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I. Įvadinė dalis
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     Į  projektinę  „Žalioji gamtos vaistinėlė“ veiklą  įtraukiami  ne  tik  
mokiniai, bet  ir  jų  tėveliai  bei  seneliai. 

     Pasaulis pamažu grįžta prie natūralių gydymo būdų. Vienas jų – 
fitoterapija (gydymas vaistingaisiais augalais). Tinkamai 
vartojamos vaistažolių arbatos veiksmingai gydo įvairias ligas, taip 
pat padeda nuo jų apsisaugoti. Pirmiausia reikia išbandyti 
natūralius preparatus, o cheminius vaistus naudoti tik tada, kai šie 
jau neveiksmingi. Net gydantis žolelėmis reikia pasikonsultuoti su 
gydytoju. 

     Vaistiniai augalai ir jų preparatai moduliuoja imuninę sistemą, 
bioenergetiką, organizmo adaptaciją, organų ir viso organizmo 
atsinaujinimą. 

      Praktikumuose mokomės gaminti nuovirą, kuris gaunamas 
kaitinant vandenį su vaistažolėmis; ruošti vaistažolių ištrauką, 
kurią gauname plikydami vaistinius augalus; įtvirtinti žinojimą, kad 
nuovirai geriami mažais kiekiais, o ištraukos, turinčios silpnesnį 
poveikį, - didesniais; sutariame, kad tos pačios rūšies arbatą 
nepatartina gerti ilgiau kaip 3-4 savaites be pertraukos. 
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TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Suteikti vaikams bei jų tėvams žinių apie vaistinguosius augalus ir
jų poveikį.

- Stiprinti vaikų organizmą vaistažolių arbatomis.
- Formuoti šeimos įpročius dažniau vartoti natūralias gydymo

priemones.
- Kartu su šeima rinkti, tyrinėti bei aprašyti vaistinguosius augalus.
- Teikti informaciją tėvams apie vykdomo projekto reikšmę.



II.  Projektinio darbo veikla
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Eil.Nr. Veiklos turinys Įgyvendinimo data
1.
2.

Projekto anotacijos rašymas.
Projektinės veiklos temos aptarimas.

2019 m. spalio mėn.

3-4. Projektinio darbo veiklos plano kūrimas. 2019 m. lapkričio mėn.
5.
6.

Tarptautinės arbatos dienos paminėjimas (gruodžio 15 d.).  
Pokalbis su vaikais „Vaistažolių galia“. Išvyka į Pivašiūnų
amatų centrą. Pokalbis apie arbatžoles. Arbatų gėrimas su 
kūčiukais.

2019 m. gruodžio mėn.

7. Knygelės „Gyvoji gamtos vaistinėlė“ kūrimas. 2020 m. sausis – birželis
8.
9.

Pokalbis „Pažinkime vaistinguosius augalus“.
Vaikų pokalbiai – Kokią arbatą geriu aš.

2020 m. sausio mėn.

10. Džiovintos arbatžolės „Iš mamos maišelio“. 2020 m. vasario mėn.
11. Dažnos sveikatos valandėlės „Tų arbatų gardumėlis“. 2020 m. vasario – birželio mėn.

12. Rytmetys „Kam reikalingi vaistingieji augalai?“ 2020 m. kovo mėn.
13. Ką apie vaistingus augalus pasakoja jums jūsų tėvai, 

seneliai?
2020 m. balandžio mėn.

14. Įgytai patirčiai įtvirtinti ruošiamas veiklos nuotraukų diskas. Viso projekto metu
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III. Apibendrinimas

Vykdant projektą „Žalioji gamtos vaistinėlė“ vaikams suteikta žinių apie
arbatų įvairovę, vaistinguosius augalus ir jų poveikį, stiprinant vaikų
organizmą. Dažnos sveikatos valandėlės „Tų arbatų gardumėlis“ padėjo
formuoti šeimos įpročius dažniau vartoti natūralias gydymo priemones,
kartu su šeima rinkti, tyrinėti bei aprašyti vaistinguosius augalus.
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