
PRIEDAS  Nr. 3 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO BEI RENGIMO ŠEIMAI UGDYMO PROGRAMA  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa (toliau – Programa) 

nustato sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai tikslus, uždavinius, sritis, įgyvendinimą, 

aplinką, mokinių pasiekimus ir turinio apimtį mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas 

(toliau – mokyklos). 

2. Programos paskirtis – užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymą bei rengimą 

šeimai mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo 

funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse. Programoje rengimas šeimai 

suprantamas kaip veikla, kuri padeda vaikams išsiugdyti doros, brandžios, savarankiškos, kritiškai 

mąstančios, atsakingos už savo elgesį ir masinės vartotojiškos kultūros įtakai atsparios asmenybės 

bruožus, svarbius žmogaus saviraiškai, brandiems tarpasmeniniams santykiams plėtoti, funkcionaliai 

šeimai kurti, atsakingos tėvystės ir motinystės įgūdžiams įgyti. 

3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei pasirengimo šeimai gebėjimai, vertybinės nuostatos, žinios 

ir supratimas yra asmenybės bendrosios kompetencijos dalis, glaudžiai susijusi su bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų visuma.  

4. Programa parengta įgyvendinant Geros mokyklos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros 

mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas), nuostatas ir atsižvelgiant į vaiko poreikius, jo 

amžiaus tarpsnio ypatumus. Programa skirta pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, ji yra 

neatsiejama ir integrali Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, ir Vidurinio ugdymo bendrųjų 

programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. 

įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, dalis. 

5. Programos įgyvendinimas grindžiamas mokyklos bendruomenės sutarimu ir sutelktu darbu: 

įvairių ugdymo sričių mokytojų ir kitų ugdymo specialistų bendradarbiavimu, bendromis mokyklos ir 

šeimos (tėvų, globėjų, rūpintojų) pastangomis, taip pat nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) ir 

sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimu, neprieštaraujančiu  Programos nuostatoms. 



6. Programoje remiamasi šia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme įteisinta 

sveikatos samprata: sveikata – tai asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. 

Fizinė sveikata suprantama kaip žmogaus organizmo būklė, kai jis integraliai funkcionuoja, pats 

viską atlieka, neserga, neturi negalios. 

Psichikos sveikata yra suprantama kaip vidinės gerovės būklė, pasireiškianti adekvačiu tikrovės 

suvokimu, asmenybės galių raiška ir emociniu dvasiniu atsparumu įprastiniams gyvenimo iššūkiams. 

Socialinė sveikata suprantama kaip būsena, apimanti teigiamą savęs ir kitų vertinimą, 

pasitenkinimą tarpasmeniniais santykiais,  gebėjimą bendrauti. 

Lytiškumas – asmens lytinis tapatumas, atsiskleidžiantis per savęs kaip vyro ar moters, kitos 

lyties asmens, aplinkinio pasaulio suvokimą, jis reiškiasi biologiniais, psichikos, socialiniais 

kultūriniais ir dvasiniais žmogaus būties aspektais. 

 

TIKSLAS:  

Padėti mokiniams įgyti visumines sveikatos ir lytiškumo sampratas, išsiugdyti sveikatai 

naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką 

gyvenimo būdą, ugdyti gebėjimą kurti ir palaikyti darnius ir brandžius tarpasmeninius santykius. 

UŽDAVINIAI: 

1. Suprasti ir žinoti jog  sveikata ir lytiškumas yra kaip dvasinio prado persmelkta psichikos, 

fizinės, socialinės sričių, glaudžiai tarpusavyje susijusių, visuma; 

2.  Suprasti ir žinoti pagrindinius sveikos gyvensenos ir darnių tarpasmeninių santykių kūrimo ir 

palaikymo principus; 

3. Suprasti ir žinoti  fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, veiklos ir poilsio derinimo, asmens ir 

aplinkos švaros svarbą sveikatai ir gyvenimo kokybei; 

4.  Suprasti ir žinoti pozityvaus, konstruktyvaus mąstymo, savivertės, savitvardos, emocijų ir 

jausmų pusiausvyros, minčių ir vaizduotės higienos (smurtinių, pornografinių ir kitų neigiamo 

pobūdžio vaizdinių vengimo) reikšmę savo ir kitų sveikatai; 

5. Suprasti ir žinoti įvairių formų smurto ir išnaudojimo, įskaitant išnaudojimą pornografinei 

medžiagai kurti, žalą sau, kitam asmeniui ir visuomenei;  

6.  suprasti ir žinoti  socialinių veiksnių, tarpasmeninių santykių, lyčių lygiavertiškumo, atsakingo 

pasirinkimo, tarpusavio pagarbos ir paramos vienas kitam esmę ir svarbą sveikatai, lytiškumo 

raiškai, santuokos sudarymui, šeimos kūrimui, darniam gyvenimui šeimoje; 

7. Suprasti ir žinoti šeimos, santuokos vaidmenį asmens ir visuomenės gyvenime; 

 

 



SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO BEI RENGIMO ŠEIMAI  

UGDYMO PROGRAMOS TURINYS  

1 – 2 klasės 

Eil.

Nr. 

Dalykas Pamokų 

skaičius 

Tema Laukiamas rezultatas 

1. Dorinis 

ugdymas 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

 

1.Savivertė. Koks aš esu? Kurios 

mano savybės man patinka; kurias 

savybes norėčiau pakeisti?  

 

 

2. Emocijos ir jausmai. Kokius 

išgyvenimus patiria visi žmonės 

 

 

3. Kokios situacijos rizikingos ir 

kada reikia būti itin atsargiam? 

1. Atpažįsta ir išvardija 

savo gerąsias savybes. 

Išvardija savo bruožus, 

kuriuos derėtų patobulinti, 

pagrindžia savo nuomonę. 

2. Paaiškina, kad visi 

žmonės išgyvena įvairias 

emocijas (džiaugsmą, 

susižavėjimą, pyktį, 

liūdesį ir kitas). Nurodo, 

kad visos emocijos yra 

svarbios ir reikalingos. 

3. Pateikia pavyzdžių, 

kokios situacijos yra 

rizikingos, ir kada reikia 

būti itin atsargiam. 

Nurodo būdus, kaip 

galima nesileisti 

įtraukiamam į pavojingas 

situacijas, veiklas. 

Nurodo, į ką galėtų 

kreiptis pagalbos 

prireikus. 

2. Pasaulio 

pažininmas 

1 val. 

 

 

 

 

 

 

1 val. 

 

1.Kas yra sveikata? Ką reiškia 

sveikas kūnas? Kaip jaučiamės, 

būdami sveiki? 

 

 

 

 

 

2. Sveika mityba. Sveikatai 

palankūs ir nepalankūs maisto 

produktai ir gėrimai. Pagrindiniai 

1. Pateikia sveikatai 

palankaus ar (ir) 

nepalankaus elgesio 

pavyzdžių. Nurodo, į ką 

kreiptis pablogėjus 

sveikatai. Išvardija, ką 

darome kasdien, kad 

būtume sveiki ir gerai 

jaustumėmės. 

 

2. Pateikia maisto ir 

gėrimų, kuriuos vartoti 

sveika, o kuriuos reikia 



sveikos mitybos reikalavimai. 

Maisto produktai, kuriuos reikėtų 

valgyti saikingai. 

vartoti saikingai, 

pavyzdžių. Nusako 

saugaus maisto vartojimo 

taisykles (neskubėti, 

sukramtyti, nevalgyti labai 

karšto maisto). Žino, kaip 

saugiai laikyti maistą. 

3. Kūno 

kultūra 

2 val. 1. Judėjimas – gyvenimo 

džiaugsmas 

2. Asmens higiena – kasdieniniai 

asmens higienos reikalavimai 

1. Noriai judėti kiekvieną 

dieną, įvairioje aplinkoje. 

2.Žinoti ir atlikti veiksmus 

reikalingus asmens 

higienos palaikymui. 

4. Lietuvių 

kalba 

 

1 val. 

 

 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

 

 

 

 

1 val. 

 

 

1 val. 

 

 

 

1 KLASĖ 

1.Tema „Mano klasė“ 

 

 

2. Tema „Lopšinė“ 

 

 

3. Tema „Aš jaučiu” 

 

 

 

 

2 KLASĖ 

4. Tema „Kompiuteris“ 

 

 

5. Tema „Juokas“ 

 

 

1. Saugos regėjimą. 

Mokysis taisyklingai 

sėdėti. Vengs triukšmo ir 

stengsis jį sumažinti. 

2. Padedamas 

suaugusiųjų, laikysis 

miego, mokymosi ir 

laisvalaikio ritmo ir 

bandys jį planuoti. 

3. Mandagiai ir pagarbiai 

išsakys savo nuomonę, 

požiūrį. Apgalvos ir 

numatys veiksmus, 

kuriuos gali padaryti 

pagelbėdamas 

aplinkiniams žmonėms 

gyvenimo kasdienybėje. 

4. Padedamas 

suaugusiųjų, laikysis 

miego, mokymosi ir 

laisvalaikio ritmo ir 

bandys jį planuoti. 

5. Pozityviai žvelgs į 

aplinką, pasitikės savimi ir 

kitais, iškilus problemai, 

ieškos suaugusiųjų 

(senelių, tėvų, mokytojų) 

pagalbos. 



5. Rusų kalba 1 val. 

 

 

 

 

1 val. 

 

 

 

 

 

 

 

1 val. 

 

 

1.Kas yra savitvarda? Kodėl, 

norint ką nors nuveikti, svarbu 

susikaupti, ramiai pamąstyti? 

 

 

2.Mandagus ir pagarbus elgesys. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Draugystė. Kodėl svarbu 

draugaujant būti mandagiam ir 

dėmesingam, laikytis duoto 

žodžio, įsipareigojimų, susitarimų 

1. Paaiškina, kodėl svarbu 

susikaupti, sutelkti mintis 

norint ką nors nuveikti. 

Išvardija gerai atliktus 

darbus, įvykdytus 

įsipareigojimus. 

