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PAGRINDINIAI DIENOS 
REŽIMO ELEMENTAI 

YRA:

• Miegas;

• Maitinimasis; 

• Fizinis aktyvumas;

• Amžių atitinkanti veikla;

(ruošimasis pamokoms, bendravimas su 

bendraamžiais, poilsis ir kt.)

• asmens higiena. 



MIEGAS

Pirmokams reikėtų:

• Miegoti ne mažiau kaip 10 – 11 val.;

• Eiti miegoti iki 21.00 val.;

• Eiti gulti, kai tik pajunta pirmuosius miego 

požymius: žiovulį, nuovargį, “apsunkusius” vokus. 



MIEGAS

Nuolatos keliantis tuo pačiu laiku ryte ir tuo

pačiu metu einant miegoti, stiprėja paros ritmas,

lengviau užmiegama. Taip išugdysime tinkamą

miego higieną bei pripratinsime prie režimo.



MIEGAS

Dėl miego stokos vaikams:

• sunkiau sukoncentruoti dėmesį;

• tampa irzlūs;

• greitai pervargsta;

• pablogėja atmintis;

• jaučia silpnumą, mieguistumą ir pan. 



SVEIKA MITYBA

Vaikų sveikata yra glaudžiai susijusi ir su jų

mityba. Netinkama mityba gali sukelti ar įtakoti

trumpalaikius sutrikimus ar ilgalaikius susirgimus.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Liga


SVEIKA MITYBA

Sveikos mitybos taisyklės: 

• Valgyti kuo įvairesnį maistą. 

• Išlaikyti normalų kūno svorį. 

• Pasirinkti maistą, turintį mažai riebalų, ypač sočiųjų, ir 
cholesterolio (kiaulienos taukai ir kt.). 

• Kuo daugiau valgyti įvairių daržovių, vaisių, uogų ir 
grūdinių produktų. 

• Kuo mažiau vartoti cukraus ir saldumynų. 

• Kuo mažiau vartoti valgomosios druskos. 



SVEIKA MITYBA

Moksleivių mitybos problemos:

• nevalgo pusryčių; 

• užkandžiauja saldžiai ir riebiai – valgomi bulvių traškučiai, 

bandelės, šokoladas, saldainiai, ledai; 

• geria daug saldžių gėrimų; 

• mėgsta greitai pagaminamą maistą: dešreles, žuvies 

pirštelius, picą ir kt.; 

• vartoja mažai daržovių.



SVEIKA MITYBA

• Labai svarbu valgyti kasdien tuo pačiu metu.

• Rekomenduojama valgyti 3-5 kartų per dieną: 

pusryčius, priešpiečius, pietus, pavakarius ir 

vakarienę. 

• Vakarieniauti reikėtų likus maždaug dviem 

valandom iki miego.

• Be maisto, turime gerti užtektinai vandens. Per 

parą – 2 litrus vandens (6-8 stiklinės). 



SVEIKOS MITYBOS PIRAMIDĖ



FIZINIS AKTYVUMAS

Fizinis aktyvumas pasireiškia:

• aktyviai poilsiaujant,

• sportuojant,

• mankštinantis,

• buityje,

• namų ruošoje ir kitoje veikloje susijusioje su 

energijos išeikvojimu.



FIZINIS AKTYVUMAS

Net trumpalaikis kasdieninis fizinis aktyvumas:

• pagerina medžiagų apykaitą ir širdies darbą;

• didina organizmo atsparumą, todėl vaikas yra stipresnis, jį rečiau „puola“ 

ligos;

• padeda jaustis žvalesniam, pagerina nuotaiką;

• sutvirtina kaulus, raumenis ir sąnarius, vaikas tampa fiziškai stipresnis, 

tvirtesnis;



MOKINIŲ POILSIS

• Poilsio dienomis ir per atostogas mokiniai turi kuo ilgiau

būti gryname ore aktyviai judėdami. Dienos režimas poilsio

dienomis ir atostogų metu iš esmės neturi skirtis nuo režimo

įprastą darbo dieną.



ASMENS HIGIENA

• Kūno švara

• Dantukų valymas

• Rankų plovimas





DĖKOJU UŽ 

DĖMESĮ!


