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1. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje balandţio mėn. buvo surengta akcija „Kraujo
donorystės diena“, kurios metu kraujo donorais tampo visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai,
tėvai. Vykdyta edukacinė programa „Rūšiuokime“. Sveikatos specialistė vedė pamokas, kurių metu
mokiniai suţinojo apie rūšiavimo naudą, svarbą sveikatai. Į gimnaziją atvykęs lektorius A. Guginis,
mokiniams kalbėjo apie tai, kodėl reikia rūšiuoti, kokie atliekų tvarkymo prioritetai. Edukacinės
programos tikslas – skatinti vaikus mylėti gamtą, tausoti ją ir uţduočių pagalba, ugdyti atliekų rūšiavimo
įgūdţius. Balandţio 19 d. buvo minima 26-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena. Šios dienos
paminėjimu siekta atkreipti visos ugdymo įstaigos bendruomenės dėmesį į triukšmo keliamą pavojų
sveikatai. Mokiniams vestos pamokos apie triukšmo ţalą sveikatai, parengtas informacinis stendas,
demonstracinės skaidrės, mokiniai pertraukų metu specialiu prietaisu matavo garso decibelus. Šią dieną
siūlyta laikytis „tylos dietos“– išjungti elektroninius prietaisus, pritildyti telefonų skambučius, skirti laiko
tyliajam poilsiui. Buvo įrengta „Trijų karalių” tylos zona, kurioje mokiniai ne tik galėjo pabūti tylesnėje
aplinkoje, bet ir įsiamţinti nuotraukose su puikiais personaţais.

2. Babtų lopšelyje-darželyje balandţio 18 d. vyko sveikų desertų gaminimas. Darţelio bendruomenė
mokėsi iš aviţinių dribsnių, medaus, saulėgrąţų ir dţiovintų vaisių kepti naminius javainius. Ir gaminti, ir
valgyti buvo tikrai smagu. Balandţio 19 d. vykdė akciją „Švari aplinka-sveikas vaikas“. Balandţio 30 d.
darţelyje vyko akcija „Aš ir senelis“, kurios metu anūkus atlydėję seneliai turėjo galimybę atlikti kūno
sudėties analizę, pasimatuoti kraujo spaudimą ir pasikonsultuoti sveikos gyvensenos klausimais. Taip pat
profesionalus treneris pravedė vaikams ir jų seneliams bendrą mankštą bei atskirą treniruotę tik

seneliams. Tuo tarpu vaikai su auklėtojomis ir jų padėjėjomis turėjo pereiti šešias „sveikatos stoteles“,
kuriose įveikė įvairias rungtis.

3. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje balandţio mėnesį pertraukų metu vyko tinklinis I-IV
gimnazijos klasėms. Pradinių klasių mokiniai mankštinosi judriosiose pertraukose, išėjo į ţygį po
Čekiškės miestelį. 5-8 klasių mokiniai pertraukų metu dalyvavo teniso varţybose. Visa gimnazija
dalyvavo akcijoje ,,Darom 2019“- tvarkė mokyklos ir miestelio teritoriją. Judėjimas gryname ore ir
sportinė veikla daro mus sveikesnius ir stipresnius.

4. Sveikatingumo banga ritosi per Domeikavos gimnazijos pradinių ir vyresnių klasių kolektyvus.
Vyresnių klasių mokiniai organizavo maţiesiems šokių pertraukas. Skambant vaikų pamėgtai muzikai,
ilgųjų pertraukų metu ir maţi, ir dideli šoko. Visi norintys galėjo prisijungti ir pasimokyti įvairių šokių.
Vyresniems mokiniams Birštono apylinkėse buvo suorganizuotas sveikatingumo ţygis pėsčiomis.
Mokiniai kopė į Vytauto kalną, aplankė skulptūrų parką, baigė ţygį Kneipo terapijos takelyje, bei
maudynėmis. Po sveikatingumo ţygio laimingi ir ţvalūs grįţo į namus. Pilni įspūdţių laukiame kitos
sveikatingumo bangos.

5. Eigirgalos lopšelyje – darželyje visą balandţio mėnesį patys maţiausieji noriai ir dţiaugsmingai
dalyvauja neįprastuose, tačiau vaikų sveikatai naudinguose uţsiėmimuose: „Uţsiėmimai be kėdučių“,
„Piešiame kitaip“, „Skaitome pasakas kitaip“. Uţsiėmimai vyko lopšelio grupėje „Meškučiai“ (vyr.
mokytojos Lina Jasevičienė ir Audronė Cibulskytė).

