
Pasaulio pažinimo

pamokos „Aš

gyvenu sveikai“

planas - griaučiai

Neee!



Pamoką pradedame pasakojimu apie naujoką Saimoną. Jis labai mėgsta eiti į
mokyklą, mėgstamiausia pamoka - pasaulio pa�inimas. Bet jis labai serga
(kuriame apie jį, kiek tik fantazija leid�ia). Tada pradedame purkšti vandenį į
vaikus. Papasakojame, kad taip Saimonas skleid�ia virusą. 

Su vaikais padiskutuojame, kad tokių mokinių klasėje negali būti, todėl privalome
jį pagydyti. Nusprend�iame, kad būsime gydytojai, o Saimonas - mūsų pacientas.
Vaikams duodame gydytojo kortelę įsisegti ir paciento kortelę, kur u�rašome
„Saimonas“.

Pradėsime gydyti Saimoną. Pirmas patarimas - jei nenori sirgti, reikia sveikai
maitintis. Per dailės ir technologijų pamoką vaikai pasidarė popierines maisto
dė�utes. Dabar atėjo metas jas išanalizuoti. Burtų keliu (Wordwall sukutis)
išrenkame du mokinius, kurie su savo dė�utėmis ateina į priekį. Turės atsakyti į
klausimus apie savo u�kand�ius. �ali klausimai yra lengvesni, raudoni - sunkesni. 



Kai baigiame diskutuoti, visi likę vaikai iš savo dė�utės išima 3 u�kand�ius ir juos
turės priklijuoti maisto „šviesofore“. Patys mąsto, prie kurios spalvos turėtų
„nutūpti“ u�kandis.

Dar kartą mokiniams u�akcentuojame, kad labai svarbu sveikai maitintis, jei
nenorime sirgti.



Antras patarimas Saimonui - nuolat judėti ir sportuoti. Mokinius išsivedame į
koridorių, suskirstome komandomis. U� 10 metrų išmėtome u�verstas korteles.
Mokiniai turės bėgti prie krūvelės ir atrasti du vienodus paveiksliukus. Jei
atranda porą, nešasi pas savo komandą. Jei neatranda, u�verčia ir bėga atgal. Kai
baigiame �aidimą, grį�tame į klasę. Aptariame, kodėl pasirinkti šie paveikslėliai. 
Miegas - sportas gerina miego kokybę. Raumenys - mūsų kūnas tampa tvirtesnis.
Lašeliai - su prakaitu pašaliname nereikalingas med�iagas. Šypsena - sportas
teikia gerų emocijų. Smegenys - aktyvinama protinė veikla. Stresuojantis �mogus
- sportas padeda nusiraminti, atsipalaiduoti. Moterys - sportuojantys �monės
da�niausiai būna lieknesni. Vyrai - sportas leid�ia mums ilgiau gyventi. Širdis -
sportas leid�ia jai aktyviai dirbti ir neu�snūsti. Skeletas - stiprėja kaulai.

U�akcentuojame, kad sportas turi daug privalumų, nereikia jo pamiršti, jei
norime būti sveiki.
Trečias patarimas - da�nai plauti rankas. Kiekvienam mokiniui duodame
medicininę pirštinę. Vieni mokiniai bus tie, kurie plauna nuolat rankas, o kiti -
„murziai“. Murziams ištepame pirštines guašu ir pasakojame, kad jie da�nai
glosto šuniukus, čiupinėja turėklus, �aid�ia smėlio dė�ėje ir niekada neplauna
rankų. Švaruoliai turi paspausti rankas murziams. Taip parodome, kaip keliauja
bakterijos. 



O kad suprastume, kaip pašalinti visas bakterijas, atliksime bandymą. Reikės
indelių, vandens, maltų pipirų ir indų ploviklio. 

Ir vėl u�akcentuojame, kad be galo svarbu plauti rankas. Taip saugome ir save, ir
draugus.
Keliaujame prie įsivertinimo, �inių patikrinimo. Grį�tame prie paciento kortelės.
Kiekvienam vaikui duodame ma�ų lapelių komplektą. Jie turi atrinkti 3 teisingus
paveikslėlius (patarimai, kaip Saimonui nebesusirgti).

Pa�iūrime, ar visai teisingai atrinko. Dar kartą u�akcentuojame tris patarimus ir
kodėl jų reikėtų laikytis. Na, o paskui jau jūsų fantazija, kaip apibendrinsite, kaip
u�baigsite... SĖKMĖS! ;)
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STOP!



PRISTABDYK!



PIRMYN!














