
Projekto „Sveikata visus metus 2021“  
vasario mėnesio iššūkis 

„Šiandien esu labai turtingas, 
nes esu sveikas“ 

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro 

komanda „Spinduliukai“ 



Apie sveikatos svarbą žymių žmonių 
lūpomis: 

 Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko 
(Socrates) 

 Egzistuoja tūkstantis ligų, bet sveikata tėra 
viena (L. Borne) 

 Jei jautiesi nesveikas, kuo skubiau daryk gerus 
darbus, taisyk santykius su aplinkiniais ir 
mažiau galvok apie save (P. Pearsall) 

 Laimė – kaip sveikata: jeigu jos nepastebi, 
vadinasi, ji yra (I. Turgenev) 

 Atidžiai rūpintis savo sveikata, tai kaip kaupti 
pinigus banke (L. Hay) 

 

 



Vasario mėnesio iššūkio tikslas: 

Išsiaiškinti veiksnius, kurie daro įtaką 
sveikatos išsaugojimui ir juos pritaikyti 

praktiškai. 



Vasario mėnesio iššūkio 
uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti veiksnius, kurie daro įtaką 
sveikatos išsaugojimui; 

2. Suprasti, kodėl sveikata yra svarbi 
žmogaus gyvenime; 

3. Praktiškai pritaikyti sveikos 
gyvensenos įgūdžius kasdienėje 
veikloje. 



Išsiaiškinome: sveikata mano turtas, 
nes turiu daug daugiau galimybių 

išreikšti save 



Pasidalinome mintimis 

Sveikata mano turtas, 
nes... 

• galiu žaisti; 

• galiu mokytis, rašyti, 
skaityti; 

• padėti tėvams; 

• galiu sveikai valgyti; 

• esu sveikas, 
energingas...  

 



Prisiminėme sveikos mitybos 
principus 

Kartojimas – mokslų motina 



Buvome fiziškai aktyvūs lauke... 

Žiemos 
linksmybės!!! 



... ir viduje 

Oj kaip linksma 
ir smagu, dūkti 

būryje 
draugų!!! 



Laikėmės higienos 

Švarios rankos ir higiena 

Neturėtų būt naujiena. 

Jei pasaugosit kitus, 

Sveikata lydės ir Jus! 

 



Ilsėjomės, žaidėme ir... 

Vienas nuoširdžių 
ir tyrų džiaugsmų 

yra poilsis po 
darbo (I. Kant) 



... šventėme Šv. Valentino 
dieną...  



...bei ruošėmės Užgavėnėms 
gamindami kaukes ... 

• Žiema, žiema, 
bėk iš kiemo! 



... ir kepdami sveikesnius blynus 

Vietoj sintetinių dažų naudojome:  

Ciberžolę geltonai spalvai išgauti,  

Špinatų sultis žaliai spalvai išgauti,  

Burokėlių sultis raudonai spalvai išgauti. 



Vasario mėnesį „Spinduliukų“ 
komanda  suprato, kad... 

• ...pagrindinės sveikos gyvensenos 
sudedamosios dalys – sveika mityba, 
fizinis aktyvumas, higiena ir poilsis! 

 

               Ir išbandė viską praktiškai! 



Linkime visiems sveikatos, 
nes sveikata – mūsų turtas  

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo 
centro komanda „Spinduliukai“ 