6. Balandţio 10 dieną Garliavos sporto ir kultūros centre organizuotas Kauno rajono sveikatą stiprinančių
mokyklų renginys Sveikatos banga Garliavoje „Šokių sūkury“. Jame dalyvavo priešmokyklinių grupių
mokinių sveikuolių komandos iš šešių ugdymo įstaigų: Garliavos lopšelių-darželių „Eglutė“,
„Obelėlė“, Jonučių darželio, Ilgakiemio ir Linksmakalnio mokyklų-darželių, A.Mitkaus
pagrindinės mokyklos. Renginį organizavo Garliavos lopšelio-darţelio „Eglutė“ direktorė N.Okunienė,
meninio ugdymo mokytoja J. Momotiukaitė-Ačienė. Renginio partneriai - Garliavos sporto ir kultūros
centras, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras. Sveikuolių komandos rinkosi į bangą jau antri metai,

todėl visi aktyviai atsakinėjo į pateiktus klausimus. Vaikai akcentavo, kad norint būti sveikam reikia:
mankštintis, šokti, būti linksmam, sveikai maitintis, gerti vandenį, sultis. Komandos pristatė
susirinkusiems po vieną lietuvių liaudies šokį: „Malūnėlis“, „Oţelis“, „Pjoviau šieną“, „Ratelinė polka“,
„Grečenikė“, „Ciceliukė-Marceliukė“ .Yra sakoma, kad šokis draugų būryje vysto socialinius gebėjimus,
komunikabilumą, didina draugų ratą, o visą tai stiprina mūsų visų emocinę ir fizinę sveikatą. Ţiūrovai,
sirgaliai kiekvieną šokį vertino „emociukų“ šypsenėlėmis, plojimais. Drauge visos komandos atliko
„Polką su ragučiais“, ratelį „Šiaudų batai“. Renginio dalyviai apdovanoti medaliais „Sveikata - geriausia
dovana“.

7. Antrus metus iš eilės Garliavos Lukšos gimnazijoje vyksta II klasių mokinių renginys „Sveikatos
stiprinimo ţinių olimpiada“. Mokiniai tikrino ţinias aktualiomis temomis: sveika mityba, fizinis
aktyvumas, sveikatos stiprinimas, ligų ir ţalingų įpročių prevencija, bakterijos, antibiotikų vartojimas. II
klasių atstovai varţėsi tarpusavyje ir komandinėse rungtyse. Individualiose rungtyse I-ąją vietą laimėjo
Mikailaitė Gabija (IIe), II-ąją – Jaras Vytautas (IIa), III-ąją – Roţytė Gabrielė (IIe). Komandinėse
rungtyse daugiausiai taškų surinkę IIe klasės mokiniai pelnė „Sveikatą stiprinančios klasės“ nominaciją.
„Sveikatos stiprinimo ţinių olimpiados“ dovanas laimėtojams įsteigė Kauno technologijos universitetas.

Uţ paskatinimo suvenyrus visiems renginio dalyviams dėkojame Kauno rajono visuomenės sveikatos
biurui.

8. Ilgakiemio mokykla-darželis sveikatingumo bangą vykdė ir pamokų, ir pertraukų metu. Buvo
organizuotos šokių pertraukos, kurių metu mokiniai mokė draugus įvairių šokių judesių. Pradinių klasių
mokiniai vyko į vaikų sporto centrą "Strakaliukas", kur dalyvavo įdomiose sportinėse
rungtyse. Kiekvieną rytą prieš pamokas ir po jų mokiniai stende pateiktuose šypsniukuose įsivertindavo
savo emocinę būseną. Judrias pertraukas ugdytiniai kasdien praleisdavo lauke "Sveikatingumo take".
Kitų pertraukų metu mokiniai noriai ţaidė įvairius stalo ţaidimus. Buvo organizuota aplinkos švarinimo
akcija "Darom 2019", kurios metu ugdytiniai ir pedagogai švarino mokyklos-darţelio aplinką.

9. Jonučių darželyje balandţio 5 d. vyko sveikatingumo renginys "Mėlynas autobusiukas". "Bitučių"
grupės vaikai po apsilankymo saugaus eismo mokyklėlėje pasidalino savo įspūdţiais su vyresniukų
grupių vaikais.

Balandţio 26 d. vyko renginys "Sportuokime kartu", kurio metu viso darţelio vaikai dalyvavo estafečių
ruoţe. Jį padėjo parengti Lietuvos sporto universiteto 2 kurso studentai. Balandţio 29 d. popietėje
"Sportuoju aš ir senelis" vaikai pasikvietė savo senelius kartu pasportuoti ir smagiai praleisti laiką.

