
Edukacinis užsiėmimas „Sveika mityba“ 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, mūsų sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo 

gyvensenos ir mitybos. Įvairių mokslinių tyrimų duomenimis, mitybos įpročiai net 25–30 proc. turi 

įtakos mūsų sveikatai. Sveiką mitybą sąlygoja tai, ar mokiniai suvartoja jiems būtinų maisto 

medžiagų (baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų, skaidulinių, mineralinių ir kt.) tinkamą 

kiekį. Minėdami Europos sveikos mitybos dieną Šiaulių raj. Gilvyčių mokyklos 5 ir 6 klasių 

mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Sveika mityba“. Veiklos metu visuomenės sveiktos 

specialistė priminė, kad sveika ir tinkama mityba gali aprūpinti žmogų energija ir gyvybinei 

organizmo veiklai reikalingomis maistinėmis medžiagomis, užtikrinti normalų vystymąsi, nuolatinį 

kūno ląstelių atsinaujinimą, teikti veikliąsias medžiagas. Neatitinkanti mityba gali būti antsvorio ir 

nutukimo priežastis bei nulemti įvairių ligų, visų pirma širdies ir kraujagyslių sistemos, vėžio, 

diabeto, lėtinių plaučių ligų ir kt. atsiradimą.  

Pagrindinės sveikos mitybos taisyklės: 

1. Valgyti maistingą, įvairų, dažniau augalinį nei gyvulinės kilmės maistą. 

2. Kelis kartus per dieną valgyti grūdinės kilmės produktų. 

3. Kelis kartus per dieną valgyti įvairių, dažniau šviežių vietinių daržovių ir vaisių (nors 400 g per 

dieną). 

4. Išlaikyti normalų kūno svorį (kūno masės indeksas: 18,5–25). 

5. Mažinti riebalų vartojimą, gyvulinius riebalus keisti augaliniais. 

6. Riebią mėsą ir mėsos produktus keisti ankštinėmis daržovėmis, žuvimi, paukštiena ar liesa mėsa.  

7. Vartoti liesą pieną, liesus ir nesūrius pieno produktus (rūgpienį, kefyrą, jogurtą, varškę, sūrį). 

8. Rinktis maisto produktus, turinčius mažai cukraus. Rečiau vartoti rafinuotą cukrų, saldžius 

gėrimus, saldumynus. 

9. Valgyti nesūrų maistą. Bendras druskos kiekis maiste, įskaitant gaunamą su rūkytais, sūdytais, 

konservuotais produktais, duona, neturi būti didesnis kaip vienas arbatinis šaukštelis (5 g). 

10. Riboti alkoholio vartojimą. 

11. Valgyti reguliariai. 

12. Nepamiršti, kad sveikiausias gėrimas – vanduo. 

Užsiėmimo metu mokiniai pasisėmė naudingų žinių apie sveiką mitybą ir artimiausiu metu stengsis 

pakeisti savo kai kuriuos mitybos įpročius ir nepamirš judėti. 

Visuomenės priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje Viktorija 

Abromaitienė 

 



 

 

 


