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DVASINĖS IR FIZINĖS SVEIKATOS UGDYMO MOKYKLOS 

PROGRAMA 
 
Lietuvos Sveikuolių Sąjungos (LSS) įkurta Palangos sveikatos mokykla 2010 m. atšventė 20-ąsias 
veiklos metines. Daugiau kaip 30000 dalyvių joje iš naujo atrado sveikatą, gyvenimo pilnatvę, 
surado kelią į save, savo prigimtį ir vidų, atskleidė savo galimybes ir taip pakeitė ne tik asmeninio, 
bet ir šeimos gyvenimo kokybę. 
 
Sveikatos mokyklos programa 
Tai septynių dienų programa (30 val.), pritaikyta prie šių dienų žmonių gyvenimo ritmo, darbinio 
užimtumo ir poreikių, siekiant parodyti, jog ir šiuo laikmečiu, kai visi skubame ir bėgame, galime 
gyventi darnoje tiek su savimi, tiek ir su aplinka. 
Sveikatos stiprinimo metodika, taikoma mokykloje, yra viena efektyviausių siekiant greičiau atkurti 
žmogaus adaptacines galimybes, sumažinti ankstyvo senėjimo greitį ir suaktyvinti organizmo 
imuninę sistemą.  
 
Moksliniais tyrimais įrodyta, jog vadovaujantis mokyklos metodika: 
 Sustabdomas organizmo senėjimo procesas (iki 50%),  
 Palieknėjama 2-4 kilogramais 
 Biologiškai atjaunėjama 3-5 metais 
 Sustiprinamos širdies-kraujagyslių, virškinimo, kvėpavimo, šalinimo, lytinės, judėjimo 

sistemų funkcijos 
 Įveikiamas nerimas, depresija, įtampa, nemiga, įvairūs skausmai ir sutrikimai 
 Greičiau atsistatoma po įvairių ligų, ypač kraujotakos, plaučių, nevaisingumo, stuburo, 

sąnarių, vėžinių 
 Pagreitinami socialinės adaptacijos šeimoje ir kolektyve problemų sprendimai 
 Įgyjamas naujas požiūris į gyvenimą, sėkmingiau sprendžiamos šeimos problemos 

 
1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI.  
 
Tikslas – sveikatingumo praktikomis ugdyti dvasines, dorines ir darnos vertybes, atstatyti ir 
palaikyti sveikatą, puoselėti žmogiškąsias vertybes.  
 
Uždaviniai: 

− supažindinti žmones su pagrindiniais sveikatingumo principais ir PRAKTIŠKAI mokyti 
kaip to siekti. 

 
2. DALYVIAI. Kviečiami dalyvauti visi norintys bendruomenės nariai, ugdymo įstaigų 
sveikatingumo ir kūno kultūros pedagogai, sveikuolių ir ,,Sporto visiems“ klubų nariai. 
 
3. LAIKAS IR VIETA. 
 

_____________________________________ 
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4. DALYVAVIMO SĄLYGOS. Turėti patogią sportinę aprangą, tinkamą rytinėms mankštoms bet 
kokiu oru, kilimėlius, šiltus apklotus (vakariniams užsiėmimams). Būtinas dalyvavimas visuose 
užsiėmimuose, nes ik tuomet gaunamas didžiausias efektas sveikatai. 
 
5. PROGRAMOS TURINYS 
  
Sveikatos mokyklos programą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė 

 

Programoje prieš praktinius užsiėmimus bus pateiktos trumpos teorinės žinios, taisyklės, 
nuostatos. Taip pat bus mokoma savistabos ir savikontrolės, judėjimo ir grūdinimosi, kvėpavimo ir 
meditacijos būdų bei teisingos mitybos, skysčių vartojimo, psichofizinės ir dvasinės savireguliacijos 
procesų, praktikų, minčių, kūno ir žalingų įpročių higienos, kaitinimosi pirtyje taisyklių.  

Praktiniuose užsiėmimuose naudojama šokio ir juoko terapija, gimnastikos pratimai, 
grūdinimosi, kvėpavimo ir atsipalaidavimo technikos, meditacijos, teikiami vegetariškos mitybos 
pietūs. 
6. ORGANIZATORIAI 
Lietuvos sveikuolių sąjunga 

 
UGDOMOJI 7 DIENŲ PROGRAMA (30 val.) 

 

 
Pirmadienis 

17.30-21.00 – Įvadinė paskaita. Dalyvio anketų pildymas. Dalyvavimo sąlygos. Susipažinimas. 
(K. Paltaroko gimnazija, sporto salė) 
Temos: 

- Fiziniai užsiėmimai (I dalis): pagrindiniai principai, kvėpavimo, meditacijos nauda 
sveikatai, atsipalaidavimai. 