10. Kačerginės daugiafunkciame centre jau tradicija tapęs judėjimo renginys skirtas Tarptautinei šokio
dienai paminėti. Renginys prasidėjo gimnastiką lankančių mergaičių pasirodymu. Kartu susibūrę
Kačerginės daugiafunkcio centro ir Kačerginės pradinės mokyklos mokiniai smagiai apšilo šokdami
Zumbą. Vėliau muzikos ir šokio banga linksmai ritosi per visa Kačerginės miestelį.

11. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje šiais mokslo metais vykdomas tarptautinis Nordplus Junior
projektas „Paţink. Išmok. Bendrauk“ Pagal šį projektą balandţio1-8 d.d gimnazijoje svečiavosi
delegacija iš Suomijos. Pasinaudodami ta proga, surengėme išvyką į kaimo turizmo sodybą ir paskyrėme
tą dieną fizinės ir emocinės sveikatos gerinimui. Trisdešimt 15 metų moksleivių iš Suomijos ir
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos balandţio 5 dieną praleido sportuodami, ţaisdami tradicinius
lietuvių liaudies ţaidimus ir ragaudami pačių iškeptą ruginę duoną. Sportinės varţybos tarp komandų
vyko dalyvaujant netradicinėse estafetėse, mišriose komandose. Tiek mokiniai, tiek ir mokytojai puikiai
praleido dieną sportuodami gamtoje, susipaţindami su lietuvių liaudies ţaidimais, bendraudami
tarpusavyje.

12. Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinių grupių vaikai ankstyvą balandţio 17 rytą
rinkosi į darţelio kiemą. Čia jie dalyvavo sportinėje pramogoje ,,Sveikatos takeliu“, skirtame paminėti
judėjimo sveikatos labui dieną. Darţelio ugdytiniai ir bendruomenės nariai renginį pradėjo energinga
mankšta su ,,Pepe“ ir ,,Kiškiu Sveikuoliu“. Pajudėję, apšilę, vaikai keliavo ,,Sveikatos takeliu“, kur jų
laukė įvairios uţduotys. Netrūko puikių emocijų, palaikymo ir dţiaugsmo atlikus jas. Pasibaigus
sportinėms rungtims, vaikai savo emocinius išgyvenimus perteikė spalvomis graţindami margučius.
Šventę vainikavo bendras kūrybinis darbas ,,Velykų margutis”.

13. Balandţio 30 dieną visa Kulautuvos pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo eisenoje
„Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“. Ţygiavome per Kulautuvos miestelį, sutiktus ţmonės
sveikinome su pavasariu ir linkėjome sveikatos. Su savimi nešėmės plakatus, raginančius sveikai gyventi,
sportuoti, sveikai maitintis. Pradinių klasių mokiniai papuošė koloną balionais. Nuėjome 3,5 km.
Sugrįţome į mokyklą pavargę, bet geros nuotaikos.

14. Lapių pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės minėjo Pasaulinę sveikatos dieną
mankštindamiesi. Mankšta buvo neįprasta, nes vyko ţaidimo forma. Vaikai iš eilės mėtė kubą su fiziniais
pratimais ir sėkmingai juos atliko. 2019 m. balandţio 8–12 dienomis 1–2 klasių mokiniai piešė piešinius
temomis: „Kas yra sveikata?“, „Sveikas maistas”, „Ką ţmogus turi daryti, kad išliktų sveikas”. Balandţio
19 d. visa mokyklos bendruomenė ilgąsias pertraukas leido lauke: ţaidė, judėjo, bendravo gryname ore.

15. Piliuonos gimnazijos moksleiviai kūrė video reportaţą. Mokiniai pristatė savo vandens tyrimą. Buvo
kalbinami aplinkinių įstaigų darbuotojai, praeiviai, gimnazijos mokytojai. Miestelio gyventojams
mokiniai sugalvojo ir uţduočių. Taip buvo skleidţiama ţinia, kad esame sveikatą stiprinanti mokykla ir
vyksta Sveikatingumo banga. Pavasarį tradiciškai vyko mokinių ţygis. Šį kartą į ţygį išsiruošė 2-8 klasių
mokiniai. Visi ne tik pajudėjo, bet ir gavo puikių emocijų.

