
Projektas 
„Sveikatiada“



Anketa „Pusryčių valgymo įpročiai“

Pirmąjį „Sveikos mitybos“ trimestrą pradėjome nuo anketos

„Pusryčių valgymo įpročiai“ sudarymo, duomenų suvedimo ir gautų

rezultatų apibendrinimo.

Išvados: pusryčiauti būtina. Pusryčiai – dienos pradžia, ir esame

suinteresuoti, kad ji praeitų sklandžiai ir pozityviai, Juk pasiekti gerų

rezultatų moksle ir sporte gali tik sveikas ir energingas jaunuolis;

nevalgantiems pusryčiu nevertėtų teisintis laiko stoka, jo

įvairiems darbams atlikti bus dar mažiau, kai susirgsite.



Paskaita apie sveiką mitybą

Po padarytų išvadų, pakvietėme „Extreme Gym“ sporto klubo

trenerį Ž. Amosovą paskaityti paskaitą apie sveiką mitybą, pusryčių

naudą. Treneris atsakinėjo į mokinių pateiktus klausimus apie

sveikus produktus.



„Pyragų diena“

Jau tradicija tapęs renginys „Pyragų diena“ tarsi įpareigoja

„Sveikatiados“ komandą kiekvienais metais prisijungti prie „Išsipildymo

akcijos“. Šiemet visi paaukoti pinigėliai buvo skirti Austėjai.



Protų mūšis „Sveika mityba“

Truputi pamilklinti protus gimnazistai susirinko į protų mūšį

„Sveika mityba“. 4 komandų kova buvo intensyvi, bet laimėjo IIIb

klasės komanda pavadinimu „Trampiai“. 
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Diskusija „Sveika vakarienė“

Paskutiniąją lapkričio dieną su I klasės mokiniais diskutavome apie

sveiką ir laiku valgomą vakarienę. Aptarėme kokius produktus tinka naudoti

vakarienės patiekalams gaminti, kurių geriau vengti ar išvis atsisakyti.

Išklausę duotų patarimų gimnazistai patys sudarinėjo vakarienės meniu, kurie

vėliau buvo aptariami. Žinioms užtvirtinti sprendė kryžiažodį, kurio raktinis

žodis buvo „SVEIKATIADA“.



Sveikos gyvensenos taisyklės
Taip pat bandėme susidėlioti ir keletą sveikos gyvensenos taisyklių

taip sujungdami sveikos mitybos ir mankštiados trimestrus. Viską

apibendrinus, mokiniai surašė tokias taisykles, kurių pažadėjo laikytis:

1. Sveikiau maitintis

2. Gerti daugiau skysčių

3. Kuo daugiau būti gryname ore

4. Sportuoti arba mankštintis

5. Medituoti

6. Užsiimti joga

7. Tinkamai ilsėtis

8. Tinkamai miegoti



Protų mūšis „Fizinis aktyvumas“

Prasidėjus „Mankštiados“ semestrui paruošėme mankštą ir mūsų

protams, surengdami protmūšį „Fizinis aktyvumas“. Kovoje dalyvavo I kl.

mokiniai. Susiskirstę į 5 komandas gimnazistai aktyviai atsakinėjo į

pateiktus klausimus. Vieni džiaugėsi pasirinkę teisingą atsakymą, kiti

sužinojo ir naujų faktų. Laimėjo komanda pavadinimu „Johni skirmy“.



Anketa „Fizinis aktyvumas“
Norėdami išsiaiškinti koks yra atžalyniečių fizinis aktyvumas 

parengėme anketą. Apklausoje dalyvavo 56 mokiniai. Anketos duomenys 
atskleidė:

1. 7 mokiniai nesportuoja visiškai;

2. Daugiausia sportuoja 3-4 kartus per savaitę;

3. Didžiausia dalis sportuoja dėl malonumo, kiti – palaikyti dalesnes 
kūno formas, laisvalaikio praleidimui;

4. 14 mokinių teigia, kad intensyviau sportuotų, jei būtų didesnis sporto 
šakų pasirinkimas;

5. Dauguma mokinių (37) savo fizinį pasirengimą vertina teigiamai, kiti 
– norėtų geresnio.



Diskusija ,,Mano šeimos mankšta“

Su mokiniais diskutavome apie mankštos naudą organizmui,

kalbėjome apie šeimos narių požiūrį į mankštą, kokias mankštos

rūšis jie renkasi, kodėl, ar jaučia reguliarios mankštos naudą, kokių

patarimų jei gali duoti kitiems diskusijos nariams. Po diskusijos

padarėme tokias išvadas:

1. Reguliari mankšta daro stebuklus ne tik mūsų fizinei, bet ir

emocinei būsenai.