2. Nusako, kad vaikai 

atsiranda iš mamos ir tėčio 

meilės. Supranta, kad 

svarbu suvokti, kaip 

jaučiasi kitas. Žino būdus 

(šypsena, komplimentas, 

dovanėlė, apkabinimas ir 

taip toliau), kaip galima 

suteikti džiaugsmo ir 

pagerinti nuotaiką. 

 

3. Nusako, kaip galima 

paguosti, užjausti, užstoti 

kitą, suteikti jam emocinę 

paramą. Nusako būdus, 

kaip galima susidraugauti 

ir draugauti. Nusako, kad 

įsipareigojimų ir pažadų 

laikymasis parodo 

žmogaus patikimumą. 

Nusako, kad 

įsipareigojimų ir pažadų 

laikymasis parodo 

žmogaus patikimumą. 

6. Užsienio 

kalba 

1val. 

 

1 val. 

1 klasė 

Mano kūnas ir jo sudedamosios 

dalys. 

2 klasė 

Mano kūnas ir jo sudedamosios 

dalys. Jų paskirtis. 

Įvardija kūno dalis ir 

nurodo kokios ir kiek jų 

yra. 

Įvardija kūno dalis ir 

nurodo jų funkcijas, sieja 

su sveikata, gyvensenos 

įgūdžiais. 

7. Dailė ir 

technologij

os 

1 val. 

 

 

 

1.Mano kūno dalys, jų paskirtis. 

Kaip rūpintis savo kūnu? 

 

 

1. Nurodo kasdienius 

asmens higienos 

reikalavimus: rankų 

plovimas, kūno prausimas, 

naudojimasis tualetu, 

asmeninių daiktų 



 

 

 

 

 

 

 

1 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 val. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mergaitė suaugusi gali tapti 

mama, o berniukas – tėčiu. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Daržovės ir vaisiai mūsų 

mityboje 

priežiūra, drabužių ir 

avalynės priežiūra, burnos 

ir dantų priežiūra. 

Paaiškina, kodėl svarbu 

tvarkyti savo aplinką 

(žaidimų, mokymosi ar 

kitas buvimo vietas). 

Savais žodžiais paaiškina, 

kaip tvarkyti savo 

mokymosi aplinką. 

Apibūdina  kūno dalis ir 

jų funkcijas. 

2. Paaiškina, kad šeimoje 

svarbiausia meilė, 

pagarba, pasitikėjimas, 

tarpusavio pagalba. 

Paaiškina, kaip sutariama 

ir dalijamasi pareigomis 

šeimoje, kaip tai padeda 

siekti darnos. Paaiškina, 

kad šeimoje nėra 

„vyriškų“ ir „moteriškų“ 

darbų. 

 

3. Pateikia maisto ir 

gėrimų, kuriuos vartoti 

sveika, o kuriuos reikia 

vartoti saikingai, 

pavyzdžių. Paaiškina, kad 

daržovės ,vaisiai ir 

maistas teikia energijos ir 

padeda organizmui augti. 

8. Muzika 2 val. 

 

 

 

 

 

 

 

1 -2 klasės 

1. Dainų apie šeimą mokymasis. 

Vaizdinės medžiagos peržiūra, 

karaokė dainavimas: 

„Mamočka milaja, mama moja“ 

„Papa možet“, „Jest mama u 

kotionka“ 

2. Dainų mokymasis apie 

berniukus ir mergaites. Vaizdinės 

medžiagos peržiūra, karaokė 

dainavimas: 

„Iz čego že sdelani naši malčiki“ 

muz. Čičkova, žod. Chelemsko 

„Vmeste veselo šagat po 

prostoram“ V. Šainskij, M. 

 



 Matusovskij 

 

 

 

3 – 4 klasės 

Eil.

Nr. 

Dalykas Pamokų 

skaičius 

Tema Laukiamas rezultatas 

1. Dorinis 

ugdymas 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

 

 

1. Kaip užsimezga žmogaus 

gyvybė? Pagarbus elgesys su kitu, 

jo privatumo gerbimas.  

 

 

2. Santuoka – svarbiausias šeimos 

atsiradimo pagrindas 

 

 

 

1. Palaiko draugiškus 

santykius su kitais, 

bendradarbiauja 

spręsdamas konfliktus, 

kartu su suaugusiaisiais 

randa taikų sprendimą.  

 2. Išreiškia meilės 

jausmus savo 

artimiesiems, jam 

reikšmingiems žmonėms.  

2. Pasaulio 

pažininma

s 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

1. Sveika mityba. Sveikos mitybos 

principai ir taisyklės.  

 

 

 

2. Vartoja tinkamas sąvokas 

organizmo sistemoms ir jų 

funkcijoms apibūdinti. Priima kūno 

pokyčius kaip natūralius. 

1. Nurodo svarbiausius 

sveikos mitybos principus 

ir taisykles. Paaiškina, 

kodėl naudinga reguliariai 

maitintis ir gerti 

pakankamai vandens. 

2. Nusako žmogaus kūno 

organus ir paaiškina jų 

atliekamas funkcijas. 

Nurodo, kad augant 

atsiranda antriniai lytiniai 

požymiai (keičiasi kūno 

proporcijos, didėja ūgis, 

vystosi raumenys). 

3. Kūno 

kultūra 

2 val. 1.Taisyklinga laikysena – gražaus 

kūno rodiklis 

2.Pagrindiniai sveikos mitybos 

principai ir taisyklės. 

1.Žinoti kaip taisyklingai 

stovėti, sėdėti, judėti 

2.Žinoti kaip reguliariai ir 

sveikai maitintis, bei gerti 

reikalingą kiekį vandens. 

4. Lietuvių  3 KLASĖ  



kalba 1 val. 

 

 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

 

1 val. 

1. Tema „Miglotas vakaras“ 

 

 

2. Tema „Mano linksmiausias 

gimtadienis“ 

 

4 KLASĖ 

3.Tema „Pavasario dainelė“ 

 

4. Tema „Mama manimi netikės“ 

 

1. Derins protinį darbą, 

aktyvų ir pasyvų poilsį; 

planuos miego, mokymosi 

ir laisvalaikio ritmą. 

2. Pozityviai žvelgs į 

aplinką. Stengiasi suprasti 

kiekvieno žmogaus 

elgesio motyvus. 

 

3.Stebės savo savijautą ir 

įvertins poilsio naudą gerai 

savijautai. 

4.Spręsdamas nesutarimus, 

konfliktus bandys išsakyti ir 

pagrįsti savo nuomonę, 

išgirsti kito. 

5. Rusų 

kalba 

1 val. 

 

 

1 val. 

 

1 val. 

1. Veikla ir poilsis.  

 

 

2. Miego ir poilsio svarba 

normaliam augimui ir gerai 

sveikatai.  

 

3.  Saugus ir pagarbus elgesys 

elektroninėje erdvėje. 

1. Išmano, kiek laiko dera 

skirti įtemptai protinei 

veiklai, darbui su IKT, 

skaitymui ir pan.  

2. Nusako, kodėl norint 

būti sveikam ir gerai 

jaustis reikia laikytis 

miego, mokymosi ir 

laisvalaikio ritmo. 

3. Paaiškina, kokios 

rizikos yra susijusios su 

informacinių priemonių 

naudojimu, neteikia 

asmeninės informacijos 

viešojoje erdvėje. 

 

6. Užsienio 

kalba 

 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

3 KLASĖ 

Šeima- svarbiausias vienetas. 

 

 

4 KLASĖ 

Mano šeima – mano stiprybė. 

Įvardija šeimos narius. 

Nurodo, kad šeimoje visi 

atsakingi už šeimos 

gerovę, kad privalu 

derintis prie vienas kito 

poreikių ir šeimos 

galimybių. 

Nurodo šeimos narius. 

Paaiškina, kaip sutariama 



 ir dalijamasi pareigomis 

šeimoje ir kaip tai padeda 

siekti darnos. Paaiškina, 

kad šeimoje nėra 

„vyriškų“ ir „moteriškų“ 

darbų 

7. Dailė ir 

technologi

jos 

1 val. 

 

 

1 val. 

 1. Asmens ir aplinkos švara. 

Asmens higienos reikalavimai ir jų 

laikymosi tvarka.  

 

2. Vertina save, parodo savo 

gerąsias savybes. Pasinaudoja savo 

stiprybėmis ir stengiasi įveikti 

silpnybes. 

1. Nusako asmens 

higienos reikalavimus ir jų 

laikymosi tvarką; savo 

veiklos aplinkos švaros 

palaikymo būdus. 

2. Išskiria savo stiprybes, 

pagrindžia, kuo jos padeda 

gyvenime. Nurodo savo 

savybes, kurias norėtų 

tobulinti; svarsto, kaip gali 

siekti asmenybės augimo. 

8. Muzika 2 val. 3 – 4 klasės 

 

1. Dainų apie šeimą mokymasis. 

Vaizdinės medžiagos peržiūra, 

karaokė dainavimas: 

„Mamočka milaja, mama moja“ 

„Papa možet“, „Jest mama u 

kotionka“ 

2.Dainų mokymasis apie berniukus 

ir mergaites. Vaizdinės medžiagos 

peržiūra, karaokė dainavimas: 

„Iz čego že sdelani naši malčiki“ 

muz. Čičkova, žod. Chelemsko 

„Vmeste veselo šagat po 

prostoram“ V. Šainskij, M. 

Matusovskij 
 

 

 

5 – 6 klasės 

Eil.

Nr. 

Dalykas Pamokų 

skaičius 

Tema Laukiamas rezultatas 

1. Dorinis 

ugdymas 

(Etika) 

19 val. 

 

 

5 KLASĖ 

1.Kaip aš augu ir keičiuosi? 

 

2.Kuo skiriasi mergaičių ir 

berniukų požiūriai, vertybės, 

 

 

1. Išnagrinėję šią temą gebės 

apibūdinti kaip jie keitėsi 

augdami. 

 

2. Taikydami įgytas žinias 

paaiškins mergaičių ir 



būdo savybės? 

3.Ar man priimtinas populiarus 

„panelės“/ „vaikino“ įvaizdis? 

 

4.Kokia yra šeimos narių 

atsakomybė vienų už kitus? 

5.Kodėl šeima yra didžiausia 

vertybė? 