- Energijos šaltiniai ir kvėpavimo technika, atsipalaidavimo meditacija. Šios technikos ir 
žinios padeda nuimti įtampą, stresą, atsipalaiduoti, gerai pailsėti, pajusti jų poveikį 
gyvenimo kokybei.  

- Sveika, teisinga mityba. Žalingi įpročiai. Higiena. Klausymosi menas. 
- Grūdinimosi būdai ir priemonės. 

 

 
Antradienis 

 6.00–7.00. Rytinė mankšta, lėtas meditacinis bėgimas, grūdinimosi procedūros. (Renginio 
vieta: Senvagė ) 
Rytinė mankšta, rąžymosi, tempimo, lankstumo, pusiausvyros, tonizuojantys ir ėjimo – bėgimo, 
aerobiniai bei jėgos pratimai. 
12.00 -12.30 – Pietūs (Renginio vieta: tikslinama) 
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12.30–13.00 – Paskaita „Teisingos, kultūringos mitybos taisyklės principai“. (Renginio vieta: 
tikslinama) 
17.30–21.00 – Fiziniai užsiėmimai – teorija ir praktika (II dalis). (K. Paltaroko gimnazija, sporto 
salė) 
 
 

 
Trečiadienis 

6.00–7.00. Rytinė mankšta, lėtas meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. Rytinė 
mankšta, rąžymosi, tempimo, lankstumo, pusiausvyros, tonizuojantys ir ėjimo – bėgimo, aerobiniai 
bei jėgos pratimai. 5 min. grūdinimosi procedūros su apšilimo masažais. (Renginio vieta: Senvagė) 
12.00-12.30 – Pietūs (Renginio vieta: tikslinama) 
12.30–13.00 – Paskaita „Teisinga, sveika mityba, ką ir kaip gerti bei valgyti“. (Renginio vieta: 
tikslinama) 
17.30–21.00 - Fiziniai užsiėmimai – teorija ir praktika (III dalis). (K. Paltaroko gimnazija, sporto 
salė) 
 
 

 
Ketvirtadienis 

6.00-7.00 – Rytinė mankšta, lėtas meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. (Renginio 
vieta: Senvagė ) 
12.00 -12.30 – Pietūs (Renginio vieta: tikslinama) 
12.30-13.00 – Paskaita „Teisinga, sveika mityba, ką ir kaip gerti bei valgyti. (Renginio vieta: 
tikslinama) 
17.30-21.00 – Fiziniai užsiėmimai – teorija ir praktika (IV dalis) (K. Paltaroko gimnazija, sporto 
salė) 
 
 
 

 
Penktadienis 

6.00-7.00 – Rytinė mankšta, lėtas meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. (Renginio 
vieta: Senvagė ) 
12.00-12.30 – Pietūs. (Renginio vieta: tikslinama) 
12.30-13.00 – Paskaita „Teisinga, sveika mityba, ką ir kaip gerti bei valgyti“. (Renginio vieta: 
tikslinama) 
17.30-21.00 – Fiziniai užsiėmimai – teorija ir praktika (V dalis). (K. Paltaroko gimnazija, sporto 
salė) 
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Šeštadienis 

6.00-7.30 – Rytinė mankšta, meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. (Renginio vieta: 
Senvagė ) 
9.00–10.00 Sveikatos būklės įvertinimas (kraujo spaudimas, pulsas, svoris, testai); (Renginio 
vieta: tikslinama) 
10.30–12.00 Fiziniai užsiėmimai – praktika (VI dalis, 1,5 val.). Tobulinami kūno padėčių (pozų) 
kompleksai. (Renginio vieta: tikslinama) 
12.00 -13.00 – Pietūs. (Renginio vieta: tikslinama) 
14.00-15.30 –  INDĖNŲ žygis (procesas), dėmesio koncentracijai, proto ramybei, kolektyvinei  
 sąmonei ugdyti. (Renginio vieta: tikslinama) 
16.00–19.00 – Pirtis. Taisyklės kaip naudotis pirtimi, poveikis sveikatai. Pokalbiai, diskusijos prie 
stalo, dainos. (Renginio vieta: tikslinama) 
 

 
Sekmadienis 

6.00-7.30 – Rytinė mankšta, meditacinis bėgimas ir grūdinimosi procedūros. (Renginio vieta: 
Senvagė ) 
8.00-10.00 – Paskaita „Prieskoniai, sveikatinančios jų savybės ir mitai mitybą“ 
10.00-11.30 Sveikatos mokyklos uždarymas, baigiamųjų anketų pildymas, dalyvių/svečių 
pasisakymai, sveikatos mokyklos apibendrinimas, pažymėjimų įteikimas. (Renginio vieta: 
tikslinama) 
12.00–13.00 šventiniai pietūs, atsisveikinimas. (Renginio vieta: tikslinama) 
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