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Dalyko paskirtis
Dalyko tikslas padėti ugdyti/is mokinio pažintinę, 
socialinę, emocinę, sveikos gyvensenos, 
pilietiškumo, kūrybiškumo, komunikavimo ir 
kultūrinę kompetencijas, kurios atsiskleis per 
asmens savybes, vertybes, pasirengimą prasmingai 
ir sėkmingai inicijuoti, planuoti, kurti, veikti, 
numatyti, įgyvendinti idėjas ir tikslus asmeniškai, su 
kitais ir kitiems, reflektuoti apie asmeninę ir grupinę 
ir/ar komandinę patirtį, vertinti pasekmes ir prisiimti 
asmeninę, socialinę ar/ir moralinę atsakomybę.



Tikslas
Sukurti palankias sąlygas įgyti žinių, socialinių ir emocinių 
bei žmogaus saugos įgūdžių ir kompetencijų asmens ir 
visuomenės sveikatos tausojimo ir stiprinimo srityse, 
ugdytis bendražmogiškasias vertybes, nuostatas ir elgesį, 
kuris suteiks tvirtą pagrindą sėkmei mokykloje ir 
gyvenime.



Uždaviniai/Mokiniai gebės:

Tyrinėti savo ir kitų emocijas, analizuoti įvairias 
situacijas, ir elgtis nepakenkiant sau ar bendruomenės 
nariams.  
Vystyti ir tobulinti įgūdžius bei gebėjimus priimti 
palankius sveikatai, santykiams ir bendruomenei 
atsakingus sprendimus.
Kurti situacijas ir pritaikyti įgūdžius ir gebėjimus kuriant, 
gerinant, saugant asmeninį ir bendruomenės narių 
gyvenimą ir gerovę.



• SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO 
ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA (Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-
941)

• ŽMOGAUS SAUGOS BENDROJI PROGRAMA (patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos
18 d. įsakymu Nr. V-1159, aktuali redakcija 2017 m. rugpjūčio
30 d. Nr. V-655) 



SANDAI

1. Savimonė ir savitvardos įgūdžiai
• Atpažinti ir įvardyti emocijas ir elgesį, 

vertybes.
• Atpažinti asmenines savybes ir išorinę 

pagalbą.
• Siekti asmeninių ir akademinių tikslų.

2. Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir 
teigiamų tarpusavio santykių kūrimas
• Atpažinti kitų emocijas ir jas atliepti.
• Atpažinti individualius ir grupės panašumus ir 

skirtumus.
• Naudotis bendravimo įgūdžiais veiksmingai 

komunikuojant.
• Gebėti konstruktyviai užkirsti kelią, valdyti ir spręsti 

tarpasmeninius konfliktus.3. Atsakingas sprendimų priėmimas ir 
elgesys įvertinant pasekme
• Priimti sprendimus atsižvelgiant į 

saugumo, etinius ir visuomeninius 
veiksnius.

• Kasdienėse akademinėse ir socialinėse 
situacijose taikyti atsakingų sprendimų 
priėmimo įgūdžius.

• Prisidėti kuriant šeimos, mokyklos ir 
bendruomenės gerovę.
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4. Rūpinimasis sveikata
• Vertinti sveikatą, kaip viena iš esminių vertybių, 

lemiančių asmens ir visuomenės gerovę bei 
gyvenimo kokybę.

• Rūpintis sveikata pasitelkus fizinį aktyvumą.
• Suprasti sveikos mitybos svarbą sveikatai ir 

rinktis sveikatai palankius maisto produktus.



Pasiekimų raidos PROJEKTAS

1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai

A1. Atpažįsta pagrindines emocijas (laimingas, nustebintas, liūdnas, piktas, išdidus, bijantis). 
(1.1)
Pasako, kada reikia mokėti nusiraminti. (1.2)
Žino į ką kreiptis jeigu atsitinka nelaimė. (1.3)
Geba pasakyti ką moka padaryti gerai, ir kada reikia suaugusiųjų pagalbos. (1.4)

A3. Papasakoja apie įvairias situacijas ir kokias emocijas jose gali jausti.
Paaiškina kas sukelia stiprias ir pasako, kaip jas gali nuraminti.
Papasakoja, kokie asmenys gali padėti mokykloje, namie ir bendruomenėje.
Apibūdina, kaip galėtų pasiekti suplanuotą tikslą. 

