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14 priedas   
 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimas į mokomuosius dalykus  
5 - 8 ir I - IV gimnazijos klasėse: 

 
5-6klasės 

Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 

Klasė Val. 

sk./m.

m. 

Temos ir veiklos turinys 

Geografija/ J. Uzelman 6 1 Gyvensena ir aplinkos poveikis sveikatai 
 Istorija/K. Balčaitienė 6 2 

Geografija/ J. Uzelman 6 1 Sveika gyvensena – pagrindinis veiksnys, 
padedantis saugoti ir stiprinti sveikatą 
 

Kūno kultūra/ K. Brazaitienė 6 1 
Kūno kultūra/ R. 
Kunigiškienė 

5 1 

Dailė/ J.Nėniuvienė 5 1 
Dailė/ J.Nėniuvienė 6  
Dailė/ J.Nėniuvienė 6  Sveikatai naudingi ir žalingi įpročiai.  

 

Dailė/ J.Nėniuvienė 6  Donorystės esmė ir prasmė.  
 

Istorija/ K. Balčaitienė 5 1 Santuokos, šeimos vertingumas.  
 Rusų kalba/ L. Overlingienė 6 1 

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

6 1 

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

5  1 Sveikata – darnus kūno, psichikos ir tarpusavio 
santykių funkcionavimas.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

5  1 Šeimos pagrindas – darnūs tarpusavio santykiai, 
rūpinimasis vienas kitu.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

5  5 Darnos šeimoje reikšmė šeimos narių emocinei 
sveikatai, vaiko raidai.  

Anglų kalba/K. Kerdokaitė 5 1 Dienotvarkės reikšmė normaliam organizmo 
augimui, vystymuisi ir sveikatai.  
Aktyvaus poilsio svarba, siekiant pailsėti po 
intensyvaus protinio darbo, naudojimosi IKT 
priemonėmis. Turiningo ir prasmingo laisvalaikio 
leidimo būdai.  

Anglų kalba/ K. Kerdokaitė 6 1 

Anglų kalba/K. Kerdokaitė 5 1 Maisto produktai ir jų sudedamosios dalys.  
Anglų kalba/ K. Kerdokaitė 6 1 Judėjimo, reguliarių fizinių pratimų, mankštos 

reikšmė normaliam organizmo vystymuisi. 
Traumatizmo prevencija ir rizikos sumažinimas 
aktyviai judant.  

Geografija/ J. Uzelman 6 1 Fizinio aktyvumo formų įvairovė. 
Taisyklinga kūno laikysena – sveikatos 
pagrindas.  
Traumatizmo prevencija ir rizikos sumažinimas 
aktyviai judant.  

Kūno kultūra/ 
K. Brazaitienė 

6 1 

Geografija/ J. Uzelman 6 1 Sveikatai nepalankūs produktai. 
Geografija/ J. Uzelman 6 1 Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai. 
Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

6  1 Sveiko gyvenimo būdo svarba vaisingumo 
funkcijoms išsaugoti. 
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Žmogaus sauga/ 
K.Brazaitienė 

5 1 Saugus važiavimas dviračiu, riedlente, 
pačiūžomis ir taip toliau.  
Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai.  

Kūno kultūra/  
R. Kunigiškienė 

5 1 Kasdienio fizinio aktyvumo poreikių tenkinimas, 
išnaudojant įvairias aplinkas ir neturint specialios 
įrangos ar priemonių.  
Fizinių gebėjimų (jėgos, lankstumo, vikrumo, 
greitumo, ištvermės ir koordinacijos) lavinimas.  
Fizinio aktyvumo formų įvairovė.  
Saugus važiavimas dviračiu, riedlente, 
pačiūžomis ir taip toliau.  

Anglų kalba /K. Kerdokaitė 6 1 Emocijos ir jausmai.  
Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

6  1 Savo ir kito asmens individualumo, unikalumo ir 
vertingumo suvokimas.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

6  1 Kasdieninės pareigos šeimoje, mokykloje. 
 

Žmogaus sauga/ 
K.Brazaitienė 

5 1 Streso valdymas. 
Stresą sukeliantys veiksniai ir jų atpažinimas.  
 

