



APIBENDRINIMAS

Apsilankykite miške. Jis jums suteiks vaistinės naudos ir 

atsigaus jūsų siela.


