
Sveika mityba 

 
 Pamoka „Maistas – tai ką valgome“

 Pamoka-diskusija „Pienas vaikams“

 Pamoka-diskusija „Vaisiai ir daržovės“

 Pamoka-diskusija „Vaisių ir daržovių pasaka“

 Piešinių konkursas „Vaisių ir daržovių pasaka“
 

 

 

 

2020 m. sausio mėn. vyko pamoka-diskusija ,,Maistas - tai ką valgome“. Mokiniai išklausė 



visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Jolantos Bagdonienės apie tai, kas yra sveika 

mityba, maisto pasirinkimo piramidė ir tada visi noriai dalyvavo diskusijoje. Po diskusijos 

kiekvienas mokinys išsitraukė iš dėžutės maisto produkto paveikslėlį ir turėjo pasakyti ar maisto 

produktas priklauso sveikai maisto grupei, ar nesveikai, tuomet patalpinti atitinkamoje maisto 

piramidės vietoje. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje ir dalinosi savo patirtimi. 

 

2020 m. vasario mėn. vyko pamokos-diskusijos „Pienas vaikams“. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Jolanta Bagdonienė diskutavo su trečių klasių mokiniais apie tai ar 

naudingas pienas vaikams. Tai, jog pienas pagrindinis kalcio šaltinis, sutinka visi. Pienas ir jo 

produktai yra gyvulinės kilmės baltymų šaltinis. Pieno baltymai labai naudingi ir yra geriau 

virškinami nei mėsos ar žuvies baltymai. Vaikams baltymai būtini naujoms ląstelėms formuotis, 

vyresniems žmonėms-ląstelėms atsinaujinti. Vienintelis pieno trūkumas, kad jame yra riebalų, 

ypač jų gausu riebiuose pieno produktuose. Todėl specialistai pataria vartoti liesesnius pieno 

produktus. O mokykloje nemokamai geriamas pienas, gaunamas pagal vykdomą pieno vartojimo 

skatinimo mokyklose programą, yra kaip tik subalansuotas vaikams. Mokiniai mielai dalyvauja 

vykdomoje programoje. 

 

2020 m. kovo mėn. trečioje klasėje vyko pamoka-diskusija „Vaisiai ir daržovės“. Pamokos 

metu visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kartu su vaikais diskutavo apie daržoves ir 

vaisius, dalinosi mintimis apie savo mėgstamiausius, bei aptarinėjo kiekvieno iš jų naudingąsias 

savybes. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vaikus supažindino su mokykloje 

vykdoma vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, pagal kurią pradinių klasių 

mokiniams nemokamai dalijami vaisiai, daržovės. Vaikai teigė, jog noriai valgo mokykloje 

gaunamus obuoliukus. 

 

2020 m. lapkričio mėn. minint Europos sveikos mitybos dieną, vyko pamoka-diskusija „Vaisių 

ir daržovių pasaka“. Antrų klasių mokiniai, kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste 

Jolanta Bagdoniene, aptarė maisto pasirinkimo piramidę, papasakojo, kad svarbu kasdien 

pusryčiauti, valgyti įvairų maistą, kasdien suvalgyti vaisių ir daržovių, kadangi juose yra daug 

naudingų maistinių medžiagų ir vitaminų. Vaikai piešiniuose įamžino savo mėgstamiausius vaisius 

ir daržoves. 


