2018 m. LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIAI
RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE
Naujosios Akmenės vaikų
lopšelyje/darželyje „Buratinas“

Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje
darželyje „Žvaigždutė“

Naujosios Akmenės vaikų
lopšelyje/darželyje „Atžalynas“
Papilės Simono Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus
„Kregždutė“
Ventos gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus „Berželis“
Akmenės vaikų lopšelis – darželis
,,Gintarėlis“
Akmenės gimnazija

Papilės Simono Daukanto gimnazijos

Ventos gimnazijos

Kruopių pagrindinė m-kla

Naujosios Akmenės Ramučių
gimnazija
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“
progimnazija

Stendinis pranešimas, tėvams ir bendruomenei, „Maisto
pasirinkimo piramidė“
„Kad augčiau sveikas man reikia....“ – edukacinė veikla, sveikos
mitybos mokymas. Kūrybinis darbas „Sveikos mitybos
piramidės kūrimas“.
Stendinis pranešimas, tėvams ir bendruomenei, „Maisto
pasirinkimo piramidė“
„Kad augčiau sveikas man reikia....“ – edukacinė veikla, sveikos
mitybos mokymas. Kūrybinis darbas „Sveikos mitybos
piramidės kūrimas“.
Stendinė medžiaga „Europos sveikos mitybos dienai “
„Sveikos mitybos piramidės“ plakatų paroda.
Ar viskas kas skanu sveika-edukacinė veikla.
Vaiko higiena – vaiko sveikata, praktiniai užsiėmimai
Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų
„Mažasis futboliukas“.
Sveikos mitybos savaitė. Maisto pasirinkimo piramidė
Akcija ,,Maitinuosi sveikai“
Sveikatos valandėlės „Augu sveikas ir stiprus“
Stendai „Saugumas buityje“, „Sveika mityba“, „Meningokokinė
infekcija“
Stendas ,,Europos supratimo apie antibiotikus diena‘‘
Sveikatos valandėlė ,,Alkoholio, tabako prevencija‘‘
Sveikuoliukų mankštos, estafetės
Stendas ,,Europos sveikos mitybos diena‘‘
Sveikatos pamokėlės ,,Žalingų įpročių poveikis sveikatai‘‘
Naktis mokykloje, skirta žalingų įpročių prevencijai 9-12 klasės
Paskaita „Vaikinų lytiškumo ugdymas“
Sveika mityba. ,,Draugaukime su obuoliu“
Kraujo donorystės akcija
Asmens higiena
Paskaita „Vaikinų lytiškumo ugdymas“
Viktorina „Sveikatos ABC“
Klasės valandėlės „Mokinio dienos režimas“ , „Valgykime
sveikai“, „Streso valdymas“
Projektas „Pasaulis keičiasi, o tu?“
Stendai „Meningokokinė infekcija“, „Sveika mityba“
Paskaita „Vaikinų lytiškumo ugdymas“
Stendinė medžiaga: ,, Europos sveikos mitybos dienai. “
Diskusija:„ Sveikas ir nesveikas maistas“.
Žalingi įpročiai.
Ar viskas kas skanu sveika – edukacinė veikla, darželyje.
Paskaita „Vaikinų lytiškumo ugdymas“
Paskaita „Vaikinų lytiškumo ugdymas“
Stendas „Sveika mityba. Ar žinai kas tai?“
„Tarptautinė nerūkymo diena“
Pamoka „Asmens higiena“
Žinių konkursas „Eruditas- 2018“
Paskaita „Vaikinų lytiškumo ugdymas“

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO RENGINIAI
LAPKRIČIO MĖNESĮ
Data
Lapkričio mėn.
Lapkričio 7 d. 16 val.

Renginys
Receptų konkursas „Mano
sveikiausias patiekalas“ Europos
sveikatos mitybos dienai paminėti.
Privalomieji pirmos pagalbos
mokymai.

Organizatorius
Akmenės VSB

V. Kudirkos g. 27, Naujoji
Akmenė

Akmenės VSB

V. Kudirkos g. 27, Naujoji
Akmenė
Papilės Simono Daukanto
gimnazija,
Nepriklausomybės 62,
Papilė
Naujosios Akmenės
Ramučių gimnazija,
Ramučių g.5,
Šiaulių teritorinė darbo
birža, Akmenės skyrius,
Taikos g. 1,Naujoji Akmenė
V. Kudirkos g. 27, Naujoji
Akmenė

Lapkričio 8 d.

Paskaita – „Jei nori keisti pasaulį –
keisk, bet pirmiau save“.

Akmenės VSB

Lapkričio 9 ir 16 d.

Paskaita – „Jei nori keisti pasaulį –
keisk, bet pirmiau save“.

Akmenės VSB

Lapkričio 22 ir 29 d.

Paskaita – „Jei nori keisti pasaulį –
keisk, bet pirmiau save“.

Akmenės VSB

Lapkričio 8, 14, 21,
28 d. 17 val.

Besilaukiančių mamyčių mankštos

Akmenės VSB

Lapkričio 14 d.
Lapkričio 14 d.
Lapkričio 14 d.
16.30 val.

Lapkričio 20 d.

Lapkričio 28 d.
nuo 13 iki 16 val.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
(data derinama)

Akcija – „Tarptautinė nerūkymo
diena“
Priklausomybių, smurto,
savižudybių prevencijos 2018 metų
programos įgyvendinimo
konferencija.
Paskaita – „Kaip gyventi pilnavertį
gyvenimą be streso?“
Mokymai mokiniams „Traumų
profilaktika“ ir „Galvos smegenų
kraujotaka“.
„Sveikatos popietė“ Akmenės
rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biure
Pamokos ikimokyklinukams
„Kad dantukai būtų sveiki“
Vėžio profilaktikos tyrimai – krūtų
patikra bei apmokymai kaip tai
daryti pačiai“.

Adresas

Akmenės VSB
Akmenės rajono
savivaldybė,
Akmenės VSB

Miesto aikštė
Akmenės r. savivaldybės
kultūros rūmai,
Nepriklausomybės al. 25,
Naujoji Akmenė

Akmenės VSB

Akmenės krašto muziejus
K. Kasakausko g. 17, Akmenė

Akmenės VSB

Papilės Simono Daukanto
gimnazija,
Nepriklausomybės 62,
Papilė
Akmenės r. Ventos
gimnazija, Ventos g. 13,
Venta

Akmenės VSB

V. Kudirkos g. 27, Naujoji
Akmenė

Akmenės VSB

Akmenės rajono lopšeliai darželiai

Akmenės VSB

V. Kudirkos g. 27, Naujoji
Akmenė

