
13 priedas   
 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos ir  alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos integravimas į mokomuosius 

dalykus  

 

1-4 klasės 

Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 

Klasė Val. 

sk./m.

m. 

Temos ir veiklos turinys 

Fizinis 

ugdymas/N.Žitkauskienė 

2 4 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/N.Žitkauskienė 

2 3 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/N.Žitkauskienė 

2 14 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. 
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Obuolio draugai/ 

N.Žitkauskienė 

2 24 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?  

Pasaulio pažinimas / 

T.Simanaitienė 

4 1 Aplinkos švaros palaikymas. Apsaugos nuo 

žalingų aplinkos veiksnių būdai. 

Fizinis ugdymas / 

T.Simanaitienė 

4 3 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? 

Dailė ir technologijos / T. 
Simanaitienė 

4 1 Kurie mano bruožai teigiami, kuriais galiu 

remtis, o kuriuos norėčiau keisti, jų atsisakyti? 

Savivertė. 
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Lietuvių kalba  / 

T.Simanaitienė 

4  Kokios būna šeimos? Darnios šeimos bruožai: 

tarpusavio supratimas, išklausymas, pagalba. 

Mano šeimos tradicijos, papročiai, vertybės. 

Pagarbus elgesys su kitu, jo privatumo 

gerbimas. 

 

Pasaulio pažinimas / 

T.Simanaitienė 

4 3 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? 

Fizinis ugdymas/ 

K. Brazaitienė 

2 1 
 

Neigiamas rūkymo ir alkoholio poveikis 

žmogaus sveikatai ir asmenybei. 

 

Fizinis ugdymas/ 

K.Brazaitienė 

4 2 Sveiki maisto produktai. Neigiamas  požiūris į 

rūkymą ir alkoholinių gėrimų vartojimą. 

 

Pasaulio pažinimas/ 

D.Skrockienė 

3 14 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. 

Fizinis ugdymas / 

D.Skrockienė 

3 7 Kas yra sveikata? Kas naudinga žmogaus 

sveikatai ir kas jai kenkia? 

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 / 

D.Skrockienė 

3 6 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 
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5-6klasės 

Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 

Klasė Val. 

sk./m.

m. 

Temos ir veiklos turinys 

Istorija / R. Vilčinskas 5 1 Senovės lietuvių šeima: vyro, moters, vaikų 

vaidmenys, darbai 

Istorija / R. Vilčinskas 6 1 Viduramžių visuomenės rykštės: ligos, badas, 

sunkus darbas. 

Rusų klb. L. Overlingienė 6 1 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo, bei rengimo 

šeimai programa. Santuokos, šeimos 

vertingumas. 

Romos katalikų tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

5,6 2 Sveikatos, sveikos gyvensenos, šeimos 

sampratos. 

Fizinė sveikata. Fizinis aktyvumas 

Asmens ir aplinkos švara. 

 Gerbti gyvybę kaip dovaną. 

Romos katalikų tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

5,6 2 Veikla ir poilsis. 

Romos katalikų tikyba/ 
D. Bajarūnienė 

5,6 1 Psichinė sveikata. 

 

Romos katalikų tikyba/ 
Dalia Bajarūnienė 

5,6 1 Emocijos ir jausmai. 

 

Romos katalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

5,6 
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Savitvarda. 

 

Romos katalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

5,6 

 

2 Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir 

savirealizacija. 

Romoskatalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

5,6 2 Socialinė sveikata. Draugystė ir meilė 

Romoskatalikų tikyba/ 

D.Bajarūnienė 

5,6 2 Atsparumas rizikingam elgesiui 

Romoskatalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

7/8 5 Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos 

sampratos 

 

Romoskatalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

7/8 1 Fizinė sveikata; fizinis aktyvumas 

 

Romoskatalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

7/8 3  Lytinis brendimas 

 

Romoskatalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

7/8 3 Psichikos sveikata 

 

Romoskatalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

7/8 3 Emocijos ir jausmai 

 

Romoskatalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

7/8 1 Savitvarda 

Romoskatalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

7/8 5 Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir 

savirealizacija 

 

Romoskatalikų tikyba/ 
D.Bajarūnienė 

7/8 3 Socialinė sveikata. Draugystė ir meilė 

 

Romoskatalikų tikyba/ 7/8 5 Atsparumas rizikingam elgesiui 
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D.Bajarūnienė  

Matematika/ 

A. Grimalauskienė 

5 6 Matematika ir šeimos ekonomika.  

Matematika/ 

A. Grimalauskienė 

5 8 Matematika ir dorinis ugdymas. Matematika ir 

sveikatos ugdymo bendroji programa. Rinkti 

duomenis apie sau artimą aplinką (šeimą, 

draugus, klasę ) pagal vieną požymį ir užrašyti 

juos dažnių lentelėje. 
Matematika/ 

A. Grimalauskienė 

6 10 Matematika ir alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa. Rinkti duomenis apie sau artimą 

aplinką (šeimą, draugus, klasę) pagal vieną 

požymį ir juos surašyti dažnių lentelėje. 

 

Gamta ir žmogus/ 

 E. Petrošienė 

5 1  Pavojingos medžiagos: paaiškinti, kad vaistai yra 

kenksmingi, jeigu juos vartojame nesilaikydami 

gydytojų nurodymų; paaiškinti neigiamą 

alkoholio poveikį žmogui. 

Gamta ir žmogus/ 

 E. Petrošienė 

6 1 Pasakyk „Ne“:   nurodyti, kad rūkymas ir 

nuodingosios medžiagos gali neigiamai 

paveikti organizmą (plaučius, smegenis, 

kraujagysles) ir sukelti sveikatos sutrikimų. 

Gamta ir žmogus/ 

 E. Petrošienė 

6 1 Iš kur atsiranda vaikai?: paaiškinti alkoholio 

poveikį gemalui ir vaisiui. 

Gamta ir žmogus/ 

 E. Petrošienė 

6 1 Paauglystė – pokyčių metas: apibūdinti kūdikio, 

paauglio ir suaugusiojo organizmo skirtumus, 

susijusius su lytimi. Pateikti lytinio brendimo 

metu paaugliams kylančių problemų ir jų 

sprendimo būdų pavyzdžių 
 

Anglų k. / K. Kerdokaitė 6 1 Sveikas ir subalansuotas maistas. 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

5 1 Higienos, ergonominės ir techninės saugaus 

darbo kompiuteriu sąlygos. 
 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

6 1 Higienos, ergonominės ir techninės saugaus 

darbo kompiuteriu sąlygos. 

 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

5 1 Medijų raštingumas.  

 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

6 1 Medijų raštingumas.  

 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

5 1 Saugiai naudotis interneto paslaugomis. 
 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

6 1 Saugiai naudotis interneto paslaugomis. 

 

Žmogaus sauga/ 
K.Brazaitienė 

5 2 Streso valdymas. 

Stresą sukeliantys veiksniai ir jų atpažinimas.  

Saugus važiavimas dviračiu, riedlente, 

pačiūžomis. 

Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai.  
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Fizinis ugdymas/ 

K. Brazaitienė 

5 2 Visavertės, sveikos mitybos taisyklių 

laikymasis. 

Gebėjimas atsispirti spaudimui rūkyti, vartoti 

alkoholinius gėrimus ir kitas psichiką 

veikiančias medžiagas. 

Fizinis ugdymas / 

R. Kunigiškienė 

6 1 Sveika gyvensena – pagrindinis veiksnys, 

padedantis saugoti ir stiprinti sveikatą.  

 

Fizinis ugdymas / 

R. Kunigiškienė 

6 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.  

 

7–8 klasės 

Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 

Klasė Val. 

sk./m.

m. 

