SSM banga per Lietuvą ir Kauno rajoną
1. Balandţio 20 dieną visa Kulautuvos pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo eitynėse ,,Sveikatą
stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“. Ţygiavome nuo mokyklos iki parko centrine Kulautuvos gatve.
Pakeliui sveikinome praeivius ir kvietėme sveikai gyventi. Nešėmės savo sukurtus plakatus apie sveiką mitybą,
fizinį aktyvumą ir sportą, sakydami ,,ne“ ţalingiems įpročiams. Kartu su mumis ėjo ir Kulautuvos darţelio
vaikai. Koloną lydėjo du policijos ekipaţai.

2. Kauno r. Lapių lopšelio-darţelio bendruomenė daugiau kaip 10 metų priklauso „Sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklui“, todėl mielai prisijungė prie nacionalinio renginio organizatorių kvietimo dalyvauti „Sveikatą
stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“ .
Balandţio 24 dieną darţelio teritorija pasipuošė įvairiaspalvio sporto inventoriaus spalvomis ir darţelio
bendruomenę pakvietė į sporto renginį „Linksmieji startai“. Šešiose linksmose sporto bazėse varţėsi 60 darţelio
ugdytinių, 20 svečių iš Lapių pagrindinės mokyklos. Vaikai savo sportinius sugebėjimus demonstravo estafetėse:
„Linksmieji lankai“, „Šokliukai“, „Kirminukai“, „Ridenam“ ir t.t. Viso renginio metu gera vaikų nuotaika
rūpinosi 15-kos darţelio bendruomenės narių komanda.

3. Domeikavos lopšelis – darţelis
Balandţio 27 d. darţelyje vyko akcija "Apibėk darţelį". Šventės metu bėgo ir vaikai, ir pedagogai. Taip
pabrėţėme sporto, ypatingai bėgimo naudą mūsų sveikatai. Vaikams bėgimas suteikė dţiugių emocijų.
Pasportavę atsigaivinome vandenėliu.

4. Garliavos J.Lukšos gimnazija
Balandţio 26 d. gimnazijoje vyko „Sveikatos stiprinimo ţinių olimpiada“, skirta II klasių mokiniams. Olimpiadai
klausimus ruošė gimnazijos mokytojų ir KTU sporto centro atstovų komanda. Mokiniai tikrino ţinias apie sveiką
mitybą, fizinį aktyvumą, sveikatos stiprinimą, ligų ir ţalingų
įpročių prevenciją, varţėsi tarpusavyje ir komandinėje
įskaitoje.
„Sveikatos stiprinimo ţinių olimpiados“ idėją palaikė ir
paskatinimo dovanas visiems olimpiados dalyviams įsteigė
„Gintarinė“ vaistinė, UAB „Aconitum“, Lietuvos sporto
universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Kauno
rajono visuomenės sveikatos biuras.
Dėkojame renginio partneriams uţ palaikymą ir skirtą paramą,
II klasių vadovams uţ bendradarbiavimą, mokiniams uţ
dalyvavimą ir gerą nuotaiką renginio metu!
Renginio įspūdţiais pasidalinome socialinėje medijoje
(facebook) ir su partneriais.

5. Balandţio 25 d. Eţerėlio pagrindinė mokykla įsiliejo į „Sveikatą stiprinančių mokyklų idėjų bangą per
Lietuvą 2018“. Renginio metu mokykla tapo viena bendra komanda, dalyvavusi mankštoje. Šokdami tradicinius
liaudies šokius išjudinome visus mokinius ir mokytojus. Nors diena buvo vėsi ir apniukusi, bet Eţerėlio
sveikuoliai buvo puikios nuotaikos, judrūs ir aktyvūs, minėdami sveikatą stiprinančių mokyklų 25-metį.

6. Ringaudų pradinė mokykla, priklausanti sveikatą stiprinančių mokyklų šeimai, balandţio 27 dieną
organizavo sportinį renginį – orientacines varţybas „Sportas – sveikatos vieškelis“. Dalyvavo visų klasių
mokiniai. 266 pradinukai su savo mokytojomis vykdė įvairias
uţduotis: sportines, loginio mąstymo, kūrybos, tikslumo.
Dirbdami komandoje vaikai padeda vieni kitiems, mokosi
draugiškumo, supratimo, tolerancijos, bendro tikslo siekimo.
Emocijos, gera nuotaika, šypsenos, susiklausymas jautėsi visų
varţybų metu. Nugalėjo – draugystė... Vaikų akyse spindėjo
šypsenos, gera nuotaika, sportinis azartas, dţiaugsmas. Kai
kam tai buvo tiesiog „geriausia diena mokykloje“.