A2. Apibūdina jaučiamas emocijas ir gali jas pademonstruoti kūno ir veido išraiška.
Įvairiose situacijose elgiasi kantriai.
Žino ir pasako, ką norėtų išmokti daryti geriau.
Apibūdina, ką darė, kad kažką išmoktų ar padarytų geriau.

A2. Išskiria emocijų intensyvumą.
Naudoja nusiraminimo būdą kvėpuojant.
Analizuoja ir apibūdina elgesį, kuris padeda pasiekti tikslą. 
Kai būtina, paprašo pagalbos.
Siekia suplanuoto tikslo, suskirstydamas jį į mažesnius žingsnelius.

A3. Papasakoja apie įvairias situacijas ir kokias emocijas jose gali jausti.
Paaiškina kas sukelia stiprias ir pasako, kaip jas gali nuraminti.
Papasakoja, kokie asmenys gali padėti mokykloje, namie ir bendruomenėje.
Apibūdina, kaip galėtų pasiekti suplanuotą tikslą. 

A3. Emocijų išreiškimui mokosi naudoti „Aš teiginius”.
Keliais būdais moka įveikti liūdnas emocijas.  
Įvardiją, ką norėtų išmokti daryti geriau ir stebi pažangą. 
Numato tikslo siekimo kliūtis, suplanuoja kaip galėtų įvekti ir veikia. 

A4. Išskiria emocijų intensyvumą.
Naudoja nusiraminimo būdą kvėpuojant.
Analizuoja ir apibūdina elgesį, kuris padeda pasiekti tikslą. 
Kai būtina, paprašo pagalbos.
Siekia suplanuoto tikslo, suskirstydamas jį į mažesnius žingsnelius.

A4. Atpažįsta ir apibūdina emocijų sukeltus fizinius pojūčius.
Moka nusiraminti patiriant spaudimą klasėje (pvz., atsiskaitant, rungtyniaujant).
Įvardija, tai ką gerai moka ir panaudoja savo gebėjimus padedant kitiems (pvz., knygų
pasirinkimo konsultantas, padeda kitiems mokytis dalyko, įsijungia į nevyriausybinės
organizacijos veiklą ir pan.)
Iššsikelia asmeninį ir mokymosi tikslą, suplanuoja kaip pasiekti ir pasiekia. 

1.1 Atpažįsta ir įvardija emocijas, elgesį ir vertybes.
1.2 Atpažįsta ir nerimą ir stresą, moka keletą jų įveikos ir valdymo metodų.
1.3 Atpažįsta, įvardija ir plėtoja asmeninius pomėgius, savybes, talentus, įgūdžius, gebėjimus.
1.4 Išsikelia akademinius ir asmeninius tikslus, planuoja žingsnius, kaip jų siekti ir veikti.

A. Pažįsta save, kelia ir siekia asmeninių tobulėjimo tikslų



Pasiekimų raida PROJEKTAS

1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai

B1. Stebėdami veido išraišką ir kūno kalbą gali apibūdinti kito žmogaus patiriamas 
emocijas ir jausmus. (2.1)
Atpažįsta ir įvardija, koks elgesys klasėje padeda visiems geriau sutarti ir mokytis 
(palaukti savo eilės, išklausyti vienas kito, palaikyti vienas kito idėjas). (2.2)
Žino kada ir moka pasakyti „ne“ nesaugioje situacijoje. (2.3)
Geba apibūdinti situacijas, kuriose gali kilti konfliktai. (2.4)

B1. Rodo susidomėjimą kitų jausmais, gali perklausti ir pasitikslinti ar gerai suprato.
Geba apibūdinti kaip bendravimas su skirtingais žmonėmis praturtina žmogaus gyvenimą. 
Atpažįsta patyčių elgesį ir gali apibūdinti kaip jaučiasi žmogus iš kurio tyčiojamasi.

B2. Gali paaiškinti kaip jaučiasi kiti žmonės skirtingose situacijose (kai juos 
apdovanoja, nuskriaudžia ar neturi draugų).
Geba apibūdinti kaip skirtumai praturtina bendruomenę.
Moka užmegzti kontaktą su bendraamžiu.
Analizuoja ir paaiškina, kaip nesusipratimas gali virsti konfliktu.

B2. Atpažįsta ir skiria žodines ir nežodines užuominas ir pranešimus.
Žino kada ir kaip reikia išreikšti dėkinumą. 
Pripažįsta, kad įvairių kultūrinių ir socialinių grupių žmonės turi daug bendro ir dalyvauja
šių grupių gyvenime.
Paaiškina, kaip nesuvaldytos emocijos gali paskatinti atsirasti konfliktą.