Temos ir veiklos turinys 

Istorija / R. Vilčinskas 7 1 Senovės civilizacijų pasiekimai medicinos 

srityje. 

Istorija / R. Vilčinskas 8 1 Kada paplito žalingi įpročiai. 

Rusų kalba / L. Overlingienė 7 1 Informacijos apie tinkamas ir netinkamas 

teorijas pateikimas, reklamos keliami pavojai. 

Dienotvarkės reikšmė augimui ir vystymuisi. 

Darnios šeimos bruožai. Darni šeima kaip 

pagrindinių vaikų poreikio patenkinimo 

garantas. 

Rusų kalba / L. Overlingienė 8 1 

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

Matematika / 

A. Grimalauskienė 

7 6 Matematika ir alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa. Rasti statistinę 

informaciją pasiūlytuose informacijos 

šaltiniuose, kuri leistų rasti atsakymą į iškeltą 

klausimą. 
Biologija/ E. Petrošienė 7 1 Bestuburiai gyvūnai. Parazitinės kirmėlės: 

užsikrėtimo būdai, priežastys, higienos įgūdžių 

ugdymas, profilaktika. 

Biologija/ E. Petrošienė 7 1  Voragyviai. Erkės: užsikrėtimo būdai, erkių 

platinamos ligos, skiepai. 

Biologija/ E. Petrošienė 7 1  Kaip sveikai maitintis? Anoreksija. Bulimija. 

Nutukimas. 

    

Biologija/ E. Petrošienė 7 1  Kvėpavimas: paaiškinti neigiamą rūkymo 

poveikį žmogui. 

Biologija/ E. Petrošienė 8 2 val. Sveikata: paaiškinti, kad vaistai yra kenksmingi, 

jeigu juos vartojame nesilaikydami gydytojų 

nurodymų; paaiškinti neigiamą alkoholio, 
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nikotino ir kofeino poveikį žmogaus 

organizmui. 

Anglų k. K. Kerdokaitė 8 1 Sveika mityba. 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

7-8 2 Dirbant kompiuteriu saugoti savo ir kitų 

sveikatą 
 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

7-8 1 Medijos ir informacinis raštingumas 

 

Fizinis ugdymas / 

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.  

 

Žmogaus sauga 

K.Brazaitienė 

8 2 Kaip žmogaus kūną ir psichiką veikia stresinės 

situacijos, kodėl ilgalaikis stresas turi neigiamą 

poveikį sveikatai?  

 

Fizinis ugdymas / 

R.Kunigiškienė 
7 1 Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka.  

 

Fizinis ugdymas / 

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.  

 

 

 

 

 

I – II gimnazinės klasės 

Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 

Klasė Val. 

sk./m.m. 

Temos ir veiklos turinys 

Pilietiškumo pagrindai / R. 

Vilčinskas 

I  1 Maisto priedai: kaip išvengti nesveikų produktų 

Pilietiškumo pagrindai / R. 

Vilčinskas 

II  1 Lietuvos Respublikos įstatymai apie narkotikus 

ir kitas svaiginamąsias medžiagas 

Rusų kalba / L. Overlingienė I 1 Fizinė sveikata. Informacijos apie tinkamas ir 

netinkamas teorijas pateikimas, reklamos 

keliami pavojai. 

Fizinė sveikata. Veikla ir poilsis. 

Dienotvarkės koregavimas, atsižvelgiant į 

besikeičiančius poreikius 

Rusų kalba / L. Overlingienė II  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai  bendroji programa. Fizinė sveikata. 
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Informacijos apie tinkamas ir netinkamas 

teorijas pateikimas, reklamos keliami pavojai. 

Netinkamų maisto produktų vartojimas kaip 

lėtinių ligų rizikos veiksnys 

Chemija / V. Jakubčionienė  I 1 Vandens ir maisto reikšmė sveikatai. 