7–8 klasės 

Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 

Klasė Val. 

sk./m.

m. 

Temos ir veiklos turinys 

Istorija/ K. Balčaitienė 7 2 Gyvenimo būdo įtaka sveikatai. 
 Istorija/ K. Balčaitienė 8 2 

Dailė/ J.Nėniuvienė 7 1 
Geografija/  J. Uzelman 8 1 
Geografija/  J. Uzelman 7 1 Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka 

 Kūno kultūra/  
R. Kunigiškienė 

7 1 

Rusų kalba./ L. Overlingienė 8 1 Darnios šeimos bruožai. Darni šeima kaip 
pagrindinių vaiko poreikių patenkinimo 
garantas. Mūsų autoritetai: kuo vyresnioji karta 
praturtina mūsų visuomenę ir mane? Atsakingos 
tėvystės ir motinystės principai.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

7 2 

Geografija/ J. Uzelman 7 1 Reguliaraus judėjimo įtaka asmens emocinei 
būklei, protiniam darbingumui 

Geografija, J. Uzelman 7 1 Genetiškai modifikuoti produktai 
 Geografija, J. Uzelman 8 1 

Anglų kalba/K. Kerdokaitė 7 1 Dienotvarkės reikšmė normaliam augimui ir 
vystymuisi. Protinio darbo, aktyvaus ir 
pasyvaus poilsio derinimas. 
Susižalojimų ir traumų rizikos prevencija 
sportuojant ir atliekant įvairią fizinę veiklą. 

Rusų kalba/ L. Overlingienė 7 2 

Chemija / V.Jakubčionienė 8 1 Būdai sumažinti žalingą aplinkos poveikį.  
 

Klasės vadovas/ 
L. Overlingienė 

7 4 
 
 
 

 

Mityba paauglystėje, rekomenduojamas maisto 
racionas paaugliams. 
Kūno įvaizdis. Valgymo sutrikimai, jų 
priežastys, požymiai ir pasekmės. 
Kas gali daryti teigiamą ar neigiamą įtaką 
nuomonei apie save? 
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Kūno kultūra/ K. Brazaitienė 8 2 Judėjimo ir reguliariai atliekamų fizinių pratimų 
trumpalaikė ir ilgalaikė nauda širdies ir 
kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos pajėgumui 
stiprinti, jėgai, ištvermei ir 28 lankstumui 
didinti, lėtinių ligų rizikai mažinti.  
Susižalojimų ir traumų rizikos prevencija, 
sportuojant ir atliekant įvairią fizinę veiklą.  
Taisyklingos laikysenos išsaugojimas.  

Kūno kultūra/ R.Kunigiškienė 7 1 Laikas, skiriamas įvairiems fiziniams 
pratimams, mankštinimuisi.  
Kasdienio fizinio aktyvumo skatinimo ir 
pasyvaus gyvenimo būdo vengimo galimybės, 
neturint tam tikros sportinės įrangos, negalint 
lankytis sporto klube. 
Taisyklingos laikysenos išsaugojimas.  
 

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

8 1 Ankstyvų lytinių santykių pasekmės fizinei, 
psichinei, socialinei gerovei.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

8 2 Situacijos, kai reikalinga pagalba; kur ir į ką 
kreiptis pagalbos. Kiekvieno žmogaus 
individualumas, unikalumas ir 
lygiavertiškumas.  

Dorinis ugdymas-tikyba 
D. Bajarūnienė 

8 1 Susižavėjimo ir meilės raiškos būdai 
paauglystėje. 

Geografija/ J. Uzelman 8 1  Ką reiškia sąmoningas ir atsakingas elgesys? 
Žmogaus sauga/ K. Brazaitienė 7 1 Kaip žmogaus kūną ir psichiką veikia stresinės 

situacijos, kodėl ilgalaikis stresas turi neigiamą 
poveikį sveikatai?  

Geografija/ Joana Uzelman 8 1 Saugus ir pagarbus elgesys virtualiojoje 
erdvėje. 