 

6.Kodėl vyro ir moters santykiai 

šeimoje turi būti lygiateisiai? 

 

 

7.Ar moku susitarti ir dirbti 

komandoje? 

 

8.Kokia yra rūkymo, alkoholinių 

gėrimų, narkotikų žala sveikatai 

 

9.Kas yra gamtos ir kultūros 

paveldas? 

 

 

 

6 KLASĖ 

10.Mano amžiaus problemos. 

 

11.Mano vizitinė kortelė. Kuo esu 

panašus į kitus, o kuo unikalus? 

 

12.Kaip vertinti: pagal išvaizdą ar 

pagal charakterį? 

 

13. Ar moku įvertinti savo 

mokymąsi, elgesį, rezultatus, 

nagrinėti sėkmės ir nesėkmės 

priežastis? 

14.Kokią žalą gali padaryti 

berniukų raidos skirtumus. 

3. Diskutuodami gebės 

kritiškai apmąstyti 

populiarius „panelės“/ 

„vaikino“ įvaizdžius. 

4. Diskutuos apie 

atsakomybę savo šeimoje. 

5. Pagal pateiktus klausimus 

argumentuotai paaiškins, 

kodėl šeima yra didžiausia 

vertybė. 

6. Gebės pagrįstai paaiškinti, 

kodėl vyras ir moteris yra 

lygiateisiai ir vienodai 

vertingi. 

7. Pristatydami darbus 

paaiškins, kodėl svarbu 

mokėti dirbti ir veikti kartu. 

8. Skaitydami ir aptardami 

vadovėlio tekstus, paaiškins 

neigiamų įpročių žalą 

sveikatai. 

9. Naudodamiesi vaizdine 

medžiaga mokiniai 

susipažins su UNESKO 

saugomomis pasaulio 

paveldo vertybėmis 

Lietuvoje. 

 

 

10. Įžvelgti, kuo esu panašus 

į kitus, o kuo unikalus.  

11. Vertinti asmenis 

remiantis  ne vien išvaizda, 

bet ir jų  charakterio 

savybėmis.  

12. Kritiškai apmąstyti 

populiarius „panelių“ ir 

„vaikinų“ įvaizdžius. 

13. Mokytis įveikti nerimą, 

stresą ir veikti esant  

apribojimams. Įvertinti savo 

mokymosi veiklą, elgesį, 

rezultatus, nagrinėti sėkmės 

ir nesėkmės priežastis. 

14. Mąstyti ir įvertinti 



rūkymas, alkoholio ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimas? 

 

 

15.Kodėl žmonių nuomonės 

dažnai nesutampa? Diskusija – 

būdas ieškoti tiesos, sprendimo, 

sutarimo. Kaip reikia mandagiai 

diskutuoti, išklausyti kitą ir gerbti 

jo nuomonę. 

16.Kaip bendrauju su kitu ir 

kitokiu? 

 

 

17.Svarbiausios šeimos vertybės 

 

 

18.Žalingų įpročių pasekmės 

šeimai. 

 

19.Mano bendraamžiai, kokios 

vertybės svarbios daugeliui 

paauglių?  

riziką, kokią žalą gali 

padaryti rūkymas, alkoholio 

ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimas. Gebėti 

atsispirti bendraamžių 

spaudimui. 

15. Kreiptis pagalbos kilus 

konfliktams, stengtis taikiai 

juos spręsti. Aptarti 

tarpasmeninio santykio 

problemas. 

 

16. Pozityviai mąstyti ir 

kalbėti apie kitokios 

išvaizdos, kultūros, tikėjimo, 

amžiaus ar lyties žmogų 

17. Lyginti berniukų ir 

mergaičių požiūrį į šeimą, 

pagarbiai kalbėti apie kitos 

lyties asmenis. 

18. Pagrįsti, kodėl šeima yra 

esminė vertybė kiekvienam   

iš mūsų – ir vaikams, ir 

suaugusiesiems. 

19. Suvokia atsakomybės 

svarbą santykyje su kitu 

žmogumi. Geba pozityviai 

svarstyti skirtumus tarp 

savęs ir kito. 

2. Gamta ir 

žmogus 

3 val. 5 KLASĖ 

1. Sveika mityba ir jos 

pagrindiniai principai. 

2. Žmonių fizinė veikla ir 

poilsis. 

3. Fizinis aktyvumas ir jo 

nauda jaunam organizmui. 

1. Susipažįsta su 

sveikos mitybos 

principais ir 

taisyklėmis, jas 

aptaria su klasės 

draugais. Paaiškina, 

kodėl naudinga 

reguliariai maitintis 

ir kodėl nesveika 

persivalgyti. 

2. Aptaria ir analizuoja 

dienotvarkės reikšmę 

normaliam 

organizmo augimui 

ir vystymuisi. 

Pateikia pavyzdžių 

apie dienotvarkės 



reikšmę normaliam 

organizmo augimui 

ir vystymuisi. 

3. Paaiškina, 

iliustruodamas 

pavyzdžiais, 

judėjimo ir reguliarių 

fizinių pratimų 

būtinumą organizmo 

normaliam 

vystymuisi. 

2. Gamta ir 

žmogus 

3 val. 6 KLASĖ 

IV Gyvybė kuria gyvybę 

1. Lytinis brendimas-organizmo 

ruošimasis daugintis. 

 

2.Tik subrendęs žmogus gali 

susilaukti palikuonių 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kūdikio gimimas. 

 

 

1. Bręstančio kūno pokyčiai 

(fiziologiniai, anatominiai, 

psichologiniai) lyties ir 

lytiškumo suvokimas,  

 

 

2. Gyvybės užsimezgimo 

apžvalga, tėvo ir mamos 

vaidmenys šeimoje, lyties 

higienos pagrindai, ankstyvo 

nėštumo pavojai, lytinės 

atsakomybės ugdymas, 

savivertės ir psichologinio 

atsparumo ugdymas. Kritinis 

požiūris į informacijos 

priemonių pateikiamo 

lytinio elgesio ir grožio 

standartų pateikimą. 

3. Vaiko (embriono, 

vaisiaus) vystymasis 

motinos įsčiose. Savo ir kito 

asmens privatumo gerbimas. 

3. Kūno 

kultūra 

2 val. 1.Asmens higienos reikalavimai. 

 

2.Kūno pokyčiai paauglystėje. 

1.Suprasti asmens higienos 

reikalavimų ypatumus. 

2.Suvokti kokie pokyčiai 

vyksta paauglystėje. Kaip 

keičiasi kūnas. 



4. Lietuvių 

kalba 

 

9 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 val. 

 

 

 

 

 

5 KLASĖ 

1. Kokios vaikystės patirtys mus 

stiprina?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Kada jaučiamės saugūs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ką atskleidžia liaudies išmintis? 

 

 

 

 

 

1. Aptars kūrinio veikėjų 

vidinį pasaulį; atpažins savo 

išgyvenimų priežastis; 

vertins save, savo savybes, 

suprasdamas vaikystėje 

vykstančius pokyčius, 

diskutuos, kokias vaikystės 

patirtis verta branginti, 

kodėl; atpažins savo 

išgyvenimų priežastis ir sies 

juos su konkrečiomis 

situacijomis; supras, ko 

galima pasimokyti iš 

nesėkmių, kaip, išgyvenus 

stiprius jausmus, 

nusiraminti, pozityviai 

žvelgti į aplinką; analizuos, 

ar būti savitam yra paprasta, 

ar sudėtinga, kodėl? 

2. Suvoks, kuo mokiniui, jau 

paaugusiam, prasmingi 

vaikystės eilėraščiai; kodėl 

seneliai ir anūkai sutaria; 

mokės paaiškinti, kaip 

supranta meilę artimui, 

nusakys, kuo ji pasireiškia; 

supras, kodėl vieniems 

pasaulis yra liūdnas, niūrus, 

o kitiems – spalvotas 

(pripažins kiekvieno teisę 

būti savimi ir ieškos savo ir 

kitų žmonių poreikių 

dermės); atskleis, kokios 

vertybės yra šeimos 

pagrindas.  

3.Sužinos, kaip įvairios 

tautos vertina kalbėjimą, 

bendravimą; kokias savo 

savybes atskleidžia 

vartodami išmintingus ir 

sąmojingus posakius; kodėl 

išmintingas žmogus vertina 

vaizduotę; sužinos, kaip 

pasipriešinti nederamam 



 

 

 

 

12 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kodėl lietuvių pasakos vis dar 

reikšmingos? Kaip literatūrinės 

pasakos perteikia tradicines 

vertybes? 

 

 

 

 

6 KLASĖ 

1.Didvyriškumo apraiškos 

lietuvių sakmėse, legendose ir 

mituose 

 

2. Pasiaukojimas tautai ir 

Lietuvai, knygnešių meilė 

gimtajam žodžiui tautinio 

atgimimo literatūroje 

 

3. Šeimos sąvokos samprata bei 

šeimos narių tarpusavio meilė ir 

ryšiai 

 

 

elgesiui, supras kodėl sveika 

pasijuokti iš savęs ir iš kito; 

nusakys, kaip ir kodėl dera 

ir kaip nedera reikšti savo 

jausmus; konstruktyviai 

reikš savo poziciją.  

4. Išsiaiškins, kokios žmonių 

svajonės atskleidžiamos 

pasakose; mokysis pažinti 

bei vertinti save ir kitus ; 

suvoks, kodėl išlieka pasakų 

išmintis, nors jas iš lūpų į 

lūpas, iš kartos į kartą 

perduoda skirtingi žmonės; 

diskutuos ir  apibendrins, 

kodėl ne visada lengva 

sakyti tiesą, koks žmogus 

yra gražus.  

 

1. Mokės paaiškinti, kaip 

gali pasireikšti 

didvyriškumas, ką reiškia 

posakis ,,dvasios milžinai“ 

2.Apibūdins, kad meilė gali 

būti ne tik kitam žmogui, bet 

ir tautai, kaip tai pasireiškia 

 

 

3. suvoks, kad šeimos gali 

būti įvairios, kad šeimos  

pagrindas – darnūs 

tarpusavio santykiai, 

pasitikėjimas ir rūpinimasis 

vienas kitu. 