Chemija / V. Jakubčionienė II 1 Maisto papildai, maisto priedai, genetiškai 

modifikuoti organizmai, jų poveikis sveikatai. 

Ekonomika/I. Poškienė  I 2 Rinka. Paklausa ir 

pasiūla 

Matematika/I. Poškienė I 1 Statistika ir tikimybės. 

Matematika/I. Poškienė II 1 Statistika ir tikimybės. 

Biologija/ E. Petrošienė I 1 Kontraceptinės priemonės: kontraceptinės 

priemonių įvairovė, pagrindiniai jų naudojimo 

principai, už ir prieš kontraceptinės priemones, 

abortų padariniai. 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

I-II 2 Higienos, ergonominės ir techninės saugaus 

darbo kompiuteriu sąlygos. 

Kenksmingi darbo kompiuteriu veiksniai ir jų 

poveikio sveikatai mažinimas 

 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

I-II 1 Saugiai ir pagarbiai elgtis virtualioje erdvėje 

 
 

Biologija/ E. Petrošienė I  2 val Žalingi įpročiai: paaiškinti neigiamą alkoholio, 

nikotino ir narkotikų poveikį žmogaus 

organizmui. 

Biologija / E. Petrošienė II 1 val. Paveldimi požymiai: paaiškinti alkoholio 

poveikį gemalui ir vaisiui. 

Anglų kalba /  K. Kerdokaitė I 1 Gyvenimo etapai. Diskusija „Ar mamos turi eiti 

į darbą?“ 

Fizinis ugdymas / 

K. Brazaitienė 

II 4 Sveikos gyvensenos principai.  

Savo organizmo pajėgumo, kūno jėgos, 

ištvermės, lankstumo didinimo būdai.  

Tinkamo mankštinimosi plano, pratimų 

komplekso sudarymas.  

Traumų fizinio aktyvumo metu prevencija ir 

rizikos mažinimas.  

Žmogaus sauga / 

K.Brazaitienė 

I 1 Streso samprata. Trumpalaikio ir ilgalaikio 

streso poveikis sveikatai. Streso valdymo 

strategijos. 

 

Fizinis ugdymas / 

R.Kunigiškienė 

I 1 Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka.  

Gyvenimo būdo, aplinkos įtaka sveikatai.  

Sveikos gyvensenos principai.  

 

Fizinis ugdymas / 

R.Kunigiškienė 

I 1 Savo organizmo pajėgumo, kūno jėgos, 

ištvermės, lankstumo didinimo būdai.  

Pasyvaus gyvenimo būdo įtaka lėtinių ligų 

atsiradimo rizika.  

Kasdieninio fizinio aktyvumo, neturint 

specialios sportinės įrangos ir priemonių, 
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poreikių tenkinimo, įvairių aplinkų ir situacijų 

naudojimo judėjimui galimybės.  

 

 

III – IV gimnazinės klasės 

 

Mokomasis 

dalykas/Mokytojas 

Klasė Val. 

sk./m.m. 

Temos ir veiklos turinys 

Istorija / R. Vilčinskas III  1 Medicinos istorija Lietuvoje. 

Istorija / R. Vilčinskas IV  1 XX a. totalitariniai režimai apie šeimos ir 

valstybės santykius 

Rusų kalba / L. Overlingienė III 1 Fizinė sveikata. Informacijos apie tinkamas ir 

netinkamas teorijas pateikimas, reklamos 

keliami pavojai.. 

 

Rusų kalba / L. Overlingienė IV 1 Fizinė sveikata. Informacijos apie tinkamas ir 

netinkamas teorijas pateikimas, reklamos 

keliami pavojai 

Chemija V. Jakubčionienė IV 1 Priklausomybių (alkoholio, tabako, kitų 

psichiką veikiančių medžiagų, lošimų ar kt.) 

atsiradimo priežastys, vystymasis, žala asmens, 

šeimos, bendruomenės, visuomenės sveikatai ir 

gerovei. 

