
BUVIMO GAMTOJE NAU DA 

geresni rezultatai 

Sukuria pasitik~jimo savimi jausma 
Mokytojai ir t~vai pripazjsta, kad vaikui augti ir geb~jimui mo 

kytis esmine itaka daro pasitik~jimas savimi. Augalu, ziedu ir vaisiu 
priezi~ros procesas reikalauja kantryb~s ir laiko, ta~iau tai visada 
atsiperka, nes teikia daug pasitenkinimo. 

Suteikite vaikui galimybe id~ti s~klyte j Zeme, laistyti ja, saugoti 

ir steb~ti bei tuo pa~iu tyrin~ti, kas yra gyvenimas ir augimas - taip 

vaikas gali patik~ti, kad turi magisku galiu. 

Vysto paintinius ir analitinius geb~jimus 
Uzsi~mimai sode yra svarb~s ugdant samprotavimo, iniciatyvos, 

planavimo ir organizavo geb~jimus. Vaikai gali dom~tis augimo 
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etapais, reikalingais irankiais, taip pat suplanuoti, kaip jie naudos 
uzauginta derliu. Gilesniam pazinimui vystyti skatinamas vaikas 
tur~tu naudoti matematikos ir kitu mokslu Zinias stebint augalu 
gyvavimo cikla. 
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Sumaina stresa 
.. Darbas sode leidia vaikui pab~ti vienam su savimi. Tyrimai rodo, 

kad raminantis sodininkyst~s poveikis smegenims tesiasi net ir po 
faktinio sodininkyst~s veiksmo. 

Vaikai, kurie ankstyvame amziuje b~na gryname ore, tampa 

ramiais suaugusiais, kuriems jau nebereikia ~mokytis" atsipalai 

duoti, pab~ti vienumoje ir nusiraminti. Jie nat~raliai isiugdo toki 

gyvenimo b~da, kuris nekenkia ju savijautai ir padeda islaikyti 

pusiausvyra. 

Pagerina d~mesj-ir atmintj 
Nuolatinis uzsi~mimas sodininkyste gali prisid~ti prie budrumo, 

paintiniu geb~jimu ir socialiniu jg~dziu lavinimo. Sodininkyst~ 

kaip terapinis gydymas pasirod~ esas ypa~ efektyvus reabilituojant 

motorinius, kalbos ir pazintinius geb~jimus po ligos. 

Teigiamai veikia nuotaika ir psichologine gerove 
Pager~jusi atmintis ir d~mesys yra puikus rezultatas. Taiau tai yra 

tik dalis teigiamos sodininkyst~s jtakos zmogaus smegenims. Teigia 
ma, kad sodo elementai turi gebjima sukelti emocijas. Pavyzdiui, 
g~l~s duoda galingu teigiamu emociju ir turi tiesioginj ir ilgalaikj 
poveikj emocin~ms reakcijoms, nuotaikai ir socialiniam elgesiui. 
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Skatina vaikus valgyti sveikiau 

Si veikla augina vaiko jautruma. Didele dalj sodininkyst~s ma 

lonumo sudaro paties uzaugintu g~rybiu valgymas. Ta~iau sauls 

inokintos bra5ks atsiminimas lyd~s j~su vaika visa jo gyvenima. 

Vienas is tyrimu parod~, kad mokiniai, dalyvaujantys mokyklos 

sodininkyst~s programose, dazniau uzkandziams renkasi vaisiu ir 

darzoviu. Tai padeda ivengti nutukimo ir kitu sveikatos problemu. 

Leidia maloniai ir aktyviai pajud~ti 
Praleidus visa popiete sode, kita diena, tik~tina, pasijaus jtampa 

raumenyse. Sodininkyst~ yra nuostabi fizin~ veikla. Kasant, ravint, 

vezant komposta naudojama daugyb~ raumenu isilgai ir skersai 

visa k~na. Fiziniai pratimai, buvimas lauke padeda suprasti, kas yra 
sveikas gyvenimo b~das. 

Monika Pranauskien~ 

Klaip~dos pedagogin~s psichologin~s 

tarnybos psicholog~ 

Tesinys 

Prad~ia - vasario 1 5  diena 

2008-aisiais Japonijoje bu 
vo publikuotas tyrimas. Jo me 

tu keturiems m~nesiams vidu 

rin~s mokyklos klas~s buvo ap 

statytos vazoniniais augalais. 

Teigiama, kad per 5j laika en 

kliai suma~jo vaiku, kurie 

kreip~si i gydymo istaigas, pa 
lyginus su to paties amiaus 

vaikais, kurie mok~si klas~se 

be augalu. 
Kiti tyr~jai is Ispanijos, 

Norvegijos ir Jungtiniu Ame 

rikos Valstiju, vadovaujami 

Payam Dadvand i5 Barselonos 

- plinkosaugos epidemiologijos 

tyrimu centro, tyr~ 2 593 sep 
tyneriu--deimties metu am 

iaus vaikus is 36 Barselonos 

mokyklu itisus metus. 
Kiekvienas tiriamas moki 

nys per metus pakartotinai at 
liko kognityvinius testus kas 

tris m~nesius. Mokslininkai 

surinko vaizdine mediaga, 

kad jvertintu, kiek kiekvienas 

·vaikas praeina aliuju plotu 
pakeliui j mokykla ir atgal i na 
mus. Buvo fiksuojami mediai, 
kiti augalai ir Zol~, i5skyrus 
parkus. 

Atlikus testus buvo nusta 
tyta, jog vaiku rezultatai ger~ 
ja, nes smegenu funkcionavi 

mas vystosi spar~iai. Taip pat 

buvo jrodyta, kad vaiku, kuriu 
aplinkoje yra daugiau alumos, 

'rumpalaik~ arba darbin~ at 

mintis padid~jo bei iaugo ju 
geb~jimas sukaupti d~mesj. 

[domiausia tai, jog zaluma 
namuose ar jos tr~kumas tu 

r~jo maesne reikme nei a 
luma pakeliui j ir i5 mokyklos, 

o ypa~ augalai esantys aplink 

mokykla. Vaiku, kuriu moky 

klos aplinka buvo alesn~, ko 

gnityvinis vystymasis buvo 

spartesnis ir testu rezultatai 

geresni. Jie padar~ penkiais 

procentais didesne paanga 

per visa tyrimo laikotarpi. Tai 

gali atrodyti labai maai, ta 

iau velgiant j visa populiaci 

ja, tai gali sukurti milinika 

efekta. 


