
 

 

 
 

INFORMACIJOS APIE INICIATYVOS  

„AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“ REZULTATUS  

PATEIKIMO APRAŠAS 

 

 

Iniciatyvoje dalyvavo Vilniaus Taikos Progimnazijos mokiniai; iš viso 12 klasių; iš viso 258 

mokiniai, 14 mokytojų. 

 Mūsų mokyklos bendruomenė labai džiaugiasi, kad galime prisidėti prie  iniciatyvos „Aktyviai, 

draugiškai, sveikai“ kuria inicijuoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras . Šiai veiklai mes 

sukūrėme plakatą, kurį nešėmės į lauką taip transliuodami aplinkiniams, savo aktyvumą, 

draugiškumą, atlikdami tam tikras jūsų pateiktas veiklas. Mes esame Sveikatą stiprinanti mokykla, ir 

prasidėjus naujiems mokslo metams, kurie šiuo metu pateikė daug pasikeitimų, tiek mokyklos vidaus 

gyvenime, tiek mokinių, mes norėjome suburti moksleivius su šia pozityvia iniciatyva, kad būtų 

draugiški, nes po karantino ir nuotolinio mokymosi daugumai tiek mokiniams, tiek mokyklos 

bendruomenei reikia socializacijos, bendravimo, bei išreikšti save, o renginiai susiję su sveikata 

aktyvina bendruomenę, bei skatina sveiką gyvenseną.  

 

Iš  siūlytų temų mes įgyvendinome: 

Judėjimo Galia- ją įgyvendinome lauke su mokiniais žaidžiant judriuosius žaidimus, bei atliekant 

mankštas, kvėpavimo pratimus taip pat vaikščiojome gryname ore (per ilgąsias pertraukas). 

Naudojomės jūsų pateiktomis rekomendacijomis. Priešmokyklinio amžiaus vaikams, 

bendradarbiaujant su fizinio ugdymo mokytojomis pravestos plokščiapėdystės prevencinės pamokos, 

su specialiais mankštos elementais. 

 

Mūsų mokyklos bendruomenė labai džiaugiasi, kad galime prisidėti prie jūsų sukurtos iniciatyvos 

„Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Šiai veiklai mes sukūrėme plakatą, kurį nešėmės į lauką taip 

transliuodami aplinkiniams, savo aktyvumą, draugiškumą, atlikdami tam tikras jūsų pateiktas veiklas. 



Mes esame Sveikatą stiprinanti mokykla, ir prasidėjus naujiems mokslo metams, kurie šiuo metu 

pateikė daug pasikeitimų, tiek mokyklos vidaus gyvenime, tiek mokinių, mes norėjome suburti 

moksleivius su šia pozityvia iniciatyva, kad būtų draugiški, nes po karantino ir nuotolinio mokymosi 

daugumai tiek mokiniams, tiek mokyklos bendruomenei reikia socializacijos, bendravimo, bei 

išreikšti save, o renginiai susiję su sveikata aktyvina bendruomenę, bei skatina sveiką gyvenseną.  

 

Iš jūsų siūlytų temų mes įgyvendinome: 

Judėjimo Galia - ją įgyvendinome lauke su mokiniais žaidžiant judriuosius žaidimus, bei atliekant 

mankštas, kvėpavimo pratimus taip pat vaikščiojome gryname ore (per ilgąsias pertraukas). 

Naudojomės jūsų pateiktomis rekomendacijomis. Priešmokyklinio amžiaus vaikams, 

bendradarbiaujant su fizinio ugdymo mokytojomis pravestos plokščiapėdystės prevencinės pamokos, 

su specialiais mankštos elementais.  

Vaisių, Daržovių Nauda Sveikatai - Mūsų mokykloje, mokiniams daug kalbama apie mitybą, bei 

jos svarbą, šia iniciatyva, bendradarbiaujant su mokytojomis, mes su vaikais kalbėjomės apie vaisius 

jų nauda sveikatai rudenio, bei žiemos sezono metu, klasėse mokiniai, kas turi savo sodybas ar kaimus 

atneša ir pasidalina savo rudens gėrybėmis su kitais, obuolių, kriaušių ir jais vaišinasi. Buvo vedamos 

praktinės pamokos - užsiėmimai, mokiniai darė darbus apie Lietuviškas vaistažoles, pasakojo apie jų 

gydomas savybes, turėjome galimybe daryti iš Lietuviškų vaistažolių, vaisių (svarainių),    

(spanguolių) (bruknių)  arbatas, bei jomis mėgautis. Ši veikla labai skatino mokinius pažinti rudeninę 

gamtą, kuri mus supa šiuo metu, bei dalintis žiniomis.  