5. Rusų 

kalba 

3 val. 5-6 KLASĖS 

Šeimos samprata literatūroje  

 

Apibūdina, kuo gali skirtis 

šeimos.  

Nurodo, kad santuoka yra 

svarbiausias šeimos 

atsiradimo pagrindas.  

Nurodo, koks šeimos narių 



elgesys padeda kurti ir 

išlaikyti darnius tarpusavio 

santykius.  

Nurodo, kad siekiant darnos 

šeimoje, visi šeimos nariai 

dalijasi pareigomis ir 

prisiima atsakomybes. 

Apibūdina darnių tarpusavio 

santykių reikšmę šeimos 

narių emocinei sveikatai, 

vaiko raidai. 

6. Užsienio 

kalba 

2 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 val. 

 

5 KLASĖ 

Sveika mityba (Healthy eating) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 KLASĖ 

Pagrindiniai sveikos mitybos 

principai ir taisyklės 

 

Paaiškina sveikos mitybos 

svarbiausius principus ir 

taisykles ir kasdien jų 

laikosi įvairiose aplinkose 

(renkasi įvairų, visavertį 

maistą, nepersivalgo ir 

panašiai). Aptaria sveikos 

mitybos principus ir 

taisykles (pavyzdžiui, 

maisto pasirinkimo 

piramidę) ir jų įtaką 

sveikatai. Paaiškina, kodėl 

maistas, vanduo reikalingas 

organizmui normaliai 

funkcionuoti ir vystytis. 

 

Argumentuoja, kodėl mityba 

turi būti saikinga, įvairi, 

subalansuota. Paaiškina, 

kodėl naudinga reguliariai 

maitintis ir kodėl nesveika 

persivalgyti. Diskutuoja apie 

sveikos mitybos pasirinkimo 

galimybes. Analizuoja, kaip 

maitinasi, kokius maisto 

produktus renkasi paaugliai, 

ir formuluoja išvadas, 

atsižvelgdamas į sveikos 

mitybos taisykles. 

7. Dailė ir 

technologi

2 val. 1. Energinių maisto medžiagų 

paros norma moksleiviams. 

1. Mokiniai žinos kokia yra 

energinių maisto medžiagų 



jos  

2. Stalo serviravimas 

paros norma mergaitėms ir 

berniukams. 

2. Mokiniai išmoks 

serviruoti stalą. 

8. Istorija  

2 val. 

 

2 val. 

 

6 KLASĖ 

1. Įvairių laikų ir kultūrų įtaka 

lyčių tarpusavio santykiams. 

2. Kiekvienas asmuo yra 

unikalus, turintis neįkainojamą 

vertę ir nepakartojamas. 

Siekiant tikslo ugdyti 

harmoningą žmogų, 

formuojant pagrindinius 

įgūdžius, mokant veiklų, 

pratinant laikytis 

bendravimo, dorinių 

nuostatų, bus siekiama 

akcentuoti ryšį su Vakarų 

Europos kultūra, mokinių 

pasiekimus orientuoti į 

kompetencijų ugdymą. 

Mokiniai įgis visuminės 

sveikatos ir lytiškumo 

sampratas, išsiugdys 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius 

,atsakomybę už savo ir kitų 

sveikatą, paskatins juos 

rinktis sveiką gyvenimo 

būdą, ugdys gebėjimą kurti 

ir palaikyti darnius ir 

brandžius tarpasmeninius 

santykius. 

 

9. Geografija  

2 val. 

 

2 val. 

6 KLASĖ 

1. Įvairių laikų ir kultūrų įtaka 

lyčių tarpusavio santykiams. 

2. Kiekvienas asmuo yra 

unikalus, turintis neįkainojamą 

vertę ir nepakartojamas. 

Siekiant tikslo ugdyti 

harmoningą žmogų, 

formuojant pagrindinius 

įgūdžius, mokant veiklų, 

pratinant laikytis 

bendravimo, dorinių 

nuostatų, bus siekiama 

akcentuoti ryšį su Vakarų 

Europos kultūra, mokinių 

pasiekimus orientuoti į 

kompetencijų ugdymą. 

Mokiniai įgis visuminės 

sveikatos ir lytiškumo 

sampratas, išsiugdys 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius 

,atsakomybę už savo ir kitų 



sveikatą, paskatins juos 

rinktis sveiką gyvenimo 

būdą, ugdys gebėjimą kurti 

ir palaikyti darnius ir 

brandžius tarpasmeninius 

santykius. 

 

10. Muzika 2 val. 

 

 

 

 

2 val. 

5 KLASĖ 

1. ,,Šeimos samprata ir funkcija,, 

- lietuvių ir rusų liaudies dainų 

tekstu                   analizė bei da

inų mokymasis. 

 2.  ,,Kaip susirasti draugų‘‘- 

dainos ,, Reikia  draugą turėti,,  

bei kitų dainų apie draugystę  

tekstų analizė ir mokymasis. 

6-7 KLASĖS 

1. Dainų apie šeimą mokymasis. 

Vaizdinės medžiagos peržiūra, 

karaokė dainavimas: 

„Mamimo serdce“ dainuoja 

Žasmin, „Papa“ Jermolov 

2. Mocarto gyvenimas. 

Dokumentinio filmo „Žizn 

Mocarta“ peržiūra ir aptarimas, 

kaip Volfganga Mocartą auklėjo 

tėvas Leopoldas Mocartas. 

 

 

 

 

 

7 – 8 klasės 

Eil.

Nr. 

Dalykas Pamokų 

skaičius 

Tema Laukiamas rezultatas 

1 Dorinis 

ugdymas 

(Etika) 

 

 

 

 

15 val. 

 

 

 

 

 

 

7 KLASĖ 

1.Svarbiausi asmenybės 

psichologiniai poreikiai 

 

 

 

2.Kaip laikas keičia mūsų gyvenimą 

ir kiekvieną individą? Kas lieka 

 

1. Analizuoti savo fizinius 

ir dvasinius pokyčius, 

suprasti brendimo 

ypatumus kaip laikinus ir 

valdyti jų sukeliamas 

emocijas 

2. Pripažinti savo klaidas, 

jų nebijoti, analizuoti 

tiesos ir klaidos santykį 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastovu, o kas kinta? 

3.Kas yra psichiką veikiančios 

medžiagos? Kokie yra natūralaus 

džiaugsmo šaltiniai?  

4.Kaip atskirti lygiavertiškumą ir 

paklusimą kitam? 

 

 

5.Kas yra paveldima ir kas įgyjama 

šeimoje? 

 

 

 

6.Kodėl galimi konfliktai? 

 

7.Kas sieja mane su bendraamžiais? 

 

 

8.Kaip kuriama demokratiška klasės 

aplinka? 

 

8 KLASĖ 

9.Kaip laikas keičia mūsų gyvenimą 

ir kiekvieną individą? Kas lieka 

pastovu, o kas kinta? 

 

 

 

 

10.Kas yra psichiką veikiančios 

medžiagos? Kokie yra natūralaus 

džiaugsmo šaltiniai?  

11.Kuo grindžiama šeimos 

kalboje ir gyvenime. 

3. Praktikuoti sveiką 

gyvenseną, numatyti 

žalingų įpročių padarinius. 

4. Įvertinti savo kaltę dėl 

kito nelaimės ir ją 

pripažinti. Stengtis 

suprasti suklupusį draugą, 

jam padėti, atleisti. 

5. Rodyti pagarbą šeimos 

nariams, rūpintis jais, 

vertinti šeimos 

nepamainomą genetinį 

ryšį, taikiai spręsti 

kylančius konfliktus. 

6. Dalyvauti bendroje 

klasės veikloje, rūpintis 

santarve ir prisidėti prie 

jos kūrimo. 

7. Ieškoti fizinių ir 

dvasinių poreikių dermės 

ir nepasiduoti neigiamoms 

emocijoms. 

8. Geba išvardinti savo 

pareigas klasėje ir 

dalyvauti bendroje klasės 

veikloje 

 

9. Analizuoti savo fizinius 

ir dvasinius pokyčius, 

suprasti brendimo 

ypatumus kaip laikinus ir 

valdyti jų sukeliamas 

emocijas. Ieškoti fizinių ir 

dvasinių poreikių dermės ir 

nepasiduoti neigiamoms 

emocijoms 

10. Praktikuoti sveiką 

gyvenseną, numatyti 

žalingų įpročių padarinius. 

11. Rodyti pagarbą šeimos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikyba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 val. 

egzistencija?  

 

 

 

12. Solidarumas ir tolerancija  

 

 

 

 

13.Pagarba ir paklusnumas iš 

baimės. Kokios yra aklo paklusimo 

pasekmės? 

 

 

 

14.Nepilnamečių grupuotės, 

nepilnamečių nusikaltimai, jų 

priežastys ir socialinės sąlygos 

(smurtas, skurdas, patyčios, 

socialinė atskirtis). 

15.Gamtos puoselėjimo ir tausojimo  

ekologinės nuostatos. 

 

 

 

1. Šeima ir meilė 

2. Šeima kaip instituciaja: 

socialinis, kultūrinis kontekstas. 

3. Žmogaus asmuo ir lytiškumas 

nariams, rūpintis jais, 

vertinti šeimos 

nepamainomą genetinį 

ryšį, taikiai spręsti 

kylančius konfliktus. 

12. Argumentuoti, kodėl 

svarbu būti aktyviu 

visuomenės piliečiu. 

Ugdosi nuostatą būti 

pilietiškai aktyviu. Geba 

paaiškinti kas yra 

solidarumas ir tolerancija 

13. Svarstyti teisių, 

autonomijos ir pareigų 

visuomenei santykį. 

Prireikus būti pilietiškai 

aktyviam. Skirti 

autoritarinės ir 

demokratinės visuomenės 

ypatumus.  

14. Analizuoti elgesį iš 

pagarbos ir elgesį, kai 

reikia paklusti. 

 

15. Suprasti gamtos 

reikšmę ir vertę. 

Diskutuoti apie ekologines 

problemas. Mokėti gamta 

naudotis, pasirinkti 

leistinas vietas ir leistinas 

veiklos priemones 

 

2 Lietuvių 

kalba 

 

4 val. 