B3. Pripažįsta, kad skirtingi žmonės toje pačioje situacijoje gali jaustis skirtingai.
Geba apibūdinti kaip bendravimas su skirtingais žmonėmis praturtina bendruomenes. 
Atpažįsta patyčių elgesį ir gali apibūdinti kaip jaučiasi žmogus iš kurio tyčiojamasi.

B3. Remiantis žodinėmis ir nežodinėmis užuominomis pasako kaip jaučiasi kitas žmogus.
Moka bendradarbiauti grupėje.
Žino kaip užmgesti santykį su skirtingais žmonėmis ir lengvai tai daro.
Moka konstruktyviai spręsti konfliktą. 

B4 Atpažįsta ir skiria žodines ir nežodines užuominas ir pranešimus.
Žino kada ir kaip reikia išreikšti dėkinumą. 
Pripažįsta, kad įvairių kultūrinių ir socialinių grupių žmonės turi daug bendro ir
dalyvauja šių grupių gyvenime.
Paaiškina, kaip nesuvaldytos emocijos gali paskatinti atsirasti konfliktą.

B4. Atpažįsta kitų žmonių emocijas skirtingose situacijose.
Priima konstruktyviai kritiką ir maką ją išsakyti kitiems.
Demonstruoja atsakomybę padedant klasėje bendraklasiams, neisškiriant grupių.
Atskiria neigiamą ir teigiamą bendraamžių spaudimą.
Naudoja atsisakymo neigiamam bendraamžių spaudimui įgūdžius.

B. Kuria tarpusavio santykius ir moka bendradarbiauti

2.1 Atpažįsta kitų emocijas, yra empatiški ir demonstruoja įtraukiojo elgesio įgūdžius.
2.2 Moka komunikuoti (demonstruoja dėmesingo, empatiško, veiksmingo klausymo įgūdžius).  
2.3 Atpažįsta ir įvardija kitų žmonių, grupių pomėgius, savybes, talentus, gebėjimus ir kitus ypatumus.
2.4 Išvengia neigiamų santykių ir moka pritaikyti konfliktų valdymo strategijas.



Pasiekimų raida PROJEKTAS

1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai
C1. Žino taisykles skirtingose erdvėse (klasėje, koridoriuje, žaidimo aikštelėje, valgykloje) ir 
jų laikosi. (3.1)
Dalyvauja sprendžiant grupėje konfliktus. Moka pasinaudoti strategija Pagalvok ir pasirink. 
(3.2)

C3. Žino ir laikosi saugaus elgesio ir draugystės išsaugojimo taisyklių klasėje, žaidimų 
aikštelėje, valgykloje, koridoriuose, bibliotekoje, autobuse, gatvėje ir kitose erdvėse.
Moka kelių žingsnių sprendimų priėmimo strategijos, bei geba priimti paprastą 
sprendimą dirbant su grupe. 

C2. Žino ir laikosi saugumo taisyklių. Kuria su bendraklasiais draugiškos ir rūpestingos klasės
taisykles ir jų laikosi.
Moka paaiškinti ką reiškia alternatyvūs sprendimai ir įvertinti jų pasekmes. 

C2. Apibūdina klasės ar mokyklos taisyklių pažeidimo pasekmes.
Gali apibūdinti sprendimo priėmimo žingsnius ir prireikus jais pasinaudoja.

C3. Žino ir laikosi saugaus elgesio ir draugystės išsaugojimo taisyklių klasėje, žaidimų 
aikštelėje, valgykloje, koridoriuose, bibliotekoje, autobuse, gatvėje ir kitose erdvėse.
Moka kelių žingsnių sprendimų priėmimo strategijos, bei geba priimti paprastą sprendimą 
dirbant su grupe. 

C3. Atpažįsta ir apibūdina negarbingą elgesį ir jo pasekmes. 
Pasinaudoja sprendimo priėmimo metodais sprendžiant tarpusavio santykių problemas ir
akademinius iššūkius.

C4 Apibūdina klasės ar mokyklos taisyklių pažeidimo pasekmes. 
Gali apibūdinti sprendimo priėmimo žingsnius ir prireikus jais pasinaudoja.

C4. Žino kuo skiriasi bendrieji susitarimai nuo taisyklių.
Demonstruoja atskaingą elgesį priklausant grupei (pvz., vykdo įsipareigojimus, laikosi
susitarimų).
Priatiko sprendimo priėmimo įgūdžius sprendžiant nepageidaujamo elgesio elegsio
problemas.

