
Mieli „Šviesos“ pradinės mokyklos 

bendruomenės nariai,  

Jus visus labai kviečiame į sveikatingumo 

takelio mokyklos kieme įrengimo talką! 

 



  

Talka vyks 2020 metų spalio 3 dieną, 

šeštadienį. 

 

Pradžia - 11 valandą. 

 



Sveikatingumo takelio įrengimui reikės: 

• Jūsų padedančių rankų ir šypsenų. 

 

• Įrankių (kastuvų, grėblių). 

 

• Medžiagų takelio įrengimui: kaštonų, įvairių rūšių 

konkorėžių, įvairaus dydžio akmenų, žvyro, medžio 

žievės, gilių, šiaudų, smėlio, plastmasinių kamštelių, 

kamštinės medžiagos, medinių lentų, rąstų (supjaustytų ir 

nesupjaustytų), šakelių, drožlių, samanų, kailio, vilnos, 

plastikinių kilimėlių, dirbtinės žolės ir pan. 

 



 

• Būtų šaunu šalia sveikatingumo takelio pastatyti suoliukus ar 

kelmus, skirtus poilsiui, taip pat batų nusiavimui. 

• Tam reikėtų supjaustytų rastų (kelmams) ir lentų suoliukams. 

• Galbūt bendruomenės tarpe yra nagingų tėvelių, kurie galėtų iš 

medžio sumeistrauti suoliukus?  

 

Šiais ir kitais su takelio įrengimu susijusiais klausimais galite 

kreiptis į:  

• mokyklos ugdymo skyriaus vedėją Danutę Pūrienę        

(tel.85 272 4272,el.p. danute.puriene@sviesospradine.vilnius.lm.lt) 

arba į 

• mokyklos tarybos pirmininkę Mildą Lukaševičienę  

(tel. 8 61 099 465, el.p. milda.lukaseviciene@gmail.com).  

 

mailto:el.p.danute.puriene@sviesospradine.vilnius.lm.lt
mailto:milda.lukaseviciene@gmail.com


Maloniai Jūsų prašome parinkti reikalingų 

priemonių takelio įrengimui ir jas atnešti 

klasių mokytojoms iki  

2020 metų spalio 1 dienos. 



 

Savanoriškos talkos metu prašome devėti 

apsaugines kaukes!  

 

Talkos vietoje bus dezinfekcinių 

priemonių! 



• Sveikatingumo takeliai (taip pat dar vadinami Sebastiano 

Kneipo takeliais arba pojūčių takeliais) nėra tik smagus 

pasivaikščiojimas.  

 

• Natūralus pėdų masažas ir malonus pakutenimas, einant 

skirtingų tekstūrų paviršiumi, žmogų atpalaiduoja, šalina 

nuovargį, dirglumą, nemigą, gerina darbingumą, atmintį, 

dėmesingumą, gerina kraujotaką, aktyvina medžiagų apykaitą,  

stiprina kojų raumenis ir raiščius, gerina laikyseną ir 

pusiausvyrą.  

 

• Tai labai veiksminga organizmo grūdinimo priemonė.  



Lietuvos mokyklose, darželiuose bei miestų parkuose, 

miškuose jau įrengta daugybė tokių takelių. Štai keletas 

pavyzdžių. 

Vaikų l/d ,,Pelėdžiukas“, 

Grigiškės  



Vaikų l/d ,,Pelėdžiukas“, Grigiškės  



Vaikų l/d ,,Pelėdžiukas“, Grigiškės  



Vaikų l/d ,,Pelėdžiukas“, Grigiškės  



Vaikų l/d ,,Pelėdžiukas“, Grigiškės  



Rokiškio veiklių mamų klubo įrengtas takelis 



Vaikų l/d “Vyturėlis, Kaunas 



Privatus vaikų darželis „Tiškutis“, Kaunas 



Vaikų l/d  „Kodėlčius“, Tauragė 
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Vidiškių pagr. m-kla, Ukmergės raj. 



Vaikų l/d  „Vaivorykštė“,  

Marijampolė 
Vaikų l/d „Kūlverstukas“, 

Visaginas 



Vaikų l/d „Vėžaičiai“, Klaipėdos raj. 
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Vaikų l/d „Šilas“, Lentvaris  
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Vaikų l/d „Rasa“, Marijampolė 



Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ Josvainių gimnazija, Kėdainių raj. 



„Vyturio“ prad. m-kla, Vilnius 



Vaikų l/d „Auksinis gaidelis“, Visaginas 



„Svalios“ pagr. m-kla, Pasvalys 



Vaikų l/d „Saulutė“, Utena 



Sveikatingumo takelis skvere prie Kultūros centro ir Valstybinės 

mokesčių inspekcijos, Ukmergė 



Sveikatingumo takelis Ukmergės mieste 



Vaikų l/d „Drugelis“, Vilnius 
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Patalpoje įrengtas sveikatingumo takelis 



Patalpoje įrengtas sveikatingumo takelis 



Kūdikių-vaikų gimnastikos mokykla, Vilnius 



Anykščių šilelio eko basų kojų takas „Nykščiai“  
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Kneipo sodas, Birštonas 



Kneipo sodas, Birštonas 



“Šaltinių” pagr. m-kla, Alytus 



„Basakojų takas“, Barborlaukio kaimas, Jonavos raj. 
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Iki pasimatymo talkoje! 
Mokyklos administracija 


