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NAUJIENLAI?KIS
Sausio ir vasario m?nesiais vykusioje ?Mank?tiadoje? su ?Sveikatiada" aktyviai
sportavo beveik 100 mokykl? ir dar?eli? i? visos Lietuvos. Vieni jud?jo
?Sveikatiados? si?lyt? mank?t? tempu, kiti treniravosi pasitelkdami savo
i?mon?. Ir vieni, ir kiti buvo be galo entuziastingi, i?radingi ir sporti?ki. O kur dar
sveikuoli? sumanumas, kuris ry?kiai atsispind?jo j? atsiliepimuose apie fizinio
aktyvumo laik? savo mokyklose ir dar?eliuose. Atsiliepimai ir ?sp?d?iai i?
mank?t? ir u?si?mim?, ?simintiniausios j? akimirkos nuotraukose, patarimai kaip
i?sijudinti pavasar?jant ir dar daugiau kit? ?ini? apie ?Sveikatiados" keliones ir
planus jau 21 projekto naujienlai?kyje.
P.S. ?io naujienlai?kio iliustracijos - geriausios
?Mank?tiada 2015" akimirkos i? mokykl?

Utenos Auk?takalnio progimnazija

Pasvalio lop?elis dar?elis ?Eglut?"

?MANK?TIADA" 2015: K? MANO DALYVIAI?
Kretingos S.Daukanto pagrindin? mokykla

KUPI?KIO RAJONO SALAMIES?IO
PAGRINDIN?JE MOKYKLOJE mank?tinosi visi ?
tiek ikimokyklinio ugdymo vaiku?iai, tiek ir
vyresni. Vyresnieji buvo labai susikaup? ir
steng?si i?tvermingai atlikti visus pratimus. Ir
nors treniruot? buvo gana intensyvi, j? ?veik?
nema?ai sveikuoli?. Dauguma vaik? nor?jo
?ios veiklos prat?simo, tad mank?tos
Salamiestyje t?sis ir toliau.

UTENOJE jau ilg? laik? vieni did?iausi?
sveikuoli? yra AUK?TAKALNIO
PROGIMNAZIJOS moksleiviai, tad nieko
KLAIP?DOS LOP?ELIO-DAR?ELIO
nuostabaus, kad ir ?Mank?tiadoje? jie buvo
?KREG?DUT?? vaikai yra vieni jauniausi?
itin aktyv?s ? i?band? ir karat? pratimus,
?Sveikatiados? dalyvi?, ta?iau nepaisant
kuriuos uteni?kiams atskleid?
savo jauno am?iaus sportavo ir
patyr?s ?ios sporto ?akos
jud?jo ne ma?iau nei vyresni:
mokytojas. Tuo tarpu 5D klas?
?J?ga! Mums buvo be galo
tur?jo savo mank?t? fiest? ?
smagu! Mes tikri sportininkai ?
?MANK?TIADOJE" 2015 sporto paslap?i? penktokus
linksmai sportavom, tod?l
aktyviai sportavo
mok? vienas i? bendraklasi?
b?sime sveiki ir gra??s!?
t?v?. Penktok? Greta labai
beveik 100 mokykl?
d?iaug?si ?iuo susitikimu ? ??i
mank?ta visi?kai kitokia negu
per k?no kult?ros pamokas, tod?l
labai patiko?.
?iauli? rajono Kur??n? lop?elis

dar?elis ?Buratinas"

?eduvos lop?elis dar?elis

?MANK?TIADA" 2015: K? MANO
DALYVIAI?
KRETINGOS SALANT? GIMNAZIJOJE
?Mank?tiada? jau tikrai tapo tradicija ?
kasmet did?iulis b?rys salantie?i? sportuoja
kartu. Nei?imtis buvo ir ?ie metai ? vaikai su
entuziazmu i?band? ?Sveikatiados?
pasi?lytus mank?t? pratimus. Gimnazistai
sak?, kad sportuoti sunku, kadangi anks?iau
nedarydavo mank?t?, bet ?domu. Galiausiai
saus?ir vasar?aktyviai trenirav?si
salantie?iai m?nesio pabaigoje susirinks ?
baigiam?j? mank?t?, kur smagiai sportuos
visa mokyklos bendruomen?.