3.1 Geba analizuoti ir kurti skirtingoms žmonių grupėms (klasės, mokyklos, šeimos, bendruomenės), 
erdvėms, situacijoms būtinas taisykles ir jų laikosi.
3.2 Priima sprendimus, analizuoja/vertina jų pasekmes.

3. Elgiasi atsakingai ir geba įvertinti pasekmes.



Pasiekimų raida PROJEKTAS

1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai
D1. Atpažįsta ir apibūdina, kaip gali padėti ir palaikyti vienas kitą klasėje, šeimoje. (4.1)
Apibūdina, koks maistas padeda saugoti sveikatą. (4.2)
Pasisiūlo padėti atlikti nesunkius darbus. (4.3)

D1. Geba apibūdinti, kaip prireikus gali padėti kitiems saugoti sveikatą ir gyvybę.
Papasakoja, kas tai yra sveiki ir nesveiki įpročiai, kokį reikia rinktis ir renkasi maistą, 
kad saugotų savo sveikatą.
Dalyvauja bendruomenės gerovei skirtame projekte. 

D2. Apibūdina, koks elgesys yra pavojingas sveikatai ir gyvybei.
Apibūdina pagrindinius žmogaus organus ir jų atliekamas funkcijas.
Apibūdina, ką reikėtų daryti, kad bendruomenės nariai gyventų saugiau ir sveikiau.

D2. Atpažįsta ir apibūdina fizinius pojūčius ir emocijas, kurie rodo grėsmę ar pavojų.
Paaiškina, kaip saugoti save ir kokiais būdais gali paskatinti kitus rūpintis savo saugumu.
Papasakoja, kokį reikia rinktis ir renkasi maistą, kad saugotų savo sveikatą.
Dalyvauja bendruomenės gerovei skirtame projekte ir apibūdina, kokią naudą šis 
projektas davė jam, projekto dalyviams ir bendruomenei.

D3. Geba apibūdinti, kaip prireikus gali padėti kitiems saugoti sveikatą ir gyvybę.
Papasakoja, kas tai yra sveiki ir nesveiki įpročiai, kokį reikia rinktis ir renkasi maistą, kad 
saugotų savo sveikatą.
Dalyvauja bendruomenės gerovei skirtame projekte. 

D3. Atpažįsta ir apibūdina nesaugias situacijas. Paaiškina, kaip jų išvengti.
Moka analizuoti sveikatai palankius ir nepalankius sprendimus, bei jų pasekmes. 
Moka apibūdinti bendruomenės narių teises ir pareigas kuriant saugią bendruomenę. 
Apibūdina, kaip galėtų prisidėti ir prisideda prie bendruomenės narių gerovės.

D4. Atpažįsta ir apibūdina fizinius pojūčius ir emocijas, kurie rodo grėsmę ar pavojų.
Paaiškina, kaip saugoti save ir kokiais būdais gali paskatinti kitus rūpintis savo saugumu.
Papasakoja, kokį reikia rinktis ir renkasi maistą, kad saugotų savo sveikatą.
Dalyvauja bendruomenės gerovei skirtame projekte ir apibūdina, kokią naudą šis projektas 
davė jam, projekto dalyviams ir bendruomenei.

D4. Apibūdina, ką reiškia būti atskaingam prieš šiemą, draugus ir bendruomenę.
?????
Sukuria su klasės draugais planą, kaip atliepti bendruomenės poreikius ir jį įgyvendinina.

4. Atliepia asmens, bendruomenės poreikius, saugo ir stiprina sveikatą

4.1 Mokiniai mokosi apie asmeninę ir bendruomenės saugą.
4.2 Mokiniai mokosi suteikti pirmąją pagalbą, slaugos įgūdžių ir ligų prevencijos.
4.3 Mokiniai mokosi atpažinti, įvardyti savo ir bendruomenės poreikius ir veikti juos tenkinant.