2. Fiziniai pratimai gali pagerinti širdies veiklą, virškinimą,

nuotaiką, sustiprinti kaulus, palengvinti ar net pilnai atsikratyti

depresijos, sumažinti diabeto riziką, kraujospūdį, nerimą, stresą,

pagerinti miegą ir išlaikyti sveikus sąnarius.



3. Reguliari mankšta padeda išvengti svorio priaugimo arba numesti 

nereikalingą svorį. 

4. Reguliarus fizinis aktyvumas padeda sustiprinti ir sustangrinti 

raumenis, padidinti ištvermę bei suteikia energijos visai dienai ryte 

arba, mankštinantis vakare, padeda ir atsipalaiduoti. 

5. Reguliarus fizinis aktyvumas padeda išspręsti miego sutrikimą be 

jokių vaistų ir suteikia kokybišką ir gilų miegą.

6. Būtina parinkti tinkamą krūvį, nes tiek neveiklumas, tiek per 

didelis aktyvumas gali būti netinkamo kaulų vystymosi ir 

deformacijų priežastis.



Paskaita ,,Fiziniai pratimai pagal sveikatos 

būklę“

Paskaitos metu buvo kalbėta apie tai, kokius fizinius pratimus
reikia atlikti tiems, kurie turi įvairių sveikatos sutrikimų, kokie
pratimai gali pakenkti. Būtina atsižvelgti į žmogaus fiziologines
ypatybes:

- Širdies ir kraujagyslių sistema;

- Kvėpavimo sistema;

- Nervų sistema;

- Raumenys;

- Kaulų masė;

- Amžius ir pan.



Plakatas  „Vandens 

nauda žmogaus organizmui“
Mokiniai rinko medžiagą apie vandens naudą,

ją apibendrino ir surašė 7 punktus, kodėl 

mums reikia gerti vandenį:

1. Gerina smegenų veiklą

2. Gelbėja nuo žagsėjimo

3. Žadina rytais

4. Padeda užmigti

5. Ramina

6. Neleidžia persivalgyti

7. Malšina galvos skausmą



Išvyka į UAB ,,Aukštaitijos vandenys“

Pasaulinės Vandens dienos proga kovo 21-ąją grupelė pirmokų

gimnazistų vyko į UAB „Aukštaitijos vandenys“. Mus pasitiko ryšių

su visuomene specialistas Svajūnas Mikeška, klausėmės jo įdomios

ir naudingos paskaitos apie planetą Žemę ir joje esantį vandenį.
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Eksperimentai su vandeniu

Vieną popietę paskyrėme, kad gimnazistai atlikę eksperimentus su

vandeniu juos paneigtų arba patvirtintų. Ir mokiniai tikrai liko

nustebinti, nes prieš atliekant bandymus jie buvo įsitikinę priešingai.



Viktorina „Šok ir nesustok“

„Sveikatiados“ projekto kuratoriai pakvietė prisijungti prie

„Tarptautinės šokio dienos“ paminėjimo balandžio 29-ąją dieną. Ta

proga parengėme viktoriną „Šok ir nesustok“. Viktoriną laimėjo

komanda pavadinimu „Aire ir Džemas“.



Projekto stipriosios pusės:

- daug įvairios ir įdomios veiklos;

- galima įtraukti didelį dalyvių skaičių;

- gautos žinios plečia žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio

aktyvumo srityse;

- veiklose dalyvauja ne tik mokiniai, bet ir kiti mokytojai, mokinių

šeimos nariai;

- projektas skatina mokinių kūrybiškumą, domėjimąsi įvairesne

veikla, bendradarbiavimą ir bendravimą tarpusavyje.