Matematika / I. Poškienė IV 1 Statistika  

Prancūzų kalba / J.Jurkėnatė IV 1 Prancūzijos visuomenė (Prancūzijos 

visuomenės pristatymas, diskusija apie 

socialinius fenomenus) 

Prancūzų kalba / J. Jurkėnatė III 1 Maisto produktai (prancūzų valgymo įpročiai, 

diskusija ir vertinimas sveikatos požiūriu). 

Biologija / E. Petrošienė IV 1  Žalingų veiksnių poveikis žmogaus gemalo ir 

vaisiaus raidai: alkoholis lemia apsigimimus, 

rūkymas – deguonies badą; narkotikų ir streso 

poveikis gemalo ir vaisiaus raidai. 

Biologija / E. Petrošienė IV 1 val. Nevaisingumas ir šeimos planavimas: 

nevaisingumo priežastys ir problemos 

sprendimas; šeimos planavimas ir 

kontracepcija; natūralus šeimos planavimas. 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

III-IV 1 Higienos, ergonominės ir techninės saugaus 

darbo kompiuteriu sąlygos. 
 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

III-IV 1 Kenksmingi darbo kompiuteriu veiksniai ir jų 

poveikio sveikatai mažinimas 
 

Informacinės technologijos / 

D.Toldinienė 

III-IV 1 Saugiai ir pagarbiai elgtis virtualioje erdvėje 

Fizinis ugdymas / 

K. Brazaitienė 

IV 2 Visuminė sveikatos samprata. 

 

Fizinis ugdymas / 

R. Kunigiškienė 

III 1 Asmens, šeimos, bendruomenės sveikatos 

tausojimo ir stiprinimo problemos. Jų 

sprendimo alternatyvos tam palankiose ir 

nepalankiose aplinkose.  
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Asmeniniai ir aplinkos veiksniai, stiprinantys 

ar kenkiantys sveikatai. Asmeninis indėlis 

numatant, planuojant, organizuojant savo ir 

kitų sveikatinimo veiklas.  

 

Fizinis ugdymas / 

R. Kunigiškienė 

III 1 Fizinių ypatybių (jėgos, greitumo, ištvermės, 

lankstumo, vikrumo) lavinimo pagrindiniai 

principai ir būdai. Pratimų sistemos, 

padedančios darniai lavinti kūną.  

Taisyklingos laikysenos principai, poveikis 

sveikatai. Būtinybės koreguoti ydingą 

laikyseną pagrindimas.  

Taisyklingo kvėpavimo, grūdinimosi nauda 

sveikatai.  

Traumų prevencija fizinio aktyvumo metu, 

saugumo judant, mankštinantis, sportuojant 

principai. 

Fizinis ugdymas / 

R. Kunigiškienė 

III 1 Asmens, šeimos, bendruomenės sveikatos 

tausojimo ir stiprinimo problemos. Jų 

sprendimo alternatyvos tam palankiose ir 

nepalankiose aplinkose.  

Asmeniniai ir aplinkos veiksniai, stiprinantys 

ar kenkiantys sveikatai. Asmeninis indėlis 

numatant, planuojant, organizuojant savo ir 

kitų sveikatinimo veiklas.  

 

Fizinis ugdymas / 

R. Kunigiškienė 

III 1 Fizinių ypatybių (jėgos, greitumo, ištvermės, 

lankstumo, vikrumo) lavinimo pagrindiniai 

principai ir būdai. Pratimų sistemos, 

padedančios darniai lavinti kūną.  

Taisyklingos laikysenos principai, poveikis 

sveikatai. Būtinybės koreguoti ydingą 

laikyseną pagrindimas.  

Taisyklingo kvėpavimo, grūdinimosi nauda 

sveikatai.  

Traumų prevencija fizinio aktyvumo metu, 

saugumo judant, mankštinantis, sportuojant 

principai. 

 


