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 ,,LAIMINGŲ VAIKŲ TAKAS“ 

Minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną mokykloje (spalio 19-23 dienomis) buvo organizuota 

akcija ,,Laimingų vaikų takas“. Akcijos metu mokiniai sužinojo apie savo emocinę sveikatą, išmoko 

atpažinti bei įvardinti savo nuotaikas. Siekiant pagilinti įgytas mokinių žinias apie psichinę sveikatą 

buvo kūrybiškai dekoruoti obuoliukai. Ant savo obuoliuko užrašė mintis arba nuspalvino 

pasirinktomis spalvomis. Pasirinkta spalva turi reikšmę, kokia emocinė būsena vyrauja mokinio 

viduje. Nuspalvotus obuoliukus sudėjome į taką. Emocijų sveikatos stiprinimas ypač aktualus 

pastaruoju metu, kai patiriama nemažai iššūkių, streso, baimių susijusių su pandemijos situacija.  

Psichinė sveikata yra vienas iš sveikatos komponentų, apimantis vaiko emocijas, saugumo 

jausmą ir individualias problemas. Vaiko emocijos yra pagrindinis asmenybės energijos šaltinis. 

Jas sukelia daiktai, situacijos, įvykiai, žmonės. Turime reaguoti į vaikų emocinę raišką.  

Sveikata ir psichikos sveikata yra glaudžiai susijusios tarpusavyje. Mes negalime pakeisti 

stresorių, bet turime pakeisti savo reakciją bei požiūrį į juos, koreguodami savo gyvenimo būdą 

(sveikai gyventi, maitintis, mankštintis, ugdyti pozityvų požiūrį į įvairius reiškinius ir situacijas). 

 Streso malšinimo būdai: 

 Subalansuota mityba, 

 Kokybiškas miegas, 

 Diafragminis kvėpavimas,  

 Nerimo reguliavimas,  

 Dvasingumo praktikavimas. 

 Dėkingumo praktikavimas,  

 Juoko praktika. 

Pasak mokslininkų, bioritmai – tai gyvybės pagrindas, į kurį remiasi visų gyvų organizmų 

adaptacija žemėje, lemianti cikliškas žmogaus fiziologines būsenas, intelektualines galimybes bei 

įvairius emocijų svyravimus. Todėl turime stengtis atkurti prarastą natūralų biologinį gyvenimo 



ritmą, o tam gali padėti tinkamas gyvenimo režimas, paremtas labai paprasta trijų aštuonetų 

taisykle: 

 8 val. reikėtų skirti miegui,  

 8 val. – darbui, 

 8 val.– laisvalaikiui. 

Pasak psichologų, toks kasdienis režimas per 66 dienas suformuoja įpročius, įgalinančius 

nepervargti bei neperdegti. Higieninę biologinio režimo ir dinaminio stereotipo reikšmę sudaro tai, 

jog tinkamai sutvarkytas darbo ir poilsio režimas saugo sveikatą bei 30 proc. palengvina darbą, 

mažiau pavargstama ir yra viena pagrindinių žmogaus pervargimo profilaktikos priemonių. 

Esame skirtingi ir žmogaus dvasinių būsenų įvairovė gamtoje yra sveikintina, nes tai yra geros 

sveikatos požymis. Kiekvienam žmogui stipriausią teigiamą efektą duoda skirtingi būdai. Vieniems 

gerą nuotaiką garantuoja sportas, savanoriavimas, rūpinimasis kitais, fizinis aktyvumas, buvimas 

gamtoje, kiti pozityvumo ir geros savijautos semiasi iš dailės, knygų skaitymo, kelionių, darbo 

sode, bendravimo su aplinkiniais, artimaisiais, augintiniais bei juoko. Svarbu kiekvienam rasti 

savo sielai mielą, įdomų užsiėmimą, veiklą, darbą  ir visiems gerai žinomą posakį „svarbiausia 

nesijaudinti ir gerai maitintis“, o „svarbiausia pozityviai mąstyti, būti geros nuotaikos ir sveikai 

maitintis bei rinktis sveiką gyvenimo būdą“ bei pritaikius jį šiuolaikiniam gyvenimo tempui ir 

būdui gausime patikimą „skiepą“ ne tik nuo daugelių neinfekcinių ligų, psichologinių sutrikimų, 

depresijos, bet ir turėsime neabejotiną garantą sveikesniam, ilgesniam ir laimingesniam gyvenimui. 

O tinkama psichohigiena įvairiuose amžiaus tarpsniuose (nuo vaiko iki senjoro) garantuos tinkamą 

psichofiziologiją bei padės išvengti įvairių sveikatos sutrikimų. Būti laimingi mes galime išmokti! 
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