
Projektas  

 „Sveikas ir aktyvus ugdymas Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje“ 

Laikas: 2016 m. vasario-gruodžio mėn. 

Projekto vadovė: Rasa Plikšnienė 

Dalyviai:  

• Ikimokyklinio skyriaus vaikai  

• 1-10 klasių mokiniai  

• Mokytojai ir mokyklos bendruomenė  

• Tėvai  

Esamos problemos išaiškinimas.  

Pagrindinis mūsų mokyklos projekto tikslas buvo – visų mokyklos bendruomenės narių 

sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, padedant mokiniams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bei sukuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.  

Šiuo projektu skatinome mokinių aktyvų judėjimą, formavome bendruosius higienos ir 

sveikos mitybos įgūdžius. Skatinome laisvalaikį praleisti gryname ore, daugiau judant, o ne sėdint 

prie kompiuterio ar televizoriaus. Mokiniams suteikėme žinių apie burnos higieną. Praktiniams 

įgūdžiams suformuoti pravedėme užsiėmimus, kurių metu vaikai buvo mokomi taisyklingai valyti 

dantis, sveikai maitintis, organizavome mokymus tėveliams.   

 
Programos uždaviniai, numatyti programos tikslui (-ams) pasiekti per nustatytą laikotarpį: 
 
1. Suteikti žinių apie sveiką mitybą ir asmens higieną. 

2. Teikti žinių mokiniams ir jų tėvams, apie fizinę ir dvasinę sveikatą, veiksnius, stiprinančius sveiką 

gyvenimo būdą, mitybą. 

3. Integruoti sveikatos veiklas į bendrąsias ir dalykines programas. 

4.Organizuoti veiklas, skatinančias vaikų fizinį aktyvumą ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 

5. Organizuoti vasaros stovyklą „Prie Nemunėlio“. 

6. Kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę organizuoti judriąsias pertraukas mokyklos bendruomenei. 

 
Projekto veiklos  
 
Data  Veiksmų sąrašas ( programos vykdymo metu atlikti darbai, suteiktos paslaugos, įvykę renginiai ir 

panašiai) 

 

Balandis 

1.Žinių apie sveiką gyvenseną suteikimas: 

1.1. Viktorina „Vaisių ir daržovių šalyje“ (Dalyviai: 1-4 kl. mokiniai), 



Gegužė 

 

Rugsėjis 

 

Paskutinį 

mėnesio 

penktadienį 

1.2. Lytiškumo programa “Pažink save” socialiai remtinoms mergaitėms (Dalyviai: 5-10 kl. 

mergaitės), 

1.3. Dantų profilaktikos programa „Mano dantukai” (Dalyviai: ikimokyklinio skyriaus vaikai ir 

1-10 kl. mokiniai), 

1.4. Paskaitos 1-10 kl. mokiniams: „Brendimas“, „Tarp mūsų mergaičių“, „Žalingų įpročių 

prevencija“,  „Būsiu saugus vasarą“, „Pirmos pagalbos svarba“, „Kokį renkuosi maistą?“, 

„Kaip saugotis gripo ir kitų virusinių susirgimų?“. 

 

 

Gruodis 

 

Vasaris 

Rugsėjis   

2. Žinių suteikimas mokiniams, tėvams, mokytojams apie fizinę ir dvasinę sveikatą, 

veiksnius, stiprinančius sveiką gyvenimo būdą, mitybą: 

2.1. Mokymai tėvams Vaiko pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, savarankiškumo 

skatinimo ypatumai",  

2.2. Paskaita tėvams apie tuberkuliozę, 

2.3. Paskaita mokytojams patyčių prevencijos tema. 

 

Kovas  

Rugsėjis 

Spalis  

3. Integruotos pamokos, skatinančios sveikos gyvensenos ugdymą: 

3.1. Pasaulinė vandens diena (dalyviai: ikimokyklinio skyriaus vaikai, 1-10 kl. mokiniai), 

3.2. Akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“ (Dalyviai: 1-10 kl. mokiniai), 

3.3. Integruotos pamokos: „Aš augu sveikas ir judrus“ (Dalyviai: ikimokyklinio skyriaus vaikai). 

 

Vasaris 

Balandis 

Balandis 

 

Gegužė 

Sausis  

Rugsėjis 

Gegužė 

 

Gegužė 

Balandis 

Kovas  

Kovas 

Kovas 

 

4. Veiklos, skatinančios fizinį aktyvumą, judėjimą, judriosios pertraukos: 

4.1. Šokų maratonas (dalyviai: 1-10 klasių mokiniai), 

4.2. „Mankštiada“ (Dalyviai: ikimokyklinio skyriaus vaikai, 1-10 kl. mokiniai), 

4.3. Diena “Diena be automobilio - sportuoja visa šeima-mano dviratukas“ (Dalyviai: 

ikimokyklinio skyriaus vaikai); (organizuotos dviratukų varžybos), 

4.4. Diena „Šok ir nesustok (Dalyviai: 1-10 kl. mokiniai); 

4.5. Akcija „Plauk rankas“ (Dalyviai: ikimokyklinio skyriaus vaikai, 1-10 kl. mokiniai), 

4.6. Akcija „Apibėk mokyklą“ (Dalyviai: ikimokyklinio skyriaus vaikai, 1-10 kl. mokiniai), 

4.7. Sporto diena „Aš ir mano šeima Europoje“ (Dalyviai: 5-10 kl. mokiniai, kaimyninių mokyklų 

mokiniai); (organizuotos tinklinio, linksmųjų estafečių varžybos), 

4.8. Sporto šventė (Dalyviai: 1-4 kl. mokiniai): kvadrato, linksmųjų estafečių varžybos, 

4.9. Akcija „Tylos diena“ (Dalyviai: 1-10 kl. mokiniai), 

4.10. Akcija „Vandens diena“ (Dalyviai: 1-10 kl. mokiniai), 

4.11. Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ (Dalyviai: 1-10 kl. mokiniai), 

4.12. Išvyka į Pasvalio baseiną (Prizas mokiniams - už sveikuolių sveikuoliai konkursą 8 kl. 

mokiniams). 

Birželis  5. Dieninė stovykla  „Prie Nemunėlio“: organizuotos orientacinės varžybos. 

(Dalyviai: 1-10 kl. mokiniai, socialiniai partneriai ir mokiniai iš kaimyninių mokyklų). 



 

Vasaris  

6. Kūrybiškumo ugdymas: piešinių konkursas „Mano laisvalaikis“ (Dalyviai: ikimokyklinio 

skyriaus vaikams, 1- 4 kl. mokiniai). 

 

Lapkritis 

Visus 

metus 

7. Tyrimai: 

7.1. „Patyčių paplitimas mokykloje“ (Dalyviai: 3-10 kl. mokiniai), 

7.2. „Mano emocinė sveikata“ (Dalyviai: 1-10 kl. mokiniai). 

Visus 

metus  

8. Informacija: lankstinukai ir stendai mokiniams apie sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą. 

 
Projektui finansuoti skirta 100 (Eur) Biržų r. savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos lėšų.  
 