Anglų kalba/K. Kerdokaitė 7 1 Situacijų, kuriose gali susilaukti kitų žmonių 
spaudimo, nusakymas ir priežasčių aiškinimas.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

7 1 Ar ieškau tikrųjų vertybių? Draugystės, 
įsimylėjimo ir meilės panašumai ir skirtumai.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

7 1 Diskriminacija. Kokia mano pozicija? Kaip 
emocijų ir jausmų raiška gali padėti arba 
pakenkti pačiam asmeniui ir kitiems? Kritiškas 
bendraamžių, žiniasklaidos, masinės kultūros 
spaudimo, lyčių stereotipų įtakos lytiškumo 
raiškai vertinimas. 

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
Dalia Bajarūnienė 

8 2 Meilė kaip jausmas, kito asmens pažinimas ir 
valingas apsisprendimas kurti santykius.  
Įsipareigojimai, atsakomybė ir sąžiningumas – 
artimų santykių pagrindas.  
Lytinis potraukis – natūrali lytiškumo raiška, 
kurią galima valdyti, siekiant išvengti neigiamų 
pasekmių. 

Klasės vadovas/ 
L. Overlingienė 

7 2 Kur kreiptis pagalbos, kai vienas spaudimo 
negali atlaikyti? 
Alkoholinių gėrimų vartojimas ir sportas. 
Netiesioginė reklama. 

Žmogaus sauga/ 7 1 Kaip įvairiose situacijose galima padėti 
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K.Brazaitienė asmeniui ar asmenims, patiriantiems fizinį 
smurtą, psichologinį spaudimą, patyčias, 
seksualinį priekabiavimą, prievartą?  
 

 

 

 

I – II gimnazinės klasės 

Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 

Klasė Val. 

sk./m.m. 

Temos ir veiklos turinys 

Geografija/ Joana Uzelman I g. 1 Sveikos gyvensenos principai. 
 Rusų kalba./ Leokadija 

Overlingienė 
I g. 1 

Dailė/ J.Nėniuvienė II g. 1 
Kūno kultūra/  K. Brazaitienė II g. 2 
Geografija, J. Uzelman II g. 1 Šeimos reikšmė asmens ir visuomenės 

gyvenime.  Lietuvių kalba/ J. Petrokienė I g. 1 
Geografija, J. Uzelman II g. 1 Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka. 
Istorija/K. Balčaitienė I g. 2 
Lietuvių kalba/ J. Petrokienė I g. 1 Ryšiai tarp asmens, šeimos ir bendruomenės 

sveikatos.  
Istorija/K. Balčaitienė II g. 2 Gyvenimo būdo, aplinkos įtaka sveikatai.  
Geografija, J. Uzelman II g. 1 Ekologiškos gamtinės kilmės higienos 

priemonės. 
Geografija, J. Uzelman II g. 1 Būdai aplinkos švarai ir tvarkai palaikyti 

 Lietuvių kalba/ J. Petrokienė I g. 1 
Rusų kalba/ L. Overlingienė II g. 1 Netinkamų maisto produktų vartojimas kaip 

lėtinių ligų rizikos veiksnys. 
Chemija/ V. Jakubčionienė I g. 1 Vandens ir maisto reikšmė sveikatai. 
Chemija/ V. Jakubčionienė II g. 1 Maisto papildai, maisto priedai, genetiškai 

modifikuoti organizmai, jų poveikis sveikatai. 
Dorinis ugdymas-tikyba 
Dalia Bajarūnienė 

I-II g. 1 Atsakingas lytinis elgesys. Susilaikymo nuo 
lytinių santykių paauglystėje privalumai. 

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

II g. 1 Pagarba kito asmens intymumui, jo 
pasirinkimui. Lytinė prievarta, teisinė ir 
moralinė atsakomybė už jos naudojimą.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

II g.  1 Vaisingumo funkcijos saugojimas kaip prielaida 
ateityje susilaukti vaikų. 

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

II g. 1 Veiksniai, padedantys išsaugoti vaisingumą ar 
kenkiantys jam.  

