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„Sveikatiados žaidynių“ tikslas - sudominti moksleivius naujomis, patraukliomis fizinio aktyvumo formomis 
ir ugdyti vaikų įprotį būti fiziškai aktyviais. Užduotys formuotos 5 - 7 klasių mokiniams, tačiau galima jas 
pritaikyti įvairaus amžiaus vaikams. 

Žaidynėse yra 4 rungtys: 
              mankšta, 
              estafetės, 
              orientacinis žaidimas, 
              saugaus eismo užduotys.  

Kiekviena žaidynėse dalyvausianti komanda turi atlikti namų darbą - sukurti savo klasės mankštą. Mankštai 
keliami specialūs kriterijai – originalumas, išradingumas, subalansuotumas (mankšta turėtų būti skirta visoms 
kūno dalims). 

Estafetėje „Kliūčių ruožas“ pagal vaikų amžių ir jų fizinį pasirengimą paruošiamos kliūtys: 
kamuolio vedimas, šokinėjimas, bėgimas su kliūtimis ir pan. Vienu metu varžytis gali 2 - 5 
komandos.

          Orientacinis žaidimas „Įmink mįslę – atrask lobį“. Komandai pateikiamos mįslės (5 - 7), 
          kurios yra susijusios su mityba. Jeigu kelios komandos atsako į vienodą skaičių mįslių 
pateikiama papildoma mįslė. Prieš prasidedant žaidynėms mokyklos teritorijoje paslėpiamos užuominos, 
pagal kurias užduoties nugalėtojų komanda ieško lobio (obuolių ar vaisių pintinė, sūrio galva ar pan). Viso 
siūlome pateikti 4 - 5 užuominas. Visai užduočiai atlikti skiriama 15 – 20 min. 

„Saugaus eismo iššūkio“ užduočiai atlikti siūlome pakviesti miesto ar rajono policijos 
pareigūnus. Vaikams policijos pareigūnai duoda užduotis: kelių ženklų dėlionė, saugaus 
eismo testas, video testas ir pan. Saugaus eismo testo pavyzdys pateiktas šioje knygelėje. 

Renginio pradžioje visi dalyviai susirinkę vienoje salėje. Po mankštos užduoties renginio vedėjas nurodo, 
kurios komandos pasilieka salėje saugaus eismo ir lobio medžioklės užduočiai, o kurios eina į sporto salę 
estafečių rungčiai. Pabaigusios užduotis komandos apsikeičia. Visų rungčių trukmė turi būti 25 – 30 min.

Žaidynėse kviečiamos dalyvauti komandos iš įvairių mokyklų. Taip pat galima jas daryti tik savo mokyklos 
moksleiviams. 





-4-

TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

Taškai skaičiuojami Eurovizijos konkurso principu. Nugalėjusi rungtyje komanda gauna 12 taškų, antros 
vietos – 10 , trečios vietos – 8. Žemiau esančios komandos atitinkamai 7; 6; 5..

Žaidynėse apdovanojamos pirmas tris vietas užėmusios komandos. Kitoms komandoms įteikiame atminimo 
dovanėles. 

Taškai skaičiuojami už mankštą, estafetes, saugaus eismo rungtį. Mankštą demonstruoja viena komanda, 
tačiau 12 taškų gauna visos tos mokyklos komandos. Verta stengtis ne tik dėl savo komandos, bet visos 
mokyklos labui. 

Lobio medžiokė yra papildoma rungtis, kurios nugalėtojai gauna specialų prizą, kurį atrasti teks po visų 
dalyvių apdovanojimo.

MANKŠTA



VAIKŲ ATSILIEPIMAI

„Man žaidynės patiko, buvo labai linksma šokti.“ (Rugilė )
„Labai patiko. Daug mankštinomės, šokome, bėgiojome. Norėčiau dalyvauti tokio tipo renginiuose ir 
ateityje.“ (Urtė )
„Man labiausiai patiko lobio ieškoti“. (Mantas)
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