ZARAS? SALAKO PAGRINDIN?JE MOKYKLOJE
moksleiviai jud?jo vis? sausio m?nes?, o
paskutin? jo dien? sureng? baigiam?j?
rengin?? jo metu mank?tinosi kone visa
Salako bendruomen?. Ma?ieji sportavo akt?
sal?je, tuo tarpu vyresni moksleiviai
?treniruo?i? vaisius skyn?? savo mokyklos
sporto sal?je.

Vilkavi?kio Alvito pagrindin? mokykla

?Mank?tiada? tapo pirm?j? ?Sveikatiados?
veikla, kurioje dalyvavo KAUNO ?PAPAR?IO?
PRADIN? MOKYKLA. Bet tikime, kad tikrai ne
paskutin?, nes pana?u, kad ?ios mokyklos
vaikai ? tikri sveikuoliai. ?Papar?io?
mokyklos atstovas Matas jau pasteb?jo, kad
?mank?ta padeda ?mogui b?ti laimingam ir
sveikam?. Tuo tarpu Aust?ja nusprend?, kad
?i? mank?t? b?tinai reik?s ir t?vams
parodyti.

KVIE?IAME VISUS PASEKTI AUST?JOS
PAVYZD?IU BEI DALINTIS ?SVEIKATIADOS?
SI?LOMOMIS MANK?TOMIS SU VISAIS SAVO
BI?IULIAIS!

?Mank?ta padeda
?mogui b?ti
laimingam ir
sveikam" - MATAS

Zaras? Salako pagrindin? mokykla

?Sveikuoliai-?aunuoliai" - ar tai j?s?

?Sveikatiada? ir toliau
t?sia sveikatingiausios
?alies klas?s paie?kas.
Ruden?met?me i???k??
kviet?me sukurti kuo
?domesn? klas?s recept?
knyg?. Dalis klasi?
nepab?go bei pasidalino
savo k?ryba. Atsakingai
parei?kiame, kad atsi?sti
recept? rinkiniai buvo
puik?s, tiesa, labai
skirtingi. Juos visus
galite rasti
?Sveikatiados?
internetin?je svetain?je
www.sveikatiada.lt

?iauli? ?Juventos? progimnazijos
2b ir 4b klasi? kulinar? komanda

Pa?ius ?auniausius ir
aktyviausius kvie?iame
dalyvauti ANTRAJAME
KONKURSO ETAPE. Visi
?inote, kad sausis ir
vasaris ? ?Mank?tiados?
laikas. Mes si?lome jums
pasigilinti ??vairias
sporto ?akas. Kuo jos
ma?iau pa??stamos, tuo
?domiau. O kadangi
ruduo ?rod?, kad
moksleiviai gali kurti
nuostabias knygeles,
kvie?iame vien? knygel?
sukurti ir antrajam
konkurso etapui.

Sukurkite knyg? ?M?s?
klas?s sporto ?ak?
atradimai? . Susidarykite
savo klas?s
m?giamiausi? sporto
?ak? s?ra??. Toki? sporto
?ak?, kurios Jums
?domios, apie kurias
nor?tum?te daugiau
su?inoti ir, ?inoma,
i?bandyti. Pasidom?kite
?iomis sporto ?akomis,
rinkite med?iag? ?
atsiradimo istorij?,
taisykles, detales apie
aprang?, paplitim?
pasaulio ?alyse. Ir
b?tiniausia ? i?bandykite
savo m?gstamiausias
sporto ?akas.

?M?S? KLAS?S SPORTO ?AK? ATRADIMAI?
KNYG? LAUKSIME IKI KOVO 15 DIENOS. O
TUOMET... JAU NE U? KALN? FINALAS IR
NUGAL?TOJ? PASKELBIMAS...

