
 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimas į mokomuosius dalykus  

1 – 4 klasėse 
 

1klasė Dovilė Skrockienė 
Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 
Temos ir veiklos turinys 

Kūno kultūra  Kas yra sveikata, kaip jaučiamės, būdami sveiki.  
Kokia mankštos, fizinių pratimų (judriųjų žaidimų) nauda mano 
sveikatai ir gerai savijautai?  
Kaip ir kur aš galiu judėti kiekvieną dieną? Kaip reikia taisyklingai 
stovėti, sėdėti, judėti?  
Miego ir poilsio svarba normaliam augimui ir gerai sveikatai. Kaip 
rūpintis savo kūnu? 

Pasaulio pažinimas Kas yra šeima? Kas sieja šeimos narius? 
Sveika mityba. Sveikatai palankūs ir nepalankūs maisto produktai ir 
gėrimai.  
Daržovės ir vaisiai mūsų mityboje.  
Vandens įtaka sveikatai.  
Asmens ir aplinkos švara. Kas yra asmens higiena ir aplinkos švara? 
Mano kūno dalys, jų paskirtis. Kaip rūpintis savo kūnu?  
Mergaitė suaugusi gali tapti mama, o berniukas – tėčiu.  
Kurios mano savybės man patinka; kurias savybes norėčiau pakeisti?   
Kas yra savitvarda? 
Kodėl, norint ką nors nuveikti, svarbu susikaupti, ramiai pamąstyti? 
Kodėl svarbu suvaldyti savo norus? 
Mandagus ir pagarbus elgesys. 

Lietuvių k. Kodėl visos emocijos ir jausmai svarbūs ir reikalingi?. 
 Draugystė ir meilė.  
 Kodėl svarbu draugaujant būti mandagiam ir dėmesingam, laikytis duoto 

žodžio, įsipareigojimų, susitarimų.  
 Mano geriausias draugas. 

 
2 klasė  Teresė Simanaitienė 

Mokomasis 
dalykas/Mokytojas 

Temos ir veiklos turinys 

Kūno kultūra  
 

Fizinis aktyvumas. Kokia mankštos, fizinių pratimų (judriųjų žaidimų) 
nauda mano sveikatai ir gerai savijautai?  
Kiek laiko turėčiau skirti mankštai ir įvairiems fiziniams pratimams, 
žaidimams? Kokie žaidimai ir fiziniai pratimai man patinka? 
Kodėl turėčiau laikytis saugaus elgesio taisyklių, važiuodamas dviračiu, 
riedlente, pačiūžomis ir taip toliau? 

Dailė ir 
technologijos 

Sveikatai palankūs ir nepalankūs maisto produktai ir gėrimai. Pagrindiniai 
sveikos mitybos reikalavimai. Maisto produktai, kuriuos reikėtų valgyti 
saikingai.. 
Sveikatai palankaus maisto poveikis. Daržovės ir vaisiai mūsų mityboje.  
Vandens įtaka sveikatai. Maisto produktų etiketėse pateikiamos 
informacijos reikšmė 

Pasaulio pažinimas 
  

Miego ir poilsio svarba normaliam augimui ir gerai sveikatai 
Klausos ir regos higiena. Tinkamos mokymosi, žaidimų, poilsio ir kitos 
vietos. 



Kas yra asmens higiena ir aplinkos švara? Kodėl asmens higiena ir aplinkos 
švara svarbi sveikatai? Kasdieniai asmens higienos reikalavimai. 
Mano kūno dalys, jų paskirtis. Kaip rūpintis savo kūnu? Kuo panašūs ir kuo 
skiriasi berniukų ir mergaičių kūnai?  
Mergaitė suaugusi gali tapti mama, o berniukas – tėčiu.. Vaikai atsiranda iš 
mamos ir tėčio meilės. Pagarbus elgesys (mandagumas, paslaugumas, 
atjauta) su kitu. 
Koks aš esu? Kurios mano savybės man patinka; kurias savybes norėčiau 
pakeisti? 
Kokios situacijos rizikingos ir kada reikia būti itin atsargiam? Ką daryti, kai 
nutinka kas nors grėsminga ir mus baugina?  
Kaip nesileisti įtraukiamam į pavojingas situacijas, veiklas? Kaip atpažinti 
tinkamus ir netinkamus žodžius, prisilietimus ir elgesį?  
Kokie pavojai tyko elektroninėje erdvėje, kaip juos atpažinti? Į ką, 
prireikus, galima kreiptis pagalbos? 
Kaip ir kur aš galiu judėti kiekvieną dieną? Kaip reikia taisyklingai stovėti, 
sėdėti, judėti? Kaip taisyklingai kvėpuoti? 
Kas yra šeima? Šeimos narių vaidmenys. Kas sieja šeimos narius? Kokioje 
šeimoje aš norėčiau augti? 
Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos: Kas yra sveikata? Ką 
reiškia sveikas kūnas? Kaip jaučiamės, būdami sveiki? Ką reiškia darnūs 
santykiai su kitais žmonėmis? Kokia veikla padeda užaugti sveikiems? 