 

7 KLASĖ 

1.Jaunas žmogus ieško gyvenimo 

prasmės. Jaunystės idealai ir siekiai. 

Draugystė, meilė, pasitikėjimas. 

Šeimos, draugų, mokyklos įtakos. 

 

 

1.Vertins save, savo 

stiprybes, suprasdamas, 

kas daro įtaką jo 

nuomonei, pasitikės 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savo vietos tarp žmonių ieškojimas. 

Žmonių santykiai. Savivertė ir 

orumas. Įsipareigojimai ir 

ištikimybė. Gyvenimo vertė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Tautosakos ir tradicijų tęstinumas. 

Dainos reikšmė žmogaus ir 

bendruomenės gyvenime. Protėvių 

pasaulėžiūros ašis – metų ratas. 

Ryšys su gamta. Darbai ir šventės, 

jų tradicijos praeityje ir dabar. 

Dainų simbolika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

savimi. Išvardins 

teigiamas savo savybes. 

Nurodys, kaip savęs 

vertinimas (teigiamas ar 

neigiamas) veikia asmens 

savijautą ir sveikatą 

paaiškins, kodėl prisiimtus 

įsipareigojimus reikia 

įvykdyti. Susidūręs su 

iššūkiais išbandys savo 

galias, atras savo 

stiprybes. Analizuos tikros 

ir netikros draugystės 

požymius, paaiškins, kuo 

draugystė skiriasi nuo 

gerų santykių, apibūdins 

draugystę kaip asmenis 

praturtinantį konstruktyvų 

ryšį; 

Analizuos, kokios 

vertybės yra artimų 

santykių šeimoje pamatas. 

2.Anlizuos žmonijos 

istoriją keitusių 

asmenybių gyvenimo 

istorijas, jų charakterio 

bruožus. supras, kad 

kiekvienas asmuo turi 

savitus talentus ir 

gebėjimus, kuriuos 

sąmoningai puoselėdamas 

gali prisidėti prie 

bendruomenės gerovės 

kūrimo ; analizuos 

žmonijos istoriją keitusių 

asmenybių gyvenimo 

istorijas, jų charakterio 

bruožus; suvoks  kad 

kiekvienas asmuo turi 

savitus talentus ir 

gebėjimus, kuriuos 

sąmoningai puoselėdamas 

gali prisidėti prie 

bendruomenės gerovės 

kūrimo. 

 



 

 

1 val. 

 

 

 

 

1 val. 

 

 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

 

 

1 val. 

 

 

 

1 val.  

 

 

8 KLASĖ 

1. „Kuo grindžiama šeimos 

egzistencija“ – pagal A. 

Mickevičiaus poemą  „Gražina“. 

 

 

2. „Kaip laikas keičia mūsų 

gyvenimą ir kiekvieną individą“ – 

pagal V. Krėvės „Skerdžių“. 

 

3. „Kas yra paveldima ir kas 

įgyjama šeimoje“ – pagal S. 

Šaltenio „Riešutų duoną“. 

 

4. „Kas mane sieja su 

bendraamžiais“ – pagal V. 

Žilinskaitės „Kintą“. 

 

5.  „Kokie yra mano santykiai su 

kitos lyties bendraamžiais“ – pagal 

V. Šekspyro „Romeo ir Džuljetą“. 

 

 

6. „Koks mano požiūris į meilę“ – 

pagal K. Borutos „Baltaragio 

malūną“ 

 

 

 

1.Rodys pagarbą šeimos 

nariams, rūpinsis jais, 

vertins šeimos 

nepamainomą genetinį 

ryšį, taikiai spręs 

kylančius konfliktus. 

2.Ieškos fizinių ir dvasinių 

poreikių dermės ir 

nepasiduos neigiamoms 

emocijoms. 

 

3.Diskutuodami apie 

vyriškumą ir moteriškumą 

gebės pateikti pavyzdžių 

iš savo gyvenamosios 

erdvės. 

4.Dalyvaus bendroje 

klasės veikloje, rūpinsis 

santarve ir prisidės prie 

jos kūrimo. 

5.Analizuodami savo 

santykius su kitos lyties 

bendraamžiais mokysis 

atpažinti įvairius 

bendravimo būdus 

 

6.Taikydami įgytas 

nuostatas ir žinias apie 

meilę, santuoką ir šeimą 

gebės įvertinti 

atsakomybės ir 

ištikimybės svarbą 

šeimoje. 

3 Užsienio 

kalba 

2 val. 

 

 

 

7 KLASĖ 

Sveikata – vertybė. 

 

 

 

 

Analizuoja sveikatos 

požymius, gyvenimo būdo 

ir aplinkos veiksnių įtaką 

sveikatai, atpažįsta 

iškilusias sveikatos 

problemas. Apibūdina, kas 

yra sveikata, sveikas 



 

 

 

 

 

 

 

2 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 klasė 

Aktyvumas, sąžiningumas ir 

atsakingumas tausojant ir stiprinant 

savo ir kitų sveikatą. 

žmogus, sveikata kaip 

darnus kūno, psichikos, 

tarpusavio santykių 

funkcionavimas. 

Nagrinėja kasdienius 

veiksmus, nuo kurių 

priklauso sveikata; 

pateikia sveikos 

gyvensenos kasdienių 

veiksmų pavyzdžių.  

Analizuoja, kas naudinga 

ir kas kenkia sveikatai. 

Įvertina su sveikata ir 

saugumu susijusių 

asmeninių sprendimų 

trumpalaikį ir (ar) ilgalaikį 

poveikį. Analizuoja savo 

elgesio ir aplinkos 

veiksnius, stiprinančius ir 

kenkiančius sveikatai. 

Pasako, kur tikslinga 

kreiptis, iškilus 

rimtesnėms sveikatos 

problemoms. 

 

4 Rusų 

kalba 

3 val. 7-8 KLASĖS 

Emocijos ir jausmai  

(pagal literatūrinių kūrinių analizę) 

Paaiškina, kaip 

paauglystėje kinta 

emocijos ir jausmai. 

Analizuoja priežastis, 

kurios sukelia teigiamas ar 

neigiamas emocijas.  

Pateikia pavyzdžių, kaip 

emocijų ir jausmų raiška 

gali padėti ar pakenkti sau 

ir kitiems. 

Nusako keletą būdu, kaip 

galima išreikšti neigiamas 

emocijas neįskaudinant, 

neįžeidžiant kitų. 

Žino, kad reikia kreiptis 

pagalbos, jei apima 

liūdesys, vienišumo, 



beprasmybės jausmas, 

aplanko mintys apie 

savižudybę. 

5 Chemija  

2 val. 

9-10 KLASĖS 

1. Kenksmingos medžiagos ir 

jų žala organizmui. 

2. Cheminės medžiagos buityje 

ir naudojime. 

 

1. Analizuoja ir 

pateikia pavyzdį, 

kas palanku ir kas 

kenkia sveikatai. 

Pateikia pavyzdį 

apie teigiamą ir 

neigiamą aplinkos 

poveikį asmens 

sveikatai. 

2. Kritiškai vertina 

informaciją apie 

galimą teigiamą ir 

neigiamą siūlomų 

priemonių poveikį 

fizinei sveikatai. 

 

6. Biologija 4 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 val.  

7 KLASĖ 

1.Pamoka diskusija „Ar lengva būti 

paaugliu“. 

 

 

2.Lytinės sistemos fiziologija. 

3.Lytinis ciklas. 

 

 

4.Nervų sistema ir refleksai. 

 

8 KLASĖ 

1.Kintamumas. 

2.Paveldimos 

informacijos perdavimas 

 

 

1. Pamoka diskusija, 

pasiūlyta tema, siekiant 

išsiaiškinti paauglystėje 

kylančius klausimus, s 

2. Paauglystė – permainų 

metas.ituacijų analizė. 

3. Fiziniai, psichiniai ir 

socialiniai pokyčiai 

paauglystėje 

4. Teigiamas savęs 

vertinimas, savigarba ir ją 

sąlygojantys veiksniai. 

 

 

Lyties paveldėjimo 

mechanizmai, biologinė 

lyties samprata, lyčių 

vaidmuo gamtoje, lytinio 

lygiavertiškumo ir lygybės 



principų diegimas. 

7. Istorija  

2 val.  

 

2 val. 

 

 

2 val.  

 

2 val. 

7 KLASĖ 

1. Pagarba žmogui ir lyčių 

lygiavertiškumui, pagarba žmogaus 

gyvybei. 

2. Sveika asmens gyvensena kaip 

gyvenimo būdas. 

8 KLASĖ 

1. Pozityvaus, konstruktyvaus 

mąstymo reikšmė savo ir kitų 

sveikatai. 

2. Šeimos, santuokos sveikatos 

programa. 

Siekiant tikslo ugdyti 

harmoningą žmogų, 

formuojant pagrindinius 

įgūdžius, mokant veiklų, 

pratinant laikytis 

bendravimo, dorinių 

nuostatų, bus siekiama 

akcentuoti ryšį su Vakarų 

Europos kultūra, mokinių 

pasiekimus orientuoti į 

kompetencijų ugdymą. 

Mokiniai įgis visuminės 

sveikatos ir lytiškumo 

sampratas, išsiugdys 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius 

,atsakomybę už savo ir 

kitų sveikatą, paskatins 

juos rinktis sveiką 

gyvenimo būdą, ugdys 

gebėjimą kurti ir palaikyti 

darnius ir brandžius 

tarpasmeninius santykius. 

8. Geografija  

2 val. 

 

2 val. 

 

 

2 val. 

 

2 val. 

7 KLASĖ 

1. Pagarba žmogui ir lyčių 

lygiavertiškumui, pagarba žmogaus 

gyvybei. 

2. Sveika asmens gyvensena kaip 

gyvenimo būdas. 

8 KLASĖ 

1. Pozityvaus, konstruktyvaus 

mąstymo reikšmė savo ir kitų 

sveikatai. 

2. Šeimos, santuokos sveikatos 

programa. 