Dorinis ugdymas-tikyba 
D. Bajarūnienė 

II g. 1 Visuminė lytiškumo samprata, apimanti 
biologinį, emocinį, intelektualinį ir dvasinį 
pradą. 

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

II g. 1 Skirtingos lytinės orientacijos. Skirtingos 
lytinės orientacijos asmenų patiriami 
išgyvenimai visuomenės kontekste.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

I-II g. 1 Tinkamo elgesio būdai susidūrus su 
rizikingomis situacijomis, patiriant spaudimą 
elgtis nederamai. Asmenys ar organizacijos, 
galinčios suteikti pagalbą susidūrus su 
rizikingomis situacijomis.  
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Galimos nepageidautinos lytinių santykių 
pasekmės: nenorimas nėštumas, LPI, nutrūkę 
santykiai ir kita. Lytinė prievarta, teisinė ir 
moralinė atsakomybė už jos naudojimą.  

Kūno kultūra/ K. Brazaitienė II g. 2 Savo organizmo pajėgumo, kūno jėgos, 
ištvermės, lankstumo didinimo būdai.  
Tinkamo mankštinimosi plano, pratimų 
komplekso sudarymas.  
Traumų fizinio aktyvumo metu prevencija ir 
rizikos mažinimas.  

Lietuvių kalba/ J. Petrokienė I g. 1 Egzaminų, testavimo sukeliamo streso 
prevencija ir valdymas. Psichologinės krizės 
požymiai, pagalbos šaltiniai.  

Lietuvių kalba/ J. Petrokienė I g. 1 Vidiniai (asmeniniai) ir išoriniai (aplinkos) 
veiksniai, galintys daryti neigiamą poveikį 
jauno žmogaus vertybėms, požiūriui, elgesiui. 

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

I g. 2 Meilės reikšmė žmogaus gyvenime. Meilės 
jausmo raida. Įvairios meilės sampratos: meilė 
kaip susižavėjimas, meilė kaip draugystė, 
santuokinė meilė kaip įsipareigojimas, 
ištikimybė ir atsakomybė kitam. Meilės, lytinio 
potraukio, įsimylėjimo panašumai ir skirtumai.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

I g. 1 Tinkami ir netinkami santuokos sudarymo, 
šeimos kūrimo motyvai.  
Būsimo sutuoktinio asmenybės pažinimo svarba 
būsimos šeimos darnos siekiui įgyvendinti.  
Asmenų lygiavertiškumo, atsakomybės, pareigų 
pasidalijimo šeimoje principų svarba.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

I-II g. 1 Vidiniai (asmeniniai) ir išoriniai (aplinkos) 
veiksniai, galintys daryti neigiamą poveikį 
jauno žmogaus vertybėms, požiūriui, elgesiui.  

Dorinis ugdymas-tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

I g. 1 Draugystės, kaip asmenis praturtinančio 
konstruktyvaus ryšio, samprata. Draugystę 
palaikantys ir griaunantys veiksniai.  
Savo asmeninių savybių, padedančių išlaikyti 
draugiškus santykius, brandžią draugystę ir 
trukdančių tam, įsisąmoninimas. Lygiaverčių, 
pagarbių santykių svarba draugystei.  

Žmogaus sauga/ 
K. Brazaitienė 

I g. 1 Streso samprata. Trumpalaikio ir ilgalaikio 
streso poveikis sveikatai. Streso valdymo 
strategijos. 
Pagrindinės bendravimo virtualiojoje erdvėje 
etikos, saugaus interneto naudojimosi taisyklės. 
Moralinė ir teisinė atsakomybė už elgesį 
virtualiojoje erdvėje.  
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III – IV gimnazinės klasės 

 

Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 

Klasė Val. 

sk./m.m. 

Temos ir veiklos turinys 

Geografija/ J. Uzelman IV g. 1 Šeimos modeliai įvairiose kultūrose, jų kaita 
istoriniame kontekste. Vyro ir moters 
vaidmenų šeimoje, bendruomenėje ir 
visuomenėje įvairovė, jų raiškos galimybės 

Lietuvių kalba/ J. Petrokienė IV g. 1 

Geografija/ J. Uzelman IV g. 1 Sveikatai palankaus elgesio ir gyvenimo 
kokybės sąsajos. 