Programa „Obuolio 
draugai“ 

Kokius išgyvenimus patiria visi žmonės? Kurie jausmai pozityvūs (laimė, 
džiaugsmas, malonumas, draugiškumas ir taip toliau), kurie negatyvūs 
(pyktis, baimė, liūdesys, nerimas ir taip toliau)? Kodėl visos emocijos ir 
jausmai svarbūs ir reikalingi?  
Kokiais būdais 6 galima reikšti emocijas ir jausmus, pagerinti nuotaiką 
(šypsena, komplimentas, dovanėlė, apkabinimas ir taip toliau)? galima 
reikšti emocijas ir jausmus, pagerinti nuotaiką (šypsena, komplimentas, 
dovanėlė, apkabinimas ir taip toliau)?  
 
Kas yra savitvarda? Kodėl, norint ką nors nuveikti, svarbu susikaupti, 
ramiai pamąstyti? Ko reikia norint pasiekti tikslą? Kaip stiprinti valią? 
Kodėl svarbu suvaldyti savo norus? Kaip mokytis iš klaidų ir sėkmės 
istorijų? Kodėl teigiamas nusiteikimas ir solidarumas su kitais žmonėmis 
padeda jaustis laimingam? Kaip išsakyti savo nuomonę, kai ji nesutampa su 
daugumos? 
Pasitikėjimas savimi ir, kilus problemai, pagalbos ieškojimas iš suaugusiųjų. 
Teigiamas nusiteikimas ir solidarumas su kitais žmonėmis. Savo elgesio ir 
jo pasekmių įvairiose situacijose vertinimas. Mandagus ir pagarbus elgesys. 
 
Pagarbus bendravimas, bendravimo svarba tarpusavio santykiams. Žodinis 
ir nežodinis bendravimas. Draugystė. Kodėl svarbu draugaujant būti 
mandagiam ir dėmesingam, laikytis duoto žodžio, įsipareigojimų, 
susitarimų. Kaip susitvardyti konfliktinėse situacijose? Mano geriausias 
draugas. Kaip parodyti meilę savo artimiesiems? Ką reiškia dovanojimas, 
aukojimas, pagalba, 

 
 
 
 
 



3 klasė Danutė Stankevičiūtė 
Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 
Temos ir veiklos turinys 

Pasaulio pažinimas 
 

 Natūralūs kūno pokyčiai augant. Antriniai lytiniai požymiai: kinta kūno 
proporcijos, susidaro poodinis riebalinis sluoksnis, mutuoja balsas.  
Kūdikio besilaukianti moteris; kaip ja pasirūpinti? 
Kaip užsimezga žmogaus gyvybė?  
Pagarbus elgesys su kitu, jo privatumo gerbimas. 
Ką sveikatai reiškia geri santykiai su kitais žmonėmis? 
Kaip jaučiamės, kai esame sveiki? 
Kam reikalinga sveikata? 
Į ką kreiptis, jei pasijuntame blogai? 
Ką darome kasdien, kad būtume sveiki? 
Kaip kuriama šeima? 
Santuoka – svarbiausias šeimos atsiradimo pagrindas. 
Kokios būna šeimos? 
Darnios šeimos bruožai: tarpusavio supratimas, išklausymas, pagalba. 
 Mano šeimos tradicijos, papročiai, vertybės.  

 
Kūno kultūra Kas yra sveikata? Kas naudinga žmogaus sveikatai ir kas jai kenkia? 

 
 

4 klasės mokytoja Nijolė Žitkauskienė  
Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 
Temos ir veiklos turinys 

Pasaulio pažinimas 
 

Aplinkos švaros palaikymas.  
Apsaugos nuo žalingų aplinkos veiksnių būdai.  
Natūralūs kūno pokyčiai augant. Antriniai lytiniai požymiai: kinta kūno 
proporcijos, susidaro poodinis riebalinis sluoksnis, mutuoja balsas. 
Kam reikalinga sveikata? Į ką kreiptis, jei pasijuntame blogai?  
Ką darome kasdien, kad būtume sveiki? 
Kodėl svarbus teigiamas savęs vertinimas?  
 Aplinkos švaros palaikymas. 
Apsaugos nuo žalingų aplinkos veiksnių būdai. 

Lietuvių kalba 
 

Kurie mano bruožai teigiami, kuriais galiu remtis, o kuriuos norėčiau keisti, 
jų atsisakyti?  
Savivertė. 

Matematika 
 

 Kaip ir kur galiu judėti kiekvieną dieną?  
Vandens vartojimas.  

Kūno kultūra 
 

Kokių saugaus elgesio taisyklių turėčiau laikytis, darydamas fizinius 
pratimus, važiuodamas dviračiu, riedlente, pačiūžomis ir taip toliau?   
Kodėl reikia taisyklingai stovėti, sėdėti, judėti?  
Kiek laiko turėčiau skirti mankštai ir įvairiems fiziniams pratimams, 
žaidimams?  
 Koks elgesys laikytinas fiziškai aktyviu ir fiziškai pasyviu? 

Etika Kokios būna šeimos? Darnios šeimos bruožai: tarpusavio supratimas, 
išklausymas, pagalba. Mano šeimos tradicijos, papročiai, vertybės.  
Pagarbus elgesys su kitu, jo privatumo gerbimas.  

 