Siekiant tikslo ugdyti 

harmoningą žmogų, 

formuojant pagrindinius 

įgūdžius, mokant veiklų, 

pratinant laikytis 

bendravimo, dorinių 

nuostatų, bus siekiama 

akcentuoti ryšį su Vakarų 

Europos kultūra, mokinių 

pasiekimus orientuoti į 

kompetencijų ugdymą. 

Mokiniai įgis visuminės 

sveikatos ir lytiškumo 

sampratas, išsiugdys 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius 

,atsakomybę už savo ir 

kitų sveikatą, paskatins 

juos rinktis sveiką 

gyvenimo būdą, ugdys 

gebėjimą kurti ir palaikyti 

darnius ir brandžius 



tarpasmeninius santykius. 

9. Kūno 

kultūra 

2 val. 1.Sveika gyvensena – gyvenimo 

pagrindas. 

 

 

2. Sveikos mitybos principai. 

1.Žinoti kaip gyvenimo 

būdo pokyčiai, nulemia 

pokyčius ir žmogaus 

sveikatoje. 

 

2.Žinoti sveikos mitybos 

pavyzdžius ir skysčių 

vartojimo naudą. 

10. Dailė ir 

technologi

jos 

2 val. 1. Energinių maisto medžiagų paros 

norma moksleiviams. 

 

2. Stalo serviravimas 

1. Mokiniai žinos kokia 

yra energinių maisto 

medžiagų paros norma 

mergaitėms ir berniukams. 

2. Mokiniai išmoks 

serviruoti stalą. 

11. Muzika 2 val. 9 KLASĖ 

1. ,, Istorinė ir kultūrinė šeimos mod

elių įvairovė „ - lietuvių ir rusų liau

dies dainų tekstu analizė bei dainų 

mokymasis. 

2. ,,Netektys šeimoje, krizių 

įveikimas“ – muzikos įtaka 

žmogaus būsenai. E.Clapton ,, Tears 

in heaven,,  dainos suikūrimo 

istorijos analizė. 

 

 

 

9 - 10 klasės 

Eil.

Nr. 

Dalykas Pamokų 

skaičius 

Tema Laukiamas rezultatas 

1 Dorinis 

ugdymas 

(Etika) 

 

 

 

 

15  val.  

 

 

 

 

 

 

9 KLASĖ 

1.Bendravimas virtualioje erdvėje. 

Saugus bendravimas internete 

 

 

 

 

 

1. Paaiškinti, kaip 

modernios IKT priemonės 

keičia žmonių bendravimą 

šiuolaikiniame pasaulyje, 

žinoti bendravimo 

internete priemonių 

naudojimo tikslus ir 

problemas, papasakoti 

apie žalingos informacijos 

prevencijos programą 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Vartotojiškumas. Globalizacija 

 

 

 

 

3.Pirmiausia nepakenkti. Eutanazija 

 

 

4.Netoleruoti žalingų įpročių 

 

 

5.Kaip suprantu vyriškumą ir 

moteriškumą? 

 

 

6.Kokia yra medijų įtaką 

formuojant vyro ir moters įvaizdį. 

 

 

 

 

7.Kokie yra mano santykiai su kitos 

lyties bendraamžiais? 

„Saugesnis internetas“. 

2. Paaiškinti 

globalizacijos ir 

vartotojiškumo sampratą, 

kur ir kaip pasireiškia ir 

kokių problemų kelia šie 

visuomeniniai reiškiniai. 

3. Analizuoti eutanazijos 

ir dorovės sąsajas, 

paaiškinti, kaip eutanazija 

susijusi su humaniškumu. 

4. Paaiškinti žalingų 

įpročių moralinę, 

visuomeninę žalą, aptarti, 

kaip jie kenkia sveikatai. 

 

5. Diskutuodami apie 

vyriškumą ir moteriškumą 

gebės pateikti pavyzdžių 

iš savo gyvenamosios 

erdvės. 

6. Diskutuodami apie 

reklamoje formuojamą 

vyro ir moters įvaizdį, 

gebės paaiškinti šių 

stereotipų įtaką lyčių 

vaidmens bei jų pareigų 

šeimoje supratimui, savęs, 

kaip vaikino ar merginos, 

suvokimui. 

7. Analizuodami savo 

santykius su kitos lyties 

bendraamžiais, mokysis 

atpažinti įvairius 

spaudimo intymiai 

bendrauti būdus. 

 

Taikydami įgytas 

nuostatas ir žinias apie 

meilę, santuoką ir šeimą 

gebės įvertinti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Koks mano požiūris į santuoką ir 

šeimą? 

 

 

9.Kaip aš suprantu lygias asmenų 

galimybes? Koks yra asmens, 

šeimos ir tautos ryšys? 

 

10 KLASĖ 

10. Asmeninių santykių apžvalga. 

Atsakomybė už savo santykius. 

 

 

 

11.Mirties bausmė 

 

 

12.Ekologijos problemos 

 

  

 

 

13.Prigimtinė teisė į gyvybę. 

Eutanazija 

 

 

 

atsakomybės ir 

ištikimybės svarbą 

šeimoje bei nepritarti 

nesantuokiniams 

intymiems santykiams. 

8. Diskutuodami atpažins 

ir kritiškai įvertins 

diskriminacijos dėl lyties, 

amžiaus, etninės 

priklausomybės ar rasės 

atvejus. 

9. Atskirti kolegiškus, 

draugiškus, partneriškus  

santykius, apibūdinti 

meilės rūšis, kritiškai 

vertinti  atsitiktinius 

santykius; 

10. Paaiškinti, kokie 

motyvai lemia kolegiškus, 

draugiškus ir artimus 

santykius, kuo meilė 

skiriasi nuo susižavėjimo 

ar lytinio potraukio. 

11. Paaiškinti, kaip 

žmonės bendromis 

pastangomis turėtų spręsti 

ekologijos problemas. 

12. Paaiškinti, ką reikia 

daryti, kad nereikėtų 

nutraukti būsimosios 

gyvybės, paaiškinti, 

kokios pagalbos reikia 

sunkiam ligoniui, kad jis 

galėtų nugyventi tiek, kiek 

jam skirta. 

13. Kur kreiptis, jei 

reikalinga pagalba, norint 

atsisakyti žalingų įpročių, 

kaip savikūra ir saviraiška 

padeda sveikai gyventi. 

 

14. Paaiškinti kodėl verta 



 

 

 

 

 

 

Tikyba 

 

 

 

 

 

 

3 val. 

14.Gyventi be žalingų įpročių. 

 

 

15.Gyvenimas yra vertybė. 

 

 

1. Šeima ir meilė 

2. Šeima kaip instituciaja: 

socialinis, kultūrinis kontekstas. 

3. Žmogaus asmuo ir lytiškumas 

gyventi be žalingų įpročių.  

 

15. Paaiškinti, kaip galima 

sulaikyti žmogų nuo 

savižudybės, žinoti, kur 

kreiptis pagalbos, kai 

gyvenimas pasidaro 

nebepakeliamas. 

2 Lietuvių 

kalba 

30 1. Moteris  tradicinėje lietuvių 

kultūroje (I. Simonaitytė, D. 

Sauka. A. Šlepikas, G. 

Beresnevičius) 

2. Lietuvės moters vaidmuo bei 

identitetas svarbiausiuose 

žmogaus gyvenimo ciklo 

papročiuose (B. Sruoga, J.  

Grušas, R. Granauskas, Just. 

Marcinkevičius) 

3. Dž. D.Selindžeris – jaunimo 

vertybių ir tikslų pranašas. 

4. Artimo meilės apraiška 

literatūroje (I. Meras, G. P. 

Bitė) 

5. Kūrėjai ir jų mūzos. 

6. Žmogaus susvetimėjimo 

problema (Dž. D. Selindžeris, 

R. Granauskas, B. Vilimaitė) 

7. Meilės tema lietuvių 

literatūroje: 

1) Meilė Dievui 

2) Meilė Tėvynei 

3) Meilė moteriai 

(Visi poetai) 

8. Ką reiškia būti kitokiu (G. G. 

Markesas, U. Eco) 

9. Vertybių patikrinimas (A. 

Šlepikas. M. K. Čiurlionis, J. 

Grušas) 

10. Aukščiausia meilės apraiška – 

Mokiniai supras, kad 

kalbėjimas ir rašymas 

vertinami kaip asmeniškai 

naudinga veikla, teikianti 

galimybę pažinti save ir 

pasaulį, suvoks lietuvių 

literatūros savitumą ir ryšį 

su Vakarų Europos 

kultūra. Analizuodami ir 

nagrinėdami grožinius 

tekstus mokiniai patirs 

savo estetinių jausmų ir 

mąstymo galias, supras ir 

žinos  socialinių veiksnių, 

tarpasmeninių santykių, 

lyčių lygiavertiškumo, 

atsakingo pasirinkimo, 

tarpusavio pagarbos ir 

paramos vienas kitam 

esmę ir svarbą sveikatai, 

lytiškumo raiškai, 

santuokos sudarymui, 

šeimos kūrimui, darniam 

gyvenimui šeimoje. 



tarnystė (Biblija) 

11. Šeimos santykių vaizdavimas 

literatūroje (B. Vilimaitė, G. 

P. Bitė) 

12. Tėvų ir vaikų konflikto 

vaizdavimas literatūroje (I. 

Simonaitytė, J. Biliūnas, J. 

Grušas). 

3 Geografija  

2 val. 

 

2val.  

2 val.  

2 val.  

9 KLASĖ (I gimn.) 

1. Informacijos svarba sveikatos 

saugojimui ir stiprinimui. 

2. Savo bei kito asmens orumas. 

10 KLASĖ (II gimn.) 

1. Asmens ir aplinkos švara 

2. Lytinis brendimas. 

 

Siekiant tikslo ugdyti 

harmoningą žmogų, 

formuojant pagrindinius 

įgūdžius, mokant veiklų, 

pratinant laikytis 

bendravimo, dorinių 

nuostatų, bus siekiama 

akcentuoti ryšį su Vakarų 

Europos kultūra, mokinių 

pasiekimus orientuoti į 

kompetencijų ugdymą. 