7. Kauno r. Giraitės darţelis prisijungė prie ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų bangos per Lietuvą" ir balandţio
11 d. pakvietė vaikučius į korekcinės mankštos uţsiėmimus ,,Kvėpuokime giliai ir jauskimės ţvaliai". Šios
mankštos metu mokėmės taisyklingo kvėpavimo, atlikome
daug kitų kvėpavimo korekcinių pratimų. Taisyklingai
kvėpuoti mokėmės įtraukdami ir pratimus su kamuoliu,
judesius rankomis, įvairių garsų mėgdţiojimu

8. Noreikiškių Ugnė Karvelis gimnazijoje balandţio 30 dieną vyko akcija „Tylos versmė“, skirta paminėti
Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną. Akciją organizavome prisijungdami prie nacionalinio renginio „Sveikatos
banga per Lietuvą 2018“. Šia iniciatyva buvo siekiama organizuoti netradicinę, iniciatyvumo ir išradingumo
kupiną dieną.
Sveikatos prieţiūros specialistė kartu su sveikatos edukologijos studente pradinių klasių mokiniams pravedė
įdomias pamokėles apie triukšmo ţalą sveikatai. Gimnazijos pirmame aukšte buvo parengtas informacinis
stendas, visą dieną demonstruojamos skaidrės, kurios informavo mokinius , mokytojus, tėvus, kad gimnazijoje
paskelbta akcija prieš triukšmą.

Prie šios akcijos organizavimo prisijungė gimnazijos savanoriai: pertraukų metu specialiu prietaisu jie matavo
garso decibelus, skatino savo draugus pritildyti telefonų skambučius. Minint Tarptautinę triukšmo suvokimo
dieną, visus į pamokas pakvietė pritildytas skambutis. Tokiu veiksmu norėta, kad mokytojai, mokiniai
konkrečiais veiksmais prisidėtų prie to, kad diena būtų praleista tyliau. Akciją vainikavo netradicinė pertrauka su
savanoriais „ Ţaiskime netriukšmaudami“.„Tylos diena“ leido pajusti, kiek įvairių balsų ir garsų mus supa
kiekvieną dieną ir kokias išradingas bei smagias formas gali įgauti bendravimas, kai apribojamas įprastinis būdas
reikšti mintis ir jausmus ţodţiais. Dţiaugiuosi, kad ši idėja, „Tylos diena“, patiko gimnazijos bendruomenei ir
dėkoju visiems neabejingiems ir prisijungusiems prie šios iniciatyvos.

9. 2018-04-30 Zapyškio pagrindinė mokykla organizavo bendruomenės Sveikatingumo ţygį+šokį. Šokio
nuoroda
https://www.youtube.com/watch?v=JG7EDFfnEHk&feature=youtu.be
10. Šiandien Kačerginėje, daugiafunkciniame centre,
skambėjo lauko muzikos instrumentai (DEGO
instrumentus pristatė Eglė Prieskienienė), šokio banga nuvilnijo per visą miestelį.
Kačerginės daugiafunkcio centro ir Kačerginės pradinės mokyklos vaikai kartu su mokytojomis ir miestelio
bendruomene graţią ir saulėtą dieną šoko Kačerginės miestelyje.

11-15. Balandţio 19 dieną Garliavos sporto ir kultūros centre organizuotas renginys: sveikatą stiprinančių
mokyklų sambūris „Sveikatos banga Garliavoje 2018 m.“, kuriame dalyvavo Garliavos lopšelių - darţelių
„Eglutė“ ir „Obelėlė“, Jonučių darţelio, Ilgakiemio ir Linksmakalnio mokyklų-darţelių bendruomenių
komandos. Renginyje dalyvavo apie 500 atstovų: vaikų, tėvelių, darbuotojų. Renginio vedantieji skelbė ţinią,

kad net penkiose Garliavos krašto ikimokyklinėse įstaigose praktikuojama sveika gyvensena. Atkreipė visų
dėmesį į sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę uţ savo ir aplinkinių sveikatą, skatino drauge saugiai
ir aktyviai veikti. Renginio organizatoriai Garliavos sporto ir kultūros centras ir Garliavos lopšelis-darţelis
„Eglutė“ parengė daug siurprizų dalyviams, sukėlė tikrą sveikatos bangą. Ugdytinių komandos dalyvavo
sveikuolių eisenoje, draugiškai rungtyniavo linksmose estafetėse. Vaikai ne tik sportavo, ţaidė, mokėsi saugiai
vaţiuoti paspirtuku, ,,Sveiko oro maišuose“ talpino gerą energiją, dţiugias emocijas, sveikatą. Ţavėjo muzikinis
šokis su parašiutu „Garnys, garnys“, kurį kiekviena komanda atliko ţaismingai ir savitai. Dalyvius sudomino ir
daug plojimų sulaukė E. Rutkauskienės mergaičių šokių grupės ir vadovo R.Levino karate būrelio ugdytinių
pasirodymai.

16. Minint Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklos veiklos 25-metį, 2018 m. balandţio mėn. per Kauno rajoną
ritasi „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga 2018“. Prie šios bangos prisidėjo ir Karmėlavos Balio Buračo
gimnazija renginiu „BLYKST„, kuris vyko balandţio17 d. gimnazijos sporto slėje. Tai buvo judrioji ilgoji
pertrauka šokio ritmu. Skambant muzikai visi šoko. Pasisemti geros nuotaikos į šokio ritmą įsiliejo 5-7 klasės,
Ramučių skyriaus ketvirtokai bei tuo metu pagal moksleivių mainų programą viešėję moksleiviai iš Italijos ir jų
partneriai iš gimnazijos. Jie taip pat pamokino mus šokio ţingsnelių pagal itališką muziką. Italams labai patiko
mūsų iniciatyva. Judrioji pertrauka ne tik leido pajudėti šokio ritmu, bet ir suteikė energijos, geros nuotaikos
likusiai darbo dienai. Mokomės gyventi sveikai!!!
17. Balandţio mėnesį Vandţiogalos gimnazijoje nusirito "Sveikatingumo banga". Didţiausias akcijos dėmesys
buvo skirtas sveikos mitybos įpročių formavimui ir fizinio aktyvumo skatinimui. Pradinių klasių mokiniai su
smalsumu įsitraukė į maisto piramidės kūrimą. Kiekviena klasė ruošė piramidei "plytas", kalbėjo apie sveikos
mitybos įpročius. Sudėjus visą piramidę, vyko pamokėlė apie sveiką gyvenseną. Balandţio mėnesį pertraukos
netilo nuo muzikos, nes vyko akcija - pertraukos Just dance ritmu. Mokiniai noriai ir aktyviai pertraukas leido
šokdami. Dţiaugiamės galėję prisijungi prie "Sveikatingumo bangos Kauno rajone".

18. Piliuonos gimnazija – sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė, todėl ir mes prisidedame prie minėjimo ir
organizavome „Ţygį prie Guogų piliakalnio“. Kiekviena klasė subūrė komandą. Kūrėme plakatus sveikos
gyvensenos tema ir keliavome iki Guogų piliakalnio. Komandos dalyvavo „Protų mūšyje“ ir gavo papildomų
taškų uţ geltoniausią aprangą, nes geltona simbolizuoja šviesą, šilumą ir darną. Šiuo ţygiu siekėme fizinės ir
emocinės darnos. Ne tik smagiai pajudėjome gryname ore, pamankštinome protus, bet ir pasisėmėme gerų
emocijų.

19. Kauno rajono Šlienavos pagr. m-kloje “banga” nuvilnijo per šiuos renginius: „Sveikatingumo ugdymo
idėjų mugės“ darbų pristatymas, mokyklos bendruomenės sporto ţaidynės stadione

20. Balandţio 26 d. Lapių pagrindinėje mokykloje minėjome „Tarptautinę kovos su triukšmu“ dieną. Jos
tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į triukšmo keliamas problemas ir jų prevencijos būdus, paskatinti "gyventi
tyliau". Minint šią dieną visus kvietėme aktyviai dalyvauti akcijoje “Tylos stebuklinga versme”, sumaţinti
mobiliųjų telefonų garsą ir netriukšmauti. Nuo per didelio triukšmo ţmogui skauda ir svaigsta galva, pakyla
kraujo spaudimas, didėja nervinis išsekimas, sutrinka rega ir klausa. Triukšmingoje aplinkoje ţmogus negali
susikaupti, greitai pavargsta. Siekiant sumaţinti triukšmą, balandţio 26 d. mokykloje į pamokas ir iš jų kvietėme
neįprastu skambučiu, buvo įrengti „ramybės kampeliai“ bei „tylos suoleliai“. Tai vietos, kuriose stengėmės
netriukšmauti ir mokiniai galėjo ramiai pasikartoti pamoką ar tiesiog pabūti tyloje.
Kiekvienas iš mūsų siekiame susikurti sau malonią aplinką, tačiau nevertėtų pamiršti, kad aplink esama daugybė
kitų ţmonių. Tyla padeda ne tik nusiraminti, tačiau išgirsti save ir kitus.
Akciją padėjo suorganizuoti Lapių pagrindinės mokyklos 3b kl. moksleiviai. Šios dienos šūkis „Nuo tylos
neskauda galvos“!

21. Panevėţiuko mokykloje vyko 2 renginiai: bėgimas "Sveikatingumo mylia" ir "Linksmosios estafetės".
Dalyvavo visi pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai.

22. 2018 m. balandţio mėn. Raudondvario lopšelis-darţelis ,,Riešutėlis” prisijungė prie ,,Sveikatą stiprinančių
mokyklų bangos per Lietuvą 2018“ renginių, skirtų SSM veiklos 25-mečio jubiliejui. Mūsų darţelyje vyko
masinis bėgimas-akcija. Renginio metu buvo siekiama populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinio
ugdymo įstaigų, skatinti domėjimąsi bėgimu, formuoti teigiamą poţiūrį į bėgimą kaip į fizinės ir psichinės
sveikatos palaikymo priemonę.

23. Babtų gimnazijoje jau tapo tradicija organizuoti aktyvias pertraukas. Jų metu mokiniai skatinami aktyviai
leisti laisvalaikį, padedama jiems atsipalaiduoti po protinio darbo, tuo pačiu stiprinama mokinių sveikata. Ilgųjų
pertraukų metu, mokiniai šoko ritminius šokius. Juos ir kūrė patys.
Balandţio 20 d. Babtų gimnazijos mokyklos 1-4 kl. mokiniai dalyvavo sporto ir sveikatos šventėje „Sporto
banga per Lietuvą 2018“. Vaikai buvo pasiruošę ir nusiteikę dalyvauti sportinėje veikloje. Patyrė daug dţiugių
akimirkų, pajuto judėjimo dţiaugsmą. Mokiniai ţaidė judriuosius ir ramius ţaidimus, rungtyniavo estafetėse.

24. Ilgakiemio mokyklos-darţelio bendruomenė aktyviai prisijungė prie "Sveikatos banga per Lietuvą 2018"
organizuojamų renginių. Balandţio 13 d. pradinių klasių mokiniai vyko į vaikų fizinio ugdymo studiją "Super
vaikai" ir dalyvavo sporto turnyre. Įvairiose estafetėse patyrė tikrą judėjimo dţiaugsmą, mokėsi veikti
komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, didino fizinį pajėgumą. Kiekvienas savyje atrado supergalių. Balandţio
19 d. darţelio ugdytiniai, jų tėveliai ir auklėtojos dalyvavo sveikatą stiprinančių mokyklų sambūryje "Sveikatos
banga Garliavoje - 2018".
Atėjęs pavasaris sukvietė Ilgakiemio mokyklos-darţelio bendruomenę apsitvarkyti savo aplinką. Kasmetinė
aplinkos švarinimo akcija "Darom" skatina bendruomeniškumą, atkreipia dėmesį į taršos, aplinkosaugos
problemas, moko ugdytinius rūšiuoti šiukšles, saugoti gamtą ir aplinką.

25. Vilkijos gimnazijoje:

26. Balandţio 24 dieną paminėdami sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-metį, Karmėlavos lopšelio darţelio ,,Ţilvitis” ugdytiniai ir kolektyvas, linksmai mankštinosi šokdami ir dainuodami linksmas daineles. Šis
renginys suteikė dţiugių akimirkų dalyviams ir darbuotojams, kartu leido pajusti komandinę dvasią ir sporto
teigiamą naudą. Mes, mokyklos pedagogai, tikime, kad vaikų dalyvavimas sveikatos stiprinimo renginiuose
skatins maţųjų norą sportuoti.

27. Balandţio 18 d. Raudondvario gimnazijoje vyko Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos 4
klasių ir mūsų gimnazijos 5 klasių vaikų ir tėvų šventė „Šeimų orientacinis“. Šiame renginyje aktyviai
dalyvavo komandos, kurias sudarė 5 vaikai ir 5 tėvai, ir, ţinoma, gausi palyda sirgalių. Komandos buvo
vertinamos uţ sumanumą, aktyvumą, originalumą, komandinį darbą, masiškumą, draugiškumą, sprendė
uţuominą ir ieškojo gimnazijos labirintuose paslėptų uţduočių.

28. Garliavos lopšelis-darţelis „Obelėlė“ nuo 2004 m. dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle.
Vaikučiai bei visa įstaigos bendruomenė kasmet dalyvauja įvairiuose sveikatinimo projektuose, akcijose.
Balandţio mėnesį aktyviai organizavome „Sveikatos banga per Lietuvą“ renginius. Darţelyje vyko maţojo
krepšinio varţybos, kuriose vaikai ne tik rungtyniavo, bet ir mokėsi laikytis šio ţaidimo taisyklių. Keliose
grupėse vaikučiai gaminosi sveikuoliškas salotas, kalbėjosi apie darţovių ir vaisių naudą sveikatai. „Bitučių“
grupės vaikai su auklėtoja pasikvietė mamytes, tėvelius ir visi kartu organizavo veiklą „Mankštinuosi kartu su
mamyte ir tėveliu“. Dalyvavę mankštoje mamos teigė, kad darţelyje suformuoti sveiko gyvenimo įgūdţiai
reikalingi ir naudingi vaikams augant.

29. Babtų lopšelyje-darţelyje vyko šie sportiniai renginiai: sportinės varţybos "Varţosi balansiniai
dviratukai", akcija "Bėgu aplink darţelį" ir "Kamuolio diena".Visi Babtų lopšelio-darţelio ugdytiniai tą dieną
turėjo dviratukus, paspirtukus, triratukus. Renginys prasidėjo ugdytinių paradu, vėliau vaikai varţėsi kas
greitesni, miklesni.
"Kamuolio dieną“ vaikai mankštinosi su kamuoliais, dalyvavo taiklumo varţybose, rideno, nešė kamuolius,
sėdėjo ant jų. Akcijos "Bėgu aplink darţelį" vaikai uir auklėtojos bėgo aplink Babtų lopšelį-darţelį. Visi
norėjome būti greiti: nuo maţiausių "Grybukų" iki vyriausių priešmokyklinukų.

30. Noreikiškių lopšelis-darţelis „Ąţuoliukas“ organizavo pavasarinėje bėgimo šventėje ,,Aš bėgu 2018„„.
Bėgimas vyko Kamšos miško parke. Visi bėgimo dalyviai įveikė kiek daugiau nei 0,5 km. Pasaulinės sveikatos
dienos progą mūsų darţelyje vyko rytinė mankšta (flashmobas) ,,Laikas keltis„, kurios tikslas diegti sveikos
gyvensenos principų laikymąsi kasdienėje veikloje ir siekti, jog vaikai per judesį suvoktų sveikos gyvensenos
svarbą, patirtų judėjimo ir saviraiškos dţiaugsmą. Rytinėje mankštoje dalyvavo trijų grupių vaikai: 04
,,Gandriukų„„, 05 ,,Lapiukų„„ ir 08 ,,Peliukų„„. Prie mankštos prisijungė ir grupių auklėtojos.

31. Kauno r. Neveronių gimnazija. Tyrimas „Kai man sakai..., aš jaučiuosi...“. Tyrime dalyvavo visi pradinių
klasių mokiniai. Tyrimo metu išryškėjo trys sritys – mokslas, draugai, šeima – kuriose paskatinimai, įvertinimai
suteikia jiems teigiamų emocijų, saugumą, norą veikti.
Misija „Keliauk kitaip“.
Šiame
ţaidime dalyvavo mokinių iš 5 – 8
kl. ir I – IV g. kl. komandos ir viena
mokytojų
komanda.
Dalyviai,
naudodamiesi IKT galimybėmis,
orientaciniame
ţaidime
su
intelektualiomis uţduotimis turėjo
galimybę pakeliauti kitaip po
gimnazijos erdves ir kiemą.

32. Balandis- sveikatos mėnuo Kulautuvos lopšelyje-darţelyje. ,,Mano ţalioji palangė". Projektas ,,Auginu,
stebiu, tyrinėju". Vaikučiai su dideliu noru ir entuziazmu stebėjo ir tyrinėjo augančius augalėlius, vaistines
ţoleles. Juk visa tai daiginta jų rankelėmis ir auga lopšeliodarţelio kiemelyje- darţiuke!
Bendruomenės eisena skirta akcijai ,,Darom". Prisijungiame
prie bendruomenės eisenos per Kulautuvos miestelį ir
dalyvaujame akcijoje ,,Darom".
Mankštos rytmetys ,,Kalanetika- joga". ,,Aš sportuoju ir
dţiaugiuosi". Išaušusios graţios dienos rytmetys subūrė visus i
netradicinę mankštą. Tempimo, atsipalaidavimo ir rąţimosi
pratimai patiko visiems ir suteikė daug teigiamų emocijų bei
paruošė tolimesniems dienos darbeliams ir veikloms!