Mokymąsis pažinti savo galimybes, poreikius, emocijas, jas valdyti ir konstruktyviai išreikšti suteikia galimybę valdyti stresą, kontroliuoti impulsus ir motyvuoti save atkakliai įveikti kliūtis
siekiant tikslo. 
1) Mokiniai mokosi atpažinti ir įvardyti emocijas, elgesį ir vertybes:
• Plėtoja emocijas ir jausmus apibūdinančių žodžių žodyną. 
• Mokosi stebėti savo emocijas. Apibūdinti patirtas emocijas dienos bėgyje ir skirtingose situacijose; atpažinti nuotaikų pokyčius ir juos lemiančius veiksnius (muzika, žaidimas su draugu, nuovargis, 

būti pastumtam). 
• Mokosi įvardyti emocijų intensyvumą. Apibūdinti kūno reakciją į emocijas ir mokosi atpažinti jas iš veido ir kūno išraiškos, iš balso tembro ir tempo, kitų nežodinių ženklų.
• Mokosi atpažinti teigiamas mintis ir teigiamų minčių efektą. 
• Susipažįsta, kas tai yra sudėtingi jausmai ir teigiamas mąstymas.
2) Mokiniai mokosi nerimo atpažinimo, jo įveikos ir valdymo:
• Atpažinti ir apibūdinti situacijas kuriose pasireiškia atviros arba uždaros emocijos; mokosi pasakyti, kaip reikia nusiraminti ir kaip susitvarkyti su sudėtingomis emocijomis (pvz., liūdesiu, pykčiu, 

nusivylimu). 
• Mokosi emocijų valdymo technikų. 
• Nusiraminimui mokosi gilaus kvėpavimo.
3) Mokiniai mokosi atpažinti, įvardyti ir plėtoti asmeninius pomėgius, savybes, talentus, įgūdžius, gebėjimus:
• Mokosi atpažinti ir įvardyti savo įgūdžius, interesus, stiprybes ir talentus.
• Mokosi įvardyti tai ką gerai moka ir kuo gali pasidžiaugti. Analizuoti įvairias situacijas, kuriose galėjo kažką padaryti geriau. 
• Mokosi įvardyti ką norėtų daryti vienas ir ką norėtų veikti kartu su kitais (sportuoti, važiuoti dviračiu, žaisti stalo žaidimus ir kt.). Mokosi apibūdinti ir sugalvoti veiklas, kurios gali būti atliekamos

kartu su šeimos nariais.
• Mokosi analizuoti ir apibūdinti asmenines savybes, kurias demonstruoja besimokantieji (pvz., atkaklumas, atsakingumas, dėmesys užduočiai ir pan.), mokosi paaiškinti kaip gali pagerinti savo

mokymosi įgūdžius. Mokosi įvardyti tai kas mokykloje sekasi lengvai ir kas mokykloje yra iššūkis. 
• Mokosi atpažinti, įvardyti ir pasitelkti šeimos, mokyklos ir bendruomenės išteklius (žmones, daiktai, laikas). 
• Mokosi tyrinėti ir įvardyti bendruomenės išteklius, kuriais gali naudotis (pvz., žaidimų aikštelė, parkas), mokosi pažinti ir apibūdinti mokyklos ir bendruomenės pagalbininkus (valytoja, valgyklos

darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialinis pedagogas ir kt.).
• Mokosi atpažinti bendruomenės narius, kuriems gali prireikti pagalbos ir palaikymo. Mokosi prašyti pagalbos kai jos reikia. 
4) Mokosi išsikelti akademinius ir asmeninius tikslus, planuoti žingsnius, kaip jų siekti ir veikti: 
• Mokosi nustatyti ir stebėti savo pažangą siekiant akademinių ir asmeninių tikslų.
• Mokosi atpažinti ir apibūdinti situacijas, kurias norėtų pakeisti. 
• Mokosi pagerinti mokymosi elgesį klasėje (pvz., dažniau pakelti ranką, atlikti užduotis, atkreipti dėmesį).
• Paaiškina ryšį tarp sėkmės mokantis ir tuo kuo nori būti. 
• Mokosi išsikelti tikslą, sudaryti planą kaip pasiekti asmeninį tikslą ir stebėti tikslo siekimo pažangą. Mokosi apibūdinti veiksmus, kurie padėjo siekti tikslo. Mokosi išsikelti mokymosi ir asmeninį, ne 

su mokymusi mokykloje susijusį tikslą. Apibūdinti kuo trumpalaikis tikslas skiriasi nuo ilgalaikio.
• Mokosi sudaryti planą, kaip pagerinti savo mokymosi sėkmę mokykloje ir šį planą įgyvendinti.
• Mokosi save apdovanoti už nuopelnus, pasiektą tikslą ar atliktą darbą. 

A. Pažįsta save, kelia ir siekia asmeninių tobulėjimo tikslų