Mokiniai įgis visuminės 

sveikatos ir lytiškumo 

sampratas, išsiugdys 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius 

,atsakomybę už savo ir 

kitų sveikatą, paskatins 

juos rinktis sveiką 

gyvenimo būdą, ugdys 

gebėjimą kurti ir palaikyti 

darnius ir brandžius 

tarpasmeninius santykius. 

4 Rusų 

kalba 

3 val. 9-10 KLASĖS 

Šeimos samprata 

(pagal literatūrinių kūrinių analizę) 

Pagrindžia, kodėl darbų 

šeimoje nederėtų skirstyti 

į vyriškus ar moteriškus, 

kodėl svarbu, kad 

kiekvienas atliktų tai, kas 

jam yra priimtiniausia ir 

sutarta abipusiu sutarimu. 

5 Užsienio 

kalba 

2 val. 

 

 

 

I gimn. klasė 

Fizinis aktyvumas (Sports and 

fitness). 

 

II gimn. klasė 

Paaiškina, kad fizinis 

aktyvumas naudingas visų 

organizmo sistemų 

normaliam vystymuisi, 

jėgai, ištvermei, 

lankstumui didinti, 

optimaliai kūno masei ir 



2 val. Fizinis aktyvumas (Sports and 

fitness). 

formoms palaikyti, lėtinių 

ligų rizikai mažinti, 

psichikos sveikatai ir 

socialinei gerovei. 

Įvardija fizinio aktyvumo 

pagrindinius principus. 

Išmano būdus didinti 

organizmo pajėgumą, 

kūno jėgą, ištvermę, 

lankstumą. 

6 Biologija 5 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 val. 

I gimn.kl.(9kl.)- 

1.Paveldėjimo ypatumai. 

2.Žmogaus lytinė sistema. 

 

 

 

3.Nuo apvaisinimo iki gimimo. 

 

 

 

 

 

 

4.Kontacepcija, 

atsakingas šeimos 

planavimas, LPL 

 

 

 

 

 

5.Nervų sistema ir lytinė fiziologija. 

 

 

 

II gimn.kl.(10kl.) 

1.Lytinė sistema. Lytinis ciklas. 

 

2.Lytinė sistema. Lytinis ciklas. 

 

Detalesnė žmogaus lytinės 

sistemos apžvalga, 

įtraukiant humoralinį, 

fiziologinį ir nervinį lyties  

funkcijos reguliavimą.  

Detali vaisiaus vystymosi 

apžvalga, atsižvelgiant į 

žalingų įpročių ir 

rizikingo gyvensenos 

būdo įtaką naujagimio 

sveikatai. 

 

Kontracepcijos priemonių 

apžvalga (natūrali, 

oraliniai hormoniai 

kontraceptikai, barjerinis 

kontracepcijos 

metodas)aptariant 

kiekvieno metodo 

patikimumą, apsaugą nuo 

LPL, galimus sveikatos 

sutrikimus. 

Seksualinis išnaudojimas 

ir prekyba žmonėmis 

 

 

Seksualinis aktyvumas, 

meilės išraiška ir 

atsakomybė. Pornografija. 

Atsakinga motinystė ir 

tėvystė, neplanuoto 



 

 

. 

 

 

 

 

pastojimo prevencija. 

 

Ankstyvi nėštumai ir 

gimdymai, poveikis 

sveikatai ir 

psichosocialinei jauno 

žmogaus raidai 

ŽIV/AIDS ir lytiškai 

plintančios infekcijos, jų 

plitimas, pasekmės ir 

prevencija. 

7 Istorija  

4 val. 

 

 

 

4 val. 

 

9 KLASĖ (I gimn.) 

1. Informacijos svarba sveikatos 

saugojimui ir stiprinimui. 

2. Savo bei kito asmens orumas. 

10 KLASĖ (II gimn.) 

1. Asmens ir aplinkos švara 

2. Lytinis brendimas. 

 

Siekiant tikslo ugdyti 

harmoningą žmogų, 

formuojant pagrindinius 

įgūdžius, mokant veiklų, 

pratinant laikytis 

bendravimo, dorinių 

nuostatų, bus siekiama 

akcentuoti ryšį su Vakarų 

Europos kultūra, mokinių 

pasiekimus orientuoti į 

kompetencijų ugdymą. 

Mokiniai įgis visuminės 

sveikatos ir lytiškumo 

sampratas, išsiugdys 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius 

,atsakomybę už savo ir 

kitų sveikatą, paskatins 

juos rinktis sveiką 

gyvenimo būdą, ugdys 

gebėjimą kurti ir palaikyti 

darnius ir brandžius 

tarpasmeninius santykius. 

8 Muzika 2 9-10 KLASĖS 

1.  „Šeimos vertybės, vertybių priori

tetai“ - lietuvių ir rusų liaudies dain

ų tekstu                   analizė bei dain

ų mokymasis. 

2. „Seksualinis aktyvumas, meilės 

išraiška ir atsakomybė” – lietuvių 

bei rusų autorinių dainų 

klausymasis ir aptarimas . 

 
 

 



9 Dailė ir 

technologi

jos 

2 val. 1. Energinių maisto medžiagų paros 

norma moksleiviams. 

 

2. Stalo serviravimas 

1. Mokiniai žinos kokia 

yra energinių maisto 

medžiagų paros norma 

mergaitėms ir berniukams. 

2. Mokiniai išmoks 

serviruoti stalą. 

10 Kūno 

kultūra 

2 val. 1.Taisyklingas kvėpavimas ir 

kvėpavimo būdai. 

 

 

2.Savikontrolė – charakterio ir 

individualumo įsisąmoninimas. 

1.Gebėti taisyklingai 

atlikti ir parodyti 

kvėpavimo būdus ir 

pratimus jiems lavinti. 

2.Vertina savo 

temperamentą charakterį 

ir fizini pasirengimą. 

 

 

11 - 12 klasės 

Eil.

Nr. 

Dalykas Pamokų 

skaičius 

Tema Laukiamas rezultatas 

1 Dorinis 

ugdymas 

Etika 

(šeimos 

etika) 

8 val. 11 KLASĖ 

1.Šeimos samprata. Šeimos formos 

 

 

2.Šeima ir jos raida. 

 

 

3.Santuokos formos. Šiuolaikinės 

santuokos. 

 

4.Sutuoktinių santykiai. 

 

 

 

5-6.Šeimos funkcijos: 

 reprodukcinė ir ugdomoji; 

ūkinė ir ekonominė; 

rekreacinė.  

 

1. Gebės svarstyti ir 

interpretuoti įvairias 

šeimos sampratas, suvoks 

šeimos formų įvairovę. 

2. Suvoks, šeimos 

vaidmenį visuomenėje. 

Sužinos apie šeimos raidą 

Lietuvoje. 

 

3. Gebės paaiškinti 

istorinę vyrų ir moterų 

vaidmenų kaitą. 

4. Sužinos apie  įvairiose 

kultūrose egzistuojančias 

santuokos formas. 

Suvoks etinius šeimos 

lytinio gyvenimo 

aspektus.  

5-6. Palygins aistros ir 

draugystės meilėje 

dimensijas  Suvoks 

šeimos, kaip pagrindinio 

socializacijos instituto 

reikšmę. Gebės paaiškinti 



Komunikavimo funkcija. 

Bendravimas šeimoje. 

 

 

7.Gimstamumo problema  

šiuolaikinėje visuomenėje 

 

8.Šeima šiandieninėje valstybėje 

 

 

 

 12 KLASĖ 

9.Ribinės šeimos formos 

 

 

 

 

10.Žmogaus mobilumas ir šeimos 

problemos. 

 

 

bendravimo šeimoje 

reikšmę Suvoks, kokia 

svarbi  komunikavimo 

funkcija šeimoje 

7. Sužinos psichologines, 

fizines ir moralines 

nėštumo nutraukimo 

pasekmes.  

 

8. Susipažins su LR 

Konstitucija, Visuotine 

žmogaus teisių 

deklaracija, Šeimos teisių 

chartija. 

 

9. Gebės įvardyti, kodėl 

mažėja santuokų, kritiškai 

vertins tos pačios lyties 

asmenų, kohabitacinių 

šeimų, vienišų motinų 

daugėjimo problemas. 

10. Suvoks ir gebės 

įvardyti atotolio šeimų 

vaikų psichologines ir 

socialines problemas. 

 

2 Lietuvių 

kalba 

10 val. 1. Mikalojaus Radvilos Rudojo 

paveikslas „Radviliadoje“ – 

dvasiškai ir fiziškai stipraus 

žmogaus pavyzdys. 

2. Meilės tema V.Šekspyro 

sonetuose. 

3. Meilė A. Mickevičiaus gyvenime 

ir kūryboje. 

4. Kas sudaro laimingos šeimos 

pagrindą? (pagal Žemaitės kūrybą). 

5. Mykoliuko ir Severiutės 

„nežemiška meilė“ Vaižganto 

apysakoje „Dėdės ir dėdienės“. 

6. Aistrų sūkurys V.Krėvės dramoje 

„Skirgaila“. 

7. Pareiga šeimai – aukščiausia 

Gebės svarstyti ir 

interpretuoti įvairias 

šeimos sampratas, suvoks 

šeimos vaidmenį 

visuomenėje. Gebės 

paaiškinti istorinę vyrų ir 

moterų vaidmenų kaitą. 

Sužinos apie  įvairiose 

kultūrose egzistuojančias 

santuokos formas. Suvoks 

etinius šeimos lytinio 

gyvenimo aspektus.  

Palygins aistros ir 

draugystės meilėje 

dimensijas  Suvoks 

šeimos, kaip pagrindinio 

socializacijos instituto 

reikšmę. Gebės paaiškinti 

bendravimo šeimoje 

reikšmę Suvoks, kokia 



vertybė Šatrijos Raganos apysakoje 

„Sename dvare“. 

8. Moterys Liudo Vasario gyvenime 

(V. Mykolaičio-Putino romane 

„Altorių šešėly“). 

9. Vaiko kova už šeimą J.Savickio 

apsakyme „Kova“. 

10. Daug Antano Garšvos veidų. 

Mylintis vyras (A. Škėmos romane 

„Balta drobulė). 

11. Meilės trikampis M. Katiliškio 

romane „Miškais ateina ruduo“. 

