
  Venkite greito, mažai maistinės vertės 

turinčio maisto, prisotinto riebalų ir natrio. 

  Naudoti šviežią mėsą, o ne    apdorotą. 

  Svarbiausias dalykas – papusryčiauti. 

  Valgyti įvairų maistą. 

  Vengti perdirbto maisto, pavyzdžiui,   

dešrelės, dešra.  

  Skaitykite atidžiai ant pakuotės esančias  

etiketes. 

  Naudokite vaisius ir daržoves. 

  Venkite gazuotų gėrimų. 

 

SVEIKAS MAISTAS SVEIKAM  
GYVENIMUI 

 Sveiko gyvenimo būdo kūrimas – visą     

gyvenimą trunkantis procesas. Kiekviena  

gyvybė prasideda nuo mažo embriono. Šio 

vaisiaus mityba priklauso, nuo to ką valgo 

mama. Tinkama mityba lemia tolesnį       

kūdikio vystymąsi. Yra žinoma sutrikimų, 

kurie pasireiškia embriono vystymosi metu, 

dėl netinkamos mitybos.  

Augdami susiduriame su įvairiu maistu, prie 

vienos iš karto priprantame, kitus 

produktus vengiame vartoti. Jei namuose 

vien          valgysime greitą maistą ar 

kitokius fasuotus pusfabrikačius, taip 

pripratinsime ir savo vaikus maitintis.  

Laimei, dabartiniu metu vis didesnis dėmesys 

sutelkiamas į sveiką gyvenimo būdą.  

Kaip galima įgyvendinti maisto pakeitimus? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pasvalio lopšelis-darželis  

„Liepaitė“ 
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Parengė Pasvalio lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ 
auklėtoja  

Odeta Valantinaitė 

Sveikata dar ne viskas, tačiau be sveikatos      
viskas – niekas 

(Sokratas) 



2. Apribokite cukraus kiekį. Duokite   

gerti vandens, neriebaus pieno, vaisių     

sulčių dažniau nei cukrumi saldintų    

gazuotų gėrimų.  

3. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas valgo    

pusryčius. Pusryčiai suteikia vaikams 

reikalingos energijos.  

4. Įtraukite savo vaiką į maisto ruošimą. 

Vaikai labiau linkę valgyti patiekalus, 

prie kurių ruošimo prisidėjo patys. 

5. Ruoškite maisto su mažesniu kiekiu 

druskos. 

6. Venkite duoti riebaus maisto. 

7. Leiskite vaikui nuspręsti pačiam, kokį 

kiekį maisto suvalgys.  

8. Visiems šeimos nariams patiekite tos 

pačios rūšies maistą. 

9. Saldainius ir kitus saldumynus leiskite 

valgyti mažais kiekiais.  

10. Patiekite užkandžius tik iš sveikatai 

naudingų maisto produktų. 

Kiekvieniems tėvams ir seneliams vaikai 

ir anūkai yra labai brangūs. Todėl vaiko  

sveikata rūpintis reikia nuo pat pirmųjų 

dienų. Teigiamas arba neigiamas elgesys 

turi įtakos sveikatai.  

Šiandien beveik devyni milijonai          

amerikiečių vaikų, šešių metų ir vyresni     

kenčia nuo nutukimo. Dėl fizinio            

aktyvumo stokos, netinkamos mitybos   

vystosi daugelis suaugusiems būdingų 

ligų. Kaip pavyzdžiui, diabetas, širdies 

ligos ir net vėžys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 PATARIMAI PADĖSIANTYS VAIKAMS 
UŽSIIMTI FIZINIU AKTYVUMU:  

 

1. Būkite pavyzdžiu savo vaikams. Jei     

vaikai matys, kad jūs patys  užsiimate    

fiziniu aktyvumu, jie taip pat stengsis tuo 

užsiimti. 

2. Įtraukite visą šeimą į veiklą, pavyzdžiui, 

pasivaikščiojimai, važinėjimas dviračiais, 

šokiai, krepšinis. 

3. Kartu keliaukite, organizuokite išvykas į 

parką. 

4. Įtraukite vaikus į naminę ūkio veiklą, 

pavyzdžiui, šuns vedžiojimą ar vejos 

pjovimą. 

5. Skatinkite vaiką būti fiziškai aktyviems 

kiekvieną dieną. 

6. Apribokite televizoriaus žiūrėjimą ir 

naudojimąsi kompiuteriu. 

 

10 BŪDŲ, KAIP PADĖTI SAVO VAIKAMS 
VALGYTI SVEIKĄ MAISTĄ 

 

1. Pasiūlykite savo vaikui įvairaus maisto: 

daržovės, pieno produktai, liesa mėsa. 


