
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos edukacinės sveikos gyvensenos dienos tvarkaraštis 2019-04-11 

Eil. 

nr. 

Klasė  1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 

1. 1a (R. Pečiulienė) Kūrybinė veikla „Augu 

sveikas“ 

Filmo „Meškio mankšta“ 

žiūrėjimas, aptarimas 

Linksmoji viktorina apie sveikatą Mados teatro spektaklis „Grožis – 

tai emocija“ 

2. 1b (B. Simonavičiūtė) Sportas - sveikata. „Nuo 

mankštos iki medalio". 

Sveika ir gardu. Filmukas 

„Meškučio Ledučio pasaka 

apie sveiką mitybą". 

Piešiniai „Augu sveikas". 
 

3. 1c (J. Masionienė) Vaisius ar daržovė? Ką 

pasakė  Kakė Makė? 

Filmukas apie sveikatą 

„Krudžiai“, aptarimas. 

Viktorina „Sporto svarba mūsų 

gyvenime“. 

4. 2a (D. Butvilienė) Diskusija: Kokia šiandien 

mano nuotaika? Ar aš esu 

geras draugas? Kaip 

spręsti konfliktus? 

Filmo apie emocijas 

„Išvirkščias pasaulis“ 

žiūrėjimas aptarimas 

Pasirinkto jausmo iliustravimas. 

5. 2b (D. Versekėnaitė) Tekstai anglų k. apie 

maistą, žodyno turtinimas 

Filmo apie emocijas 

„Išvirkščias pasaulis“ 

žiūrėjimas aptarimas 

Pasirinkto jausmo iliustravimas. 

6. 2c (G. Hofšteterytė) Diskusija: Kokia šiandien 

mano nuotaika? Ar aš esu 

geras draugas? Kaip 

spręsti konfliktus? 

Tekstai anglų k. apie 

maistą, žodyno turtinimas 

Pasirinkto jausmo iliustravimas. 

7. 3a (Z. Kuncevičienė) Ką, kada ir kaip valgyti? Kūrybinis darbas „Sveikos 

mitybos piramidė“ 

Vanduo – sveikatos šaltinis. 

8. 3b (V. Dautartienė) Sveikos mitybos lėkštė Pasaka apie sveiką mitybą Kaip valgyti sveikai? Meniu 

kūrimas. 

9. 3c (V. Dailidienė) Ryto mankšta, tyrimas „Ar mano draugai mėgsta 

sportuoti?", filmukas apie sporto naudą. 

Edukacinės programos Lietuvos sporto universitete „Sveikata mokslininko 

akimis" (genetikos laboratorijoje), „Sveikatos vertinimas sportininkų 

testavimo laboratorijoje". 

10. 4a (Ž. Miladauskienė)  Mitybos piramidė. Arbata - sveikatos šaltinis. Gaminame sveikuoliškus 

batonėlius. 

Piešiame vaistažoles. 

11. 4b (V. Ragauskienė) Olimpiada „Draugiška klasė“ Emocijų piešimas. Tekstai anglų k. apie maistą, 

žodyno turtinimas 

12. 5a Pokalbis apie sveiką 

gyvensena su psichologe 

Sveikos gyvensenos užsiėmimai vaikų žaidimų ir sporto aikštelėse Kalniečių parke (L.Davainytė) 

13. 5b Filmo „mano sesutė“ (apie anoreksiją) peržiūra Refleksija, minčių žemėlapis Protmūšis apie sveiką gyvenseną 

14. 6a Atvirų durų diena Kauno apskrities policijos valdyboje (V. Jasulaitienė, D. Česnavičienė) 

15. 6b Filmų apie grėsmes žmogaus sveikatai peržiūra ir 

aptarimas. 

Edukacinės veiklos Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje 

(E. Vairienė) 

16. 6c Atvirų durų diena Kauno apskrities policijos valdyboje (A. Adomaitytė, O. Kaminskienė) 



17. 7a Edukacinė programa Kauno Botanikos sode (augalai ir sveikata) – R. Saveiskytė, J. Kvietkuvienė 

18. 7b Uždaviniai tema „Žalingi 

įpročiai ir šeimos 

biudžetas“, tyrimų 

rezultatų vaizdavimas 

diagramomis. 

Edukaciniai užsiėmimai Lietuvos Sporto muziejuje: „Kūno kultūra, fizinis aktyvumas žmonijos raidoje“ 

ir „Sportas ir jo edukacinė paskirtis“. (D. Sperskaitienė, L.Furmanavičienė) 

19. 7c Diskusija „Medicina 

antikiniame pasaulyje“ 

Atvirų durų diena Kauno apskrities policijos valdyboje (I. Kaklauskienė, E. Antanavičienė) 

20. 8a E.testas Edukacinės veiklos Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje (I. Čimžienė) 

 