12.  Samprotavimo rašinys  „Kas 

buvo ir kas yra šeima?“. 

13. Pareigos ir asmeninės laimės 

sankirta Just. Marcinkevičiaus 

dramoje „Mažvydas“. 

14. Kaip žmogų gali pakeisti meilė? 

(J. Kunčino „Tūla“). 

svarbi  komunikavimo 

funkcija šeimoje. 

3 Kūno 

kultūra 

2 1.Žalingi įpročiai ir jų poveikis 

žmogaus organizmui. 

2.Stipri valia – svarbiausia siekiant 

užsibrėžtų tikslų 

1.Suprasti žalingų įpročių 

poveikį sveikatai. 

2. Suprasti, kad 

atkaklumas ir 

užsispyrimas padeda 

atlikti visus gyvenimo 

tikslus. 

4 Užsienio 

kalba 

2 val. 

 

 

 

 

 

 

2 val. 

III gimn. klasė 

Emocijos ir jausmai (Moods and 

feelings). 

 

 

 

 

IV gimn.klasė 

Emocijos ir jausmai. Kokius 

išgyvenimus patiria žmonės. 

Apibūdina emocijų ir 

jausmų reikšmę žmogaus 

gyvenime. Paaiškina 

jausmų ir stiprių 

išgyvenimų įtaką asmens 

sveikatai. Paaiškina savo 

jausmų pažinimo svarbą 

savo elgesio valdymui, 

santykių su kitais kokybei 

ir plėtotei.  

Iliustruoja, kaip galima 

išreikšti  emocijas, 

neįskaudinant, 

neįžeidžiant kitų. 



Analizuoja trumpalaikio ir 

ilgalaikio streso poveikį 

sveikatai. Analizuoja 

streso valdymo strategijas, 

būdus; numato egzaminų, 

testavimo sukeliamo 

streso valdymo ir 

prevencijos būdus. 

Nusako psichologinės 

krizės požymius, žino, kur 

kreiptis arba kaip suteikti 

pagalbą kitam. Supranta 

jausmų vertę; išlaiko 

jausmų pusiausvyrą, 

kontroliuoja jų raišką. 

5 Rusų 

kalba 

Po 2 val. 11 -12 KLASĖS 

Draugystė ir meilė, ir jų reikšmė 

(pagal literatūrinių kūrinių analizę) 

Apibūdina darnius, 

bendradarbiavimu grįstus 

santykius. Pagrindžia, kad 

kiekvienas žmogus turi 

jausti atsakomybę ne vien 

už savo, bet ir už greta 

esančiųjų gerovę. Aptaria 

empatijos svarbą 

tarpusavio santykiams. 

Nurodo veiksmingas 

tarpasmeninių konfliktų 

sprendimo strategijas. 

Analizuoja, kokia yra 

meilės reikšmė žmogaus 

gyvenime, paaiškina 

meilės jausmo raidą. 

Analizuoja įvairias meilės 

sampratas: meilę kaip 

susižavėjimą, meilę kaip 

draugystę, santuokinę 

meilę kaip įsipareigojimą, 

ištikimybę ir atsakomybę 

kitam. 



6 Socialiniai 

mokslai 

 

2 val. 

 

2 val. 

11 KLASĖ (III gimn.) 

1. Emocijos ir jausmai. 

12 KLASĖ (IV gimn.) 

1. Draugystė ir meilė kaip 

didžiausios vertybės. 

Siekiant tikslo ugdyti 

harmoningą žmogų, 

formuojant pagrindinius 

įgūdžius, mokant veiklų, 

pratinant laikytis 

bendravimo, dorinių 

nuostatų, bus siekiama 

akcentuoti ryšį su Vakarų 

Europos kultūra, mokinių 

pasiekimus orientuoti į 

kompetencijų ugdymą. 

Mokiniai įgis visuminės 

sveikatos ir lytiškumo 

sampratas, išsiugdys 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius 

,atsakomybę už savo ir 

kitų sveikatą, paskatins 

juos rinktis sveiką 

gyvenimo būdą, ugdys 

gebėjimą kurti ir palaikyti 

darnius ir brandžius 

tarpasmeninius santykius. 

7 Gamtos 

mokslai 

 

5 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      11 KLASĖ 

 

1. Žmogaus lytinė sistema. 

2.Apvaisinimas. 

 

 

 

3.Vystymasis po apvaisinimo, 

gimdymas. 

 

 

 

 

4.Lytiniu keliu plintančios ligos, 

kontracepcija (diskusija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutuojama apie 

negimusios gyvybės 

išsaugojimą, lytinę 

tapatybę, persekiojimą ar 

lytinę diskriminaciją, 

seksualinį priekabiavimą, 

šeimos sampratą ir 

asmeninę atsakomybę. 

Detali vaisiaus vystymosi 

apžvalga, atsižvelgiant į 

žalingų įpročių ir 

rizikingo gyvensenos 

būdo įtaką naujagimio 

sveikatai. 

Kontracepcijos priemonių 

apžvalga (natūrali, 

oraliniai hormoniniai 

kontraceptikai, barjerinis 

kontracepcijos 

metodas)aptariant 

kiekvieno metodo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 val. 

 

 

 

 

 

2 val. 

5.Atsakingas lytinis elgesys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV kl.( 4 pamok.) 

1. Alkoholio   žala  .  

2. ŽIV, AIDS. 

 3.Rūkymo poveikis sveikatai. 

4.Diskusija Lytiškumo ir 

lyties samprata šiuolaikinėje 

visuomenėje. 

 

1. Sveikata ir sveika gyvensena. 

2. Higienos priemonės ir jų 

naudojimas. 

 

patikimumą, apsaugą nuo 

LPL, galimus sveikatos 

sutrikimus. 

Diskutuojama apie 

negimusios gyvybės 

išsaugojimą, lytinę 

tapatybę, persekiojimą ar 

lytinę diskriminaciją, 

seksualinį priekabiavimą, 

šeimos sampratą ir 

asmeninę atsakomybę. 

 

 

 

 

Diskutuojama pateikta 

tema, aptariant saugaus 

lytinio elgesio, lytinės 

diskriminacijos, lytinio 

tapatumo suvokimo ir 

lyčių lygiateisiškumo 

klausimais. Nagrinėjamos 

įvairios situacijos. 

1. Pagrindžia visuminę 

sveikatos sampratą. 

Paaiškina sveikatai 

palankaus elgesio ir 

gyvenimo kokybės 

sąsajas.  

2. Pateikia argumentų apie 

tinkamų, ekologiškų 

asmens higienos 

priemonių pasirinkimą. 

Paaiškina neatsakingo 

higienos priemonių ir 

naudojimo pasekmes 

sveikatai. 

 

Klasių valandėlės bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais , visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistu (1 klasės valandėlė per metus)  

Klasės Tema Mėnuo Laukiami rezultatai 

1 kl. Saves pažinimas ir teigiamas saves 

vertinimas. 

Kovas Mokiniai gebės 

pažinti save ir įvardyti 

teigiamus savo 



bruožus. 

2 kl. Mokausi išreikšti savo jausmus, 

įvardiju emocijas, atpažįstu ir suprantu 

savo jausmus. 

Balandis Mokiniai atpažins 

jausmus, įvardys juos 

supančius jausmus ir 

gebės tinkamai reikšti 

emocijas. 

3 kl. Mano asmenybės savybės. Gruodis Mokiniai pažins save, 

o gautas žinias 

panaudos ugdymo 

procese ir bendrose 

gyvenimiškose 

situacijose/ 

4 kl. Diskusija „Kodėl dar nepakankamai 

gerbiame vieni kitus: mergaitės – 

berniukai, berniukai – mergaitės?“ 

Lapkritis Mokiniai supras kas 

yra pagarba vienas 

kitam ir išsiaiškins 

skirtingus lyčių 

įpročius. 

5 kl. Berniukų ir mergaičių tarpusavio 

santykių ypatumai 

Vasaris Labiau supras 

tarpusavio skirtumus 

ir panašumus. Išmoks 

bendrauti ir 

bendradarbiauti, 

gerbti vienas kitą. 

6 kl. Savęs pažinimas “Kas yra žmogus? Spalis Mokiniai pažins save 

ir kitą žmogų. 

7 kl. Šeima – įvairovės pripažinimas ar 

keitimasis nuomonėmis. Suvokti šeimą 

kaip bendruomenę, analizuoti šeimos 

struktūrą, vertybes. 

Sausis Mokiniai diskutuos 

apie šeimos, vertybes, 

suvoks šeimą kaip 

bendruomenę. 

8 kl. Gyvenimo sunkumų įveikimas. 

Gebėjimas apibūdinti save ir kitą 

žmogų. Darnių tarpusavio santykių 

kūrimas. 

Vasaris Mokiniai peržvelgs 

gyvenimo sunkumus, 

diskutuos apie darnius 

tarpusavio santykius ir 

jų kūrimo galimybes. 

9 kl. Lyčių psichikos skirtumai Lapkritis Išsiaiškins moters ir 

vyro psichikos 

skirtumus; suvoks 

priežastis, kurios 

lemia šiuos skirtumus; 

supras asmens 

psichinių skirtumų 

prasmę ir vertę; 



ugdysis toleranciją, 

pagarbą kitam 

žmogui, jo nuomonei 

10 kl. Apie ŽIV/AIDS. Ką jūs galite 

padaryti?“  

 

Kovas Pagilins turimą 

informaciją apie 

ŽIV/AIDS, ŽIV 

infekcijos eigą; 

ugdysis toleranciją 

žmonėms, 

užsikrėtusiems ŽIV.  

11 kl. Gyvenimo įgūdžiai. Bendravimas su 

žmonėmis įvairiose gyvenimo 

situacijose. Atsakingas lytinis elgesys. 

Balandis Mokiniai susipažins 

su bendravimo 

įgūdžiais, kurie būtini 

gyvenime. Sužinos 

apie atsakingą lytinį 

elgesį. 

12 kl. Kaip susitvarkyti su stresu? Lapkritis Analizuoja streso 

valdymo strategijas, 

būdus; numato 

egzaminų, testavimo 

sukeliamo streso 

valdymo ir 

prevencijos būdus. 

 