Asmens ir Burnos Higienos Svarba - ši tema dabartiniu periodu yra ypatingai aktuali. 

Priešmokyklinių klasių mokiniams pravestos pamokėlės žaidimo forma apie rankų higieną, kaip 

taisyklingai plauti rankas, vaikai praktiškai plovėsi rankas prausyklose, naudojant pateiktas 

instrukcijas, piešė savo rankas su įvairiais mikrobais, visaip juos spalvindami. Burnos Higienai - 

mokiniai kiekvienas atsinešė savo dantų šepetukus, piešė, rašė savo asmens higienos dienyną, 

aiškinomės, kiek laiko reikia valytis dantis ir kaip juos valytis taisyklingai. Naudojomės jūsų pateikta 

medžiaga. 

Sužalojimų Prevencija, Padėk Sau ir Draugui - Mūsų mokykloje mokosi daug mokinių virš 

tūkstančio sužalojimai tiesiog yra neišvengiami, jų yra daug, dažnai įvyksta per aktyvias pertraukas, 

bei per fizinio ugdymo pamokas, tam, kad mokiniai neišsigąstu ir žinotu, ką daryti, kur kreiptis jeigu 

įvyksta trauma, arba pasidaro draugui negera, pvz. nualpsta. Kaip iškviesti pagalbą , bei ją suteikti. 

Pamokos metu buvo rodomas prevencinės skaidrės, apie traumas, bei pirmąją pagalba, rodomi 

pleistrai, bintai, šalčio maišeliai, kurie padeda malšinti skausmą, bei su pavyzdžiais rodoma, kaip 

tomis priemonėmis naudotis. Kaip paskambinus 112 telefonu, nepasimesti, o pasakyti teisingai apie 



savo buvimo vietą, įvykį, savo duomenis, kaip kalbėti ir paaiškinti, kas įvyko. Šios pamokos metu 

mokiniai, daug sužinojo, ir jiems buvo įdomu. 

Miego Galia - Labai dažnai susiduriama su mokinių nuovargiu, dažnai tai liudija, kad vaikai neina 

laiku miegoti, vėlinasi, o mokykla reikia anksti keltis, todėl dienos pradžioje mokiniai skundžiasi 

galvos skausmu, nuovargiu, bei sudėtingumu susikaupti pamokose. Žinoma tai įtakoja daugelis 

veiksmų, bet dažniausiai miego stoka. Todėl labai svarbu, kad mokinių dienotvarkė būtų sisteminga. 

Vedant pamoką mokiniai buvo apklausiami, kada jie eina miegoti, kada keliasi, ir kaip jaučiasi dienos 

metu. Mokiniai, daug kalbėjo, piešė piešinius su valandomis, kaip atrodo vakaras ir rytas, rašėsi 

valandas kada eiti miegoti, kada keltis, ko negalima daryti prieš miegą, kad negalima prisivalgyti, 

žaisti kompiuterinių žaidimų, dūkti.  

Žalingų Įpročių Prevencija - Mokyklos tinklapyje paviešintas straipsnis apie Elektroninių Prietaisų 

Įtaka mokslams. Mokiniams pravesta prevencinė pamoka apie Rūkymo žalą, taip pat pamokos metu, 

buvo grupiniai praktiniai užsiėmimai, mokiniai paišė plakatus apie rūkymo neigiamą poveikį 

sveikatai.  

Buvo rodomas filmas, paveikslėliai, kaip atrodo rūkoriaus plaučiai, skrandis, dantys, kokias žmogaus 

organų sistemas paveikia labiausiai rūkymas ir kokias sukelia ligas. Mokiniai taip pat turi daug žinių, 

pasakojo apie rūkymo padarinius, žinoma suvokia, kad tai yra žalingas įprotis kuris kenkia. Tik labai 

svarbu kad jie tuo vadovautųsi ir atsimintu, bei pasakytų kitiems savo šeimos nariams, bei draugams. 

 

 Labai džiaugiamės, kad mokyklos mokytojos yra labai veiklios, veiklas, kurias vykdėme, kėlė į 

socialinius tinklus, kad pastebėtų mokinių tėvai, kaip su vaikais yra dirbama ir norima, kad jie būtų    

„Aktyvūs, Draugiški , Sveiki“. Gavome gerų ir pozityvių atsiliepimų iš tėvų pusės. Taip pat mokinių 

labai geros emocijos po šių pamokų, kai kurie prašo, kad pakartotume pamokas, mankštas, tai tikrai 

geras atgalinis ryšys, kuris suteikia pozityvumo, bei noro dirbti ir toliau šia sveikatos išsaugojimo 

linkme.  

 

Būkime Sveiki. 

 

Pagarbiai, 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Dalia Vilutienė. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 

 


