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LOKALIEJI TYRIMAI VAIKŲ SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

,,VAIKŲ MITYBOS ĮPROČIAI IR SAVIJAUTA“ 

 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“ 

Rasa Piežienė, direktorė 

Daiva Navickienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

 

Sveikata – viena didžiausių žmogaus vertybių, viena pagrindinių žmogaus gero gyvenimo 

sąlygų. Mityba – viena iš pagrindinių geros sveikatos ir savijautos veiksnių. Mitybos įpročiai 

formuojami ne tik šeimoje, bet ir ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, kurioje dalis vaikų praleidžia 

didžiąją dalį savo dienos. Tinkama mityba ikimokykliniame amžiuje mažina mažakraujystės, 

antsvorio, alergijos ir kitų susirgