
Projektinė veikla I-IV 
gimnazijinėse klasėse. 



Vykdomi projektai:  
1. Tarptautinis projektas ,,Pasaulinė sniego diena‘‘ 

2. Mokinių iššūkis - ,, Vienuoliktokai prieš mokytojus“ 

3. Integruotas biologijos ir kūno kultūros projektas ,,Sveikas 
žmogus“ - 

Mokytoja I. Šidlauskienė ir S. Daukšienė 

 



  

Tarptautinis projektas  
,,Pasaulinė sniego diena‘‘ 



• Projekto tikslas – padidinti žmonių fizinį aktyvumą 
šaltuoju metu laiku, kiekviename mieste skatinti 
jaunimą aktyviai turiningai leisti laisvalaikį, tuo pačiu 
plėtoti ugdymo įstaigų, bendradarbiavimą 
organizuojant renginį. 

• Pasaulinė sniego diena minima sausio 20 dieną. Mūsų 
mokykloje šis projektas buvo vykdomas sausio 20 – 
vasario 1 dienomis. Šiomis dienomis mokyklos 
vykdančios šį projektą skatino mokinius būti fiziškai 
aktyviais, smagiai praleisti laiką gryname ore, žaidžiant 
ledo ritulį ir kitus žiemos žaidimus. 

 



Šis projektas vykdomas ne vienerius metus. Mūsų gimnazija 
dalyvauja jau antri metai iš eilės. Šiame projekte dalyvauja 
ne tik I – IV gimnazinės klasės, bet ir 5 - 8 kl. mokiniai.  

Organizatoriai už aktyvų dalyvavimą klasėms skyrė diplomus, 
mokiniams – lipdukus. Iš mūsų mokyklos galėtume išskirti Ib 
IIb klases , ypatingai berniukus, kurie labai aktyviai, su 
geromis emocijomis kovingai nusiteikę ėjo žaisti ne tik ledo 
ritulį, bet ir išbandė futbolą ant sniego. Mergaitės IIg, Ib, IV 
gimnazijinės klasės merginos „Lengvaatletės“, tai pat su 
geromis emocijomis ne tik žaidė estafetes sniege, čiuožė 
rogutėmis nuo kalno Dainavos parke , bet ir įspūdingai žaidė 
su kūno kultūros mokytojomis ledo ritulį. 

 



• Viso projekto metu,  pastebėjome, kad buvo klasių, 
kurios pradžioje skeptiškai žiūrėjo į visa tai, bet po vienos 
pamokos, sekantį kartą pačios prašėsi eiti į kiemą, nors ir 
buvo didokas šaltukas.( I b klasė) 

• Taip pat vyksta bendradarbiavimas su kitomis 
mokyklomis apie šį ir kitus sveikos gyvensenos projektus. 
Diskutuojama sveikos gyvensenos klausimais, mokinių 
aktyvumu projekte.  

• Gimnazistai siekia ne tik geresnių rezultatų, tačiau didina 
savo motyvaciją ir fizinį  aktyvumą, ne tik tame, bet ir 
kituose projektuose, pamokose, užklasinėse veiklose.  



TARPTAUTINIS SNIEGO DIENOS PROJEKTAS  



 











  
Kaip sekėsi tai įgyvendinti ir koks viso to rezultatas? 

 

-  aptarus šį projektą su kitomis mokyklomis, pastebėjome, kad pernai 
dalyvavo 10 – 12 Kauno m. mokyklų, o šiemet – 15 – 16. 

-  padidėjo vaikų grūdinimasis gryname ore, ne tik per šį projektą, bet ir 
per kitas kūno kultūros pamokas. 

-  jei pernai dalyvavo daugiau 5 – 8 klasių moksleivių, tai šiemet įsijungė 
ir I – IV gimn. klasės. 

-  vykstant diskusijai su I – IV gimn. klasėmis, mokiniai pasiruošę priimti 
iššūkį – vieną žiemos mėnesį sportuoti gryname ore, o tai skatina 
mokytojus įtraukti į ugdymo planus ne tik sveikos gyvensenos pamokas, 
bet ir kitas žiemos sporto šakas. 

-  taip pat projekto metu ,,Vasaris – sveikatos mėnuo“ įtraukti veiklas ne 
tik sporto salėje, bet ir gryname ore 



Vienuoliktokai Žaidžia prieš mokytojus 









Biologijos ir kūno kultūros projektas 
 

• Tai - gyvojo organizmo būsena, kai jis pats ir visi jo 
organai pilnai atlieka savo funkcijas, nesant negalių, 
ligų ar organizmo funkcijų sutrikimų , tai fizinė, 
dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios 
ne buvimas. Žmogaus sveikata ypač svarbi tuo nes 
parodo kiek mes ilgai gyvensim, maitinsimės ir aišku 
koks bus mūsų kūnas susiformavęs kiek fiziškai 
būsime aktyvūs. 

 

Žmogaus sveikata - Paulius Einikis IVa 
Kas yra sveikata ? 



Sveika mityba 

• Sveika mityba yra tokia, kuomet organizmas gauna visas jam 
reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. 
Maistas yra labai svarbus ligų profilaktikai ir sveikatos 
stiprinimui. 

 



• Pagrindiniai žmogaus energijos šaltiniai yra riebalai, baltymai ir 
angliavandeniai kurios vartojame mes visi kasdien. Jie yra kas 
mums duoda energijos kiekvienai dienai bei turintys mums 
reikalingų vitaminų. 

 



Mityba ir sportas – Aigustė Lukauskaitė 
ir Kamilė Magylaitė IVa 

Mokinės per biologijos pamokas sudarinėjo 
klausimus sveikos gyvensenos. Klausimus pateikė 
ant kortelių ir per kūno kultūros pamokas 
estafečių metu tos kortelės buvo panaudotos. 
Vertinome  mokinių žinias. 









Dvyliktokų paruoštus 
sveikos gyvensenos 
klausimus analizuoja 
vienuoliktokai. 



Viktorina sveikas žmogus – Akvilė 
Šeškevičiūtė ir Miglė Vasiliauskaitė IVa 



• Kaip geriausia gaminti daržoves, kad jose išliktų kuo daugiau 
vitaminų B ir C?  

• Kepti.  

 

• Virti.  

 

• Troškinti garuose. 



• Teisingas variantas – A. Verdamos daržovės gali prarasti 
70 proc. vandenyje tirpstančių vitaminų B ir C . Net 
troškinamos garuose daržovės praranda 30 proc. minėtų 
vitaminų. Daugiausia vandenyje tirpstančių vitaminų 
išlieka daržoves kepant, tačiau šios turi būti kuo 
šviežesnės, nes kuo ilgiau laikysite, tuo labiau jose 
mažės vitamino C. 

 



• Kurie iš čia pateiktų skaičių geriausiai atspindi dienos kalorijų 
poreikį? 

• 25 proc. angliavandenių, 60 proc. baltymų, 15 proc. riebalų.
  

 

• 50 proc. angliavandenių, 15 proc. baltymų, 35 proc. riebalų.
  

 

• 70 proc. angliavandenių, 25 proc. baltymų, 5 proc. riebalų 

 



• Teisingas variantas – B. Kaip tik tokį santykį linkę siūlyti 
mitybos specialistai, nors jis truputį skiriasi nuo Pasaulio 
sveikatos organizacijos rekomendacijų. Mitybos 
specialistų teigimu, reikėtų galvoti ne tiek apie skaičius, 
kiek apie tai, ką dedame į lėkštę. Maždaug vieną trečdalį 
dienos raciono turėtų sudaryti krakmolingas maistas, 
kitą – vaisiai ir daržovės, likusįjį – baltymai. Itin mažai 
valgykite maisto, kurio sudėtyje daug riebalų ar druskos. 

 



• Kuriame iš šių produktų yra daugiausia organizmo 
atsparumą stiprinančių antioksidantų? 

A. Kakavos pupelėse. 

 

B. Mėlynėse.  

 

C. Dygliuotuose ožerškiuose. 

 



• Teisingas variantas – A. 100 g natūralios kakavos 
pupelių (naudojamų šokoladui gaminti) yra 10 g 
flavonolio antioksidantų, o tokiame pačiame kiekyje 
mėlynių – tik 0,016 g. Be to, kakavos pupelėse yra 
magnio ir nuotaiką keliančio hormono serotonino. Taigi 
teikite pirmenybę tokių rūšių šokoladui, kurio sudėtyje 
yra bent 70 proc. kakavos masės. 

 



Linkime pasirinkti sveiką ir teisingą 
gyvenimo būdą  

Kūno kultūros mokytojų metodinė 
grupė  