Geografija/ J. Uzelman IV g. 1 Asmeniniai ir aplinkos veiksniai, stiprinantys 
ar kenkiantys sveikatai. Asmeninis indėlis 
numatant, planuojant, organizuojant savo ir 
kitų sveikatinimo veiklas. 

Istorija/K. Balčaitienė IV g. 1 
Klasės vadovas/ J.Nėniuvienė III g. 1 

Istorija/ K. Balčaitienė III g. 3 Gyvenimo santuokoje ir gyvenimo 
nesusituokus pranašumai ir trūkumai. 

Kūno kultūra/ K. Brazaitienė IV g. 2 Sveikos gyvensenos principai.  
 

Anglų kalba/ K. Kerdokaitė III g. 1 Maisto produktų vertingumas ir žala. Maisto 
produktų laikymo sąlygos. 

Lietuvių kalba/ D. Bubelienė III g. 1 Dienotvarkės reikšmė normaliam organizmo 
augimui, vystymuisi ir sveikatai.  

Lietuvių kalba/ J. Petrokienė IV g. 1 Vaiko teisių užtikrinimas ir tėvų atsakomybė. 
Chemija/ V. Jakubčionienė IV g. 1 Priklausomybių (alkoholio, tabako, kitų 

psichiką veikiančių medžiagų, lošimų ar kt.) 
atsiradimo priežastys, vystymasis, žala asmens, 
šeimos, bendruomenės, visuomenės sveikatai ir 
gerovei. 

Anglų kalba/K. Kerdokaitė III g. 1 Trumpalaikio ir ilgalaikio streso poveikis 
sveikatai.  

Anglų kalba/K. Kerdokaitė IV g. 1 Streso valdymo strategijos, būdai, egzaminų, 
testavimo sukeliamo streso prevencijos ir 
valdymo būdai.  

Lietuvių kalba/ J. Petrokienė IV g. 1 Emocijų ir jausmų reikšmė žmogaus gyvenime.  
Lietuvių kalba/ J. Petrokienė IV g. 1 Tinkami emocijų, jausmų raiškos būdai.  
Lietuvių kalba/ D. Bubelienė IV g. 1 Pasitikėjimas savo jausmais ir išgyvenimais.  

 

Lietuvių kalba/ D. Bubelienė IV g. 1 Emocijų ir jausmų sąsajos su elgesiu. 
 

Lietuvių kalba/ D. Bubelienė II g. 1 Kokių problemų kyla ir kokiais sveikatai 
palankiais būdais galima spręsti kylančias 
problemas ir sunkumus?  

Anglų kalba/K. Kerdokaitė IV g. 1 Grėsmingų, rizikingų situacijų (manipuliacijos, 
spaudimas, terorizavimas ar pan.) atpažinimo ir 
būdų joms pasipriešinti numatymo svarba. 

Lietuvių kalba/ J. Petrokienė IV g. 1 Meilės reikšmė žmogaus gyvenime. Meilės 
jausmo raida.  

Lietuvių kalba/ D.Bubelienė III g. 1 Draugystės užmezgimas, palaikymas ir 
išsaugojimas. 

Lietuvių kalba/ D. 
Bubelienė 

II g. 1 Draugystė ir meilė.  
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Lietuvių kalba/D. Bubelienė II g. 2 Pagarbus bendravimas, jo svarba tarpusavio 
santykiams.  
Atsparumas rizikingam elgesiui.  

Klasės vadovas/ 
J.Nėniuvienė 

III g 1 Pavojų internete atpažinimas, pagalbos šaltiniai 
su jais susidūrus. 

 

Klasės vadovas/ 
J.Nėniuvienė 

III g 1 Sveikos mitybos principai ir taisyklės.  
 

Klasės vadovas/ 
J.Nėniuvienė 

III g 1 Valgymo sutrikimai, jų prevencija.  
 

Klasės vadovas/ 
J.Nėniuvienė 

III g 1 Vaiko teisių užtikrinimas ir tėvų atsakomybė 

 