16. Noreikikiškių l.d. "Ąžuolėlis" balandţio mėn. organizavo sveikatos stiprinimo renginius ir
sveikatingumo iniciatyvas skirtas pasaulinei sveikatos dienai paminėti: masinis bėgimas "Aš bėgu", rytinė
mankšta (flashmibas), „Laikas keltis", ţygiai į gamtą(dalyvavo visos grupės). Kartą per savaitę vyko
treniruotės vaikams(4-5 m. amţiaus), skirtos nugaros ir pilvo raumenims stiprinti. Pagal sveikatingumo
projekto I etapą, dalyvavome respublikinėje ikimokyklinio amţiaus vaikų plaukimo šventėje-varţytuvėse
"Greitosios kojytės", kuri vyko Raudondvario lopšelyje-darţelyje "Riešutėlis. Mūsų darţelis šiame
renginyje iškovojo I- ąją vietą komandinėje rungtyje. Visi vaikai įgijo pasitikėjimo savimi bei gavo
apdovanojimus asmeninėse rungtyse.

17. Neveronių gimnazijos SVEIKATINGUMO BANGA

18. Raudondvario lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ baseine, balandţio mėn. 25 dieną vyko respublikinė
ikimokyklinio amţiaus vaikų plaukimo šventė - varţytuvės ,,Greitosios kojytės“. Į renginį atvyko
ugdytiniai iš penkių ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Varţytuves pravedė povandeninio plaukimo sporto
meistė, mokytoja metodininkė, visuomenės sveikatos prieţiūros specialistė Rūta Tamošiūnienė.
Varţytuvių tikslas – stiprinti vaikų sveikatą, skatinant sportuoti, ugdant plaukimo bei saugaus
elgesio vandenyje įgudţius. Ugdytiniai varţėsi keturiose rugtyse: plaukimo kojomis su lenta, laisvu
stiliumi, estafetėje ir komandų kapitonų rungtyje. Komandinėje įskaitoje 1-ją vietą laimėjo Noreikiškių
lopšelis-darţelis ,,Ąţuolėlis“, 2-ją vietą Raudondvario lopšelis-darţelis ,,Riešutėlis“, 3-ją vietą
Raudondvario lopšelis-darţelis, 4-ją vietą Rokų mokykla-darţelis ir 5-ją vietą Garliavos lopšelis-darţelis
,,Eglutė“. Visi varţytuvių dalyviai buvo apdovanoti medaliais, diplomais, varţybų partnerių
dovanėlėmis.

19. Vandžiogalos gimnazijoje vyko šie „Sveikatingumo bangos” renginiai: vyresnių klasių keturkovės,
šaškių , krepšinio varţybos. Pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinės grupės vaikams futbolo
turnyras, estafetės. Pertraukų metu organizavome šokius, mankštą su kamuoliais. Vyko draugiškos
ketvirtos klasės mokinių kvadrato varţybos su Panevėţiuko DC mokiniais. Mokinių tarybos nariai
pravedė pamokėles apie sveiką gyvenseną pradinukams ir surengė akciją valgykloje ″Suvalgai sriubą
gauni prizą″.

20. Naujai įrengtame Vilkijos gimnazijos stadione įvyko sveikatingumo ir sporto šventė „Sveikatos
banga Vilkijoje", skirta „Tarptautinei šeimos dienai” paminėti. Nuo pat ryto stadione rinkosi mokiniai, jų
tėveliai ir mokytojai. Šventę organizavo gimnazijos sveikatos ugdymo grupė, o pasirengimui vadovavo
futbolo treneriai Olegas ir Ernestas Fedorčak, kūno kultūros mokytojai Rasa Matuliauskaitė ir Egidijus
Bruţas. Jiems talkino mokinių ir mokytojų komanda. Mokiniai kartu su tėveliais varţėsi tinklinio,
krepšinio, futbolo ir įvairių estafečių rungtyse. Pralaimėjusių nebuvo, nes stadione visi sportavo kaip
viena didelė šeima: vaikai, mamos, tėčiai ir mokytojai. Vilkijos gimnazijos bendruomenė kasmet
organizuoja „Sveikatos bangos šventę“. Šiemet joje dalyvavo ir gimnazijos talismanas vilkas Vilkijietis.
Šventės metu buvo apdovanoti ir krepšinio 3x3 klasių varţybų nugalėtojai. Jiems įteikta direktoriaus A.
Švedo taurė ir medaliai. Pagerbti ir kitų sričių „olimpiečiai" – Kauno r. mokinių olimpiadų laimėtojai.
Šventės dalyviai apdovanoti puikiais prizais, kuriuos įsteigė treneriai Ernestas ir Olegas Fedorčak,
Vilkijos miesto seniūnija ir gimnazijos taryba. Prizais paskatintos ir klasės, kurioms padėti atvyko
daugiausia tėvelių. Po varţybų stadiono pievelėje vyko bendruomenės piknikas.

21. Balandţio 19 dieną Zapyškio pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo ţygyje ,,Sveikatingumo
banga per Lietuvą 2019", kurio metu dalyviai aktyviai praleido popietę prie Nemuno.