Jau saulel? v?l atkopdama
budino sviet?...
Laikas ir mums, atbudus nuo ?velnios ir neilgos ?iemos, pagalvoti, kaip toliau sveikai
ir sporti?kai gyventi. Tiems, kas lanko sporto b?relius, ai?ku, toliau juos lankyti. O
nelankantiems, bet judriems ir i?maniems, vis? pirma vert?t? pabandyti prasib?gti
park?, kiem? takeliais arba i?traukti i? r?si? dvira?ius ir minti pirmyn. Pa?i??as keisti
riedu?iais, riedlent?mis, slides - paspirtukais. Galima prisiminti ir judriuosius
?aidimus. Saulut? pad?s sukaupti taip visiems reikaling? vitamin? D, kasdien joje
i?b?nant bent pusvaland?. Vitaminas D reikalingas ne tik kalcio apykaitai, jis taip pat
stiprina m?s? imunin? sistem? bei gerina nuotaik?.
Pasir?pinkime tvarkingu sporto inventoriumi ir savo apsauga. Dvira?ius sutepkime,
u?sid?kime ?almus, riedutininkai - apsaugas keli? ir alk?ni? s?nariams. Sportuosime
ne tik smagiai, bet ir saugiai.
O pasivaik??iojim? m?g?jams linkime steb?ti bundan?i? gamt? ir joje atrasti
?domybi?: pirm?j? ?ibu?i?, lazdyno ?ied?, karklo pumpur?. Tam reik?s patogesni?
sportini? bateli? ir noro i?b?gti bei pad?kti gamtoje.
Ir ma?? duokl? gamtai atiduokime u? jos gerum?: nurinkime besim?tan?ias ?iuk?les.
Diana Baubinien? ir ?Sveikatiados" komanda

Klaip?dos lo?elis dar?elis ?V?rin?lis"

?iauli? rajono Kur??n? lop?elis dar?elis ?Nyk?tukas"

?Sveikatiados" bi?iuli? ?ygis
Sapiegin?s pa?intiniu taku
VIENI PAVASAR?PASITINKA VYDAMI ?IEM?, VALGYDAMI BLYNUS AR DEGINDAMI
MORES, O ?SVEIKATIADA" SU SAVO BI?IULIAIS I? ?DITMOS PROJEKTAI IR KO?
PASIKVIET? PASKUTIN? ?IEMOS DIEN? PRALEISTI GAMTOJE ?YGIUOJANT IR
?E?TADIEN?PRALEISTI ?DOMIAI, LINKSMAI IR SVEIKAI.

Vasario 28 d. ryt? b?rys ?ygeivi? susitiko ?alia Pavilni? regioninio parko, kur ir prad?jo
kelion?. ?ygeiviai keliavo Pavilni? ir Verki? regionini? park? atragiais ( atragiai - tai
ilgos teigiamos reljefo formos, buvusio ?em?s pavir?iaus liekanos, susidariusios tarp
gausyb?s tekan?io vandens i?grau?t? ir sl?niuk?). ?ygio metu ap?i?r?ti bunkeriai,
Vilniaus panorama, apkeliautos ir ??veicarijos Alpes" - vaizdingas ?veicarijos vardu
pavadintas erozinis atragis, da?nai keliautojams primenantis ?veicarijos Alpes.

?ygio dalyviai - moksleiviai, mokytojai , mamos ir t??iai- d?iaug?si geru oru, puikiu
?ygio vadovu bei ?sp?dingu kra?tovaizd?iu su vis dar ?iem? primenan?iu sniegu.
Taigi paskutin? dien? ?Sveikatiados" bi?iuliai praleido smagiai ir aktyviai, pa?ino
nematytas Vilniaus vietoves bei i?girdo ?domias istorijas apie jas.
TOKIUS ?E?TADIENINIUS ?YGIUS PROJEKTO KOMANDA SU SAVO DRAUGAIS KELIONI?
ORGANIZATORIAIS KETINA RENGTI BENT VIEN? ?E?TADIEN?PER M?NES?IR NE TIK
VILNIUJE. TAIGI SEKITE INFORMACIJ? IR LAUKITE KVIETIMO!!!

B?KIME AKTYV?S, B?KIME SVEIKI!

