
Akcija „Apib ėk mokyklą“  

 

Judėjimas būdingas žmogui nuo pat gimimo. Gamta įpareigoja vaiką augti ir bręsti per veiklą, 
aktyvumą ir judėjimą. Visas jo organizmas ir nervų sistema tik tuomet 
normaliai vystosi ir funkcionuoja, kai vaikas juda.  

Šiandieniniai mokiniai daug laiko praleidžia sėdėdami prie 
televizoriaus ir kompiuterio ekranų, į mokyklą jie dažnai atvežami 
automobiliais ar mokykliniais autobusais. Vaikai, nepatirdami 
judėjimo džiaugsmo ir negalėdami psichologiškai „išsikrauti“, tampa 
pasyvūs ir abejingi, prastėja imlumas informacijai, tokiems vaikams 

sunku susikaupti pamokų metu. Sumažėja jų atsparumas ligoms, susilpnėja raumenys ir raiščių 
sistema, formuojasi nenormali laikysena. Nejudėjimas – tai šiuolaikinių vaikų sveikatos rykštė.  

Idėją apibėgti mylią apie mokyklą 2012 m. pasiūlė vienos Škotijos pradinės mokyklos 
vadovė Ellaine Wylie. Ji pastebėjo, kad mokykloje labai sumažėjo vaikų fizinis aktyvumas ir 
kiekvienais metais į mokyklą ateina vis daugiau vaikų, turinčių antsvorio. Mokytoja sugalvojo labai 
paprastą būdą išjudinti vaikus – pertraukos metu apibėgti savo mokyklą. Iš pradžių vaikai 
apibėgdavo vos vieną ratą, greitai pavargdavo, jiems būdavo leidžiama eiti greitu žingsniu. Vėliau 
buvo pasirinktas optimalus 1 mylios atstumas. Šią vienos mylios bėgimo apie mokyklą iniciatyvą 
puikiai priėmė vaikai, taip pat ji pasirodė patraukli tėvams ir mokytojams. Akcija davė teigiamų 
rezultatų: sumažėjo antsvorio turinčių vaikų skaičius, vaikai ėmė mažiau sirgti, pagerėjo jų fizinės 
galimybės, darbingumas.  

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, remdamasis Škotijos patirtimi ir 
palaikydamas „Judriosios pertraukos“ idėjas, inicijavo akciją „Apibėk mokyklą“ ir kvietė joje 
dalyvauti visus pradinių klasių mokinius ir mokytojus bei kitus mokyklų darbuotojus. 

Akcija patraukli tuo, kad labai lengvai įgyvendinama ir nieko nekainuoja, be to, nėra 
privaloma. Jos įgyvendinimui nereikia jokios ypatingos įrangos ar sportinės aprangos. Mokiniai 
bėga vilkėdami kasdienę mokyklinę aprangą. Pagal savo galimybes gali dalyvauti ir judėjimo 
negalią turintys vaikai. Bėgimo laikas – tai ir bendravimo laikas, kada galima pabūti kartu su savo 
draugais ar pabendrauti su mokytoju kitoje aplinkoje. 

Vaikai pabuvę lauke, atsipalaiduoja, geriau jaučiasi, nes daugeliui patinka bėgioti. Į klases 
jie sugrįžta žvalesni, linksmesni, darbingesni, atidesni ir aktyvesni.  

Ši graži akcija mūsų mokykloje vyko rugsėjo 5-16 d. Joje dalyvavo visi pradinių klasių 
mokiniai ir kai kurios mokytojos. Mokiniai bėgiojo mokyklos stadione pertraukų metu, po pamokų, 
per kūno kultūros pamokas. Skaičiavo, kiek ratų nubėgo, kai kurie net sudarė lentelę, kurioje 
skaičiavo prabėgtus ratus. 

 

 

 


