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Grigiški  vaik   dienos centrasų ų  
''Grijos vaikai ''

             
• Kaip išvengti ligų?

• Ką daryti, kad augtume sveiki?

• Kokį gyvenimo būdą pasirinkti?

• Dažniausiai tykančios ligos

• Profilaktika

• Imuniteto stiprinimas

• Asmeninė higiena

• Vitaminų nauda

• Narkotinių medžiagų žala

• Alkoholis jauname organizme

• Sveika mityba

• Modifikuoti organizmai

• Paauglių krizės

• Ekologiška aplinka

Sveikatingumo projektas
2011 m.

''GRIJOS VAIKAI''
          

 Kovo 11-osios g. 28, Grigiškės 
Vilnius 27110

                 +370-65097154

                8-5 2433665             

 el.paštas: lena.iluk@mail.ru

http://aukimesveiki.weebly.com 
 http://www.grigiskiuvdc.lt

NĖRA  NIEKO 
SVARBIAU 

UŽ MŪSŲ VAIKŲ 
SVEIKATĄ!

http://aukimesveiki.weebly.com/
http://www.grigiskiuvdc.lt/lt/
mailto:lena.iluk@mail.ru


Grigiškių vaikų dienos centras 
,,Grijos vaikai" nuo 2011 metų 

rugsėjo 1d. vykdo projektą ,,Aukime 
sveiki". Šis projektas  tęstinis, 

vykstantis antrus metus iš eilės. 
Džiaugiamės galėdami prisidėti prie 
sveikatingumo programos ir padėti 

vaikams augti sveikiems ir 
laimingiems.

Sveikas žmogus – tai harmoningai 
auganti, bręstanti, turinti sąlygas 

tenkinti savo dvasinius ir socialinius 
poreikius asmenybė.Kaip bebūtų 
gaila, bet dienos centrą lankantys 

vaikai yra iš multiprobleminių šeimų, 
kuriose nėra galimybių, socialinių

 įgūdžių ir poreikio puoselėti sveiką 
gyvenimo būdą.Todėl ši ypatingai 

reikalinga sveikatingumo programa 
vaikams sudaro geresnes sąlygas 
susipažinti su sveika gyvensena, 

suteikia galimybes smagiai ir 
turiningai leisti laiką.

 Gera sveikata – tai nuolatinis 
malonios energijos pojūtis. Tuomet 

daug paprasčiau sprendžiamos 
mokslo, darbo, šeimos problemos, 
žmogus labiau pasitiki savimi, yra 

savarankiškesnis, aktyvesnis ir 
įdomesnis būna jo laisvalaikis, 
rečiau apima bloga nuotaika, 

nusivylimas. 
Vykstančio projekto metu sieksime 

saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir 
dvasinę sveikatą, formuosime 
sveikos gyvensenos įgūdžius.

  
        Vaikų  psichologė Tatjana Ščiurina 

nesunkiai randa bendrą kalbą su 
vaikais bei paaugliais, juos 
sudomina gyvenimiškomis, 
vaikams artimomis  situacijomis, 
siūlo įvairiausius probleminių 
situacijų sprendimo būdus. 
Pokalbiuose su psichologe noriai 
dalyvauja ne tik vaikai, bet ir jų 
tėvai.

„Gyvenimo  meno“
savaitė

          “Gyvenimo  meno” savaitę 
rengė  "Gyvenimo  meno" 
instruktoriai Liudmila 
Korotkaja, Dalia Tiškevičienė ir 
Leonidas  Gurskij. Ypač 
naudingi užsiėmimai  vaikams 
davė  labai daug:  įtraukė   į 
sveikos  gyvensenos  ir mitybos 
savaitę,  jie stropiai vykdė 
instruktorių  paliepimus, noriai 
lankė, valė organizmą, 
sportavo,  bendravo,  vyko 
saviraiškos užsiėmimai.  

Išsamesn  informacija apieė  
projektą internetin jeė  

svetain jeė  
http://aukimesveiki.weebly.co
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