Vasario 4 d. ?iauli?
Centro pradin?s
mokyklos pedagogai
aplank? ?Sveikatiad??.
?ios mokyklos mokytojai
nor?jo i?girsti daugiau
apie m?s? projekt?, o
kartu susitikti ir tam, kad
apie j?papasakotume ir
?ios mokyklos
bendramin?iams ?
tarptautinio projekto ?Be
active. Stay healthy!?
(lietuvi?kai ?B?k aktyvus.
B?k sveikas!?) komandai.

Vilniuje Mokytoj?
namuose susitiko sveikos

ir aktyvios gyvensenos
entuziastai i? Lietuvos,
Estijos ir Suomijos.
?Sveikatiados? komanda
papasakojo apie projekto
veiklas, pasiekimus ir
ateities planus, sve?iai
pasidalino savo
pasteb?jimais ir
patarimais i? savo
projekto patirties.
Susitikimui besibaigiant
sve?iai i?band? vien? i?
?Sveikatiados prot? kov??
tur? ? ?domiausius ir
suk?iausius klausimus :)

Projekto komanda tikisi,
kad u?kr?tus geru
pavyzd?iu, ?Sveikatiados?
id?ja pl?sis ir ?
kaimynines ?alis ir taps
sveikus ir aktyvius
moksleivius bei
mokytojus vienijan?iu
tarptautiniu projektu.

?SVEIKATIADOS MANK?TIADA" KALVEVI?
?AU?ROS" GIMNAZIJOJE
JAU TAMPA TRADICIJA, KAD ?SVEIKATIADA?
BESIBAIGIANT ?MANK?TIADOS? LAIKUI
APLANKO VIENUS I? PROJEKTO DALYVI? , SU
KURIAIS DAR SYK?PATIRIA MALONUM?
PASPORTUOTI DRAUGE.
?iemet laimingaisiais tapo Kalveli?
?Au?ros? gimnazijos moksleiviai. Jaunieji
gimnazistai sve?i? sulauk? gausi? ? ne tik
?Sveikatiados? komandos, bet ir
?iuometini? mank?t? k?r?j? ? sporto
akademijos Get Fit atstov?. Tik susipa?inus
moksleiviai smalsiai ir atsargiai ?i?r?jo ?
kvietim? pasportuoti kartu, ta?iau kuo
toliau, tuo aktyviau pasin?r? ?mank?tas. O
nuo vaik? ?ypsen? tiesiog su?ibo visa
sporto sal?. Ir nors treniruot? buvo
intensyvi, ta?iau ?dom?s pratimai, m?giama
muzika ir ?alia sportuojantys draugai leido
valand?lei prab?gti nepastebimai.
?Sveikatiada? taria a?i? Kalveli? ?Au?ros
gimnazijai" , kuri sve?ius sutiko labai ?iltai,
o taip pat d?koja ir jau gerais bi?iuliais
tapusiems Get Fit treneriams, kurie su
malonumu sutiko atskleisti speciali?j?
treniruo?i? paslaptis. Iki susitikimo kituose
renginiuose!

IKI MOKLS? MET?
PABAIGOS DAR LAUKIA
?IOS VEIKLOS:
SU MUMIS GALITE SUSISIEKTI:
PROJEKTAS ?SVEIKATIADA?
LPF ?MAISTO BANKAS?
VYTENIO G. 54, 03229 VILNIUS
TEL.: 8 5 2627675

2015 KOVAS - ID?J?
PAKETAS JAU GREITAI
Vandens diena. Atkreipsime
d?mes??vandens svarb?
organizmui, tirsime vanden?, jo
savybes.

MOB.+370 672 57080
INFO@SVEIKATIADA.LT

2015 BALANDIS-GEGU??
Laukia ?oki? m?nuo
?Sveikatiadoj ?ok ir
nesustok?

2015 KOVAS-BIR?ELIS
Laikas s?ti dar??. Vaikai patys
u?siaugins vaisi? ir dar?ovi?,
susipa?ins su j? auginimo ir
pri?i?r?jimo procesu.

PRISIJUNKITE PRIE M?S? IR
FACEBOOK:
HTTPS:/ / WWW.FACEBOOK.COM/ SVEIKATIADA

