
VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO 
REKOMENDUOJAMOS UŽDUOTYS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIAMS

Visuomenės sveikatos specialistui negalint tiesiogiai vesti užsiėmimų su mokiniais, siekiant padrąsinti būti fiziškai aktyviems,
palaikyti emocinę sveikatą, kviečiame naudoti šias užduotis. 

Eil.
Nr.

UŽDUOTIES
PAVADINIMAS

INFORMACIJA APIE UŽDUOTĮ INTERNETINĖ NUORODA/PRIDĖTAS DOKUMENTAS

1. Fizinio 
aktyvumo mitai.

Kam skirta: mokiniams.
Kuo  gali  būti  naudinga:  fizinio
aktyvumo skatinimas.

Internetinė nuoroda:
https://www.vvsb.lt/fizinio-aktyvumo-mitai/

2. Mitai apie 
burnos sveikatą.

Kam skirta: 5-8 kl. mokiniams.
Kuo  gali  būti  naudinga:  burnos
higienos skatinimas. 

Internetinė nuoroda:
 https://www.vvsb.lt/mitai-apie-burnos-sveikata/

3. Atpažink savo 
nerimą.

Kam skirta: 5-8  kl.mokiniams.
Kuo  gali  būti  naudinga:  išmokti
susipažinti su savo nerimų.

Internetinė nuoroda:
 https://www.vvsb.lt/atpazink-savo-nerima/

4. 10 būdų,kaip 
atsipalaiduoti ir 
sumažinti stresą

Kam skirta: 9-12 kl. mokiniams.
Kuo  gali  būti  naudinga:  išmokti
kaip  atsipalaiduoti  ir  sumažinti
stresą. 

Internetinė nuoroda: 
https://www.vvsb.lt/10-budu-kaip-atsipalaiduoti-ir-
sumazinti-stresa/

5. Kaip bendrauti 
su paaugliais?

Kam skirta: tėvams(globėjams).
Kuo  gali  būti  naudinga:
rekomendacijos  bendravimui  su
paaugliais.

Internetinė nuoroda: 
https://www.vvsb.lt/rekomendacijos-bendravimui-su-
paaugliais/

6. Gyvūnų judesių 
praktika.

Kam skirta: mokiniams.
Kuo  gali  būti  naudinga:  fizinio
aktyvumo skatinimas.

Internetinė nuoroda:
https://www.youtube.com/watch?v=usnsL2G6gVI&list=PLt-
flBMY3FLRW4--uBZazRJlsWOiDAV-0&index=6&t=13s
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7. Dantų valymo 
įrankiai ir 
priemonės.

Kam skirta: mokiniams.
Kuo  gali  būti  naudinga:  burnos
higienos skatinimas.

Internetinė nuoroda:
https://www.youtube.com/watch?v=2VBNdGEi_K4&list=PLt-
flBMY3FLRW4--uBZazRJlsWOiDAV-0&index=7

8. Sportuok prie 
stalo!

Kam skirta: mokiniams.
Kuo  gali  būti  naudinga:fizinio
aktyvumo skatinimas. 

Internetinė nuoroda:
 https://www.youtube.com/watch?
v=nzW5tnh11zs&list=PLt-flBMY3FLRW4--
uBZazRJlsWOiDAV-0&index=3

9. Saulės ir 
šilūmos smūgiai.
Simptomai ir 
pirmoji pagalba.

Kam  skirta:  mokiniams,
tėvams(globėjams), pedagogams.
Kuo gali būti naudinga: atpažinti ir
ėsant reikalui suteikti pagalbą.

Internetinė nuoroda: 
https://www.dropbox.com/s/h4umxjlvdlb2oh4/saules-
smugis.pptx?dl=0

10. Patarimai, kaip 
išsirinkti kuprinę
moksleiviui.

Kam skirta: tėvams(globėjams).
Kuo  gali  būti  naudinga:
taisyklingos laikysėnos skatinimas.

Internetinė nuoroda: 
https://www.dropbox.com/s/ap6u4nhu4ac9c6u/kuprine-
patarimai.pptx?dl=0

11. Saugus elgesis 
kelyje.

Kam skirta: 5-8 kl. mokiniams. 
Kuo  gali  būti  naudinga:  saugaus
elgesio kelyje skatinimas. 

Internetinė nuoroda: 
https://www.dropbox.com/s/pslnd45tphg0m10/saugus-
elgesys-kelyj.pptx?dl=0
http://lkpt.policija.lrv.lt/uploads/lkpt.policija/documents/
files/patarimai/atmintine_buk_saugus.pdf

12. Švarios rankos. Kam  skirta:  mokiniams,
tėvams(globėjams), pedagogams.
Kuo  gali  būti  naudinga:  rankų
plavimo skatinimas.

Internetinė nuoroda:
https://www.dropbox.com/s/0o2pfntw7rxt2x0/ranku-
plovimas.pptx?dl=0
http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/apie-
ranku-higiena

13. Būk saugus 
vandenyje.

Kam  skirta:  tėvams(globėjams),
klasių auklėtojams.
Kuo gali būti naudinga: atsitiktinių
paskendimų prevenciją.

Internetinė nuoroda: 
 https://www.youtube.com/watch?v=B3-50ukPY1U

14. Erkių platinamų 
ligų prevenciją.

Kam  skirta:  tėvams(globėjams),
klasių auklėtojams.
Kuo  gali  būti  naudinga:  erkių

Internetinė nuoroda: 
 https://www.youtube.com/watch?v=lu79BBz-IXE
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platinamų ligų prevenciją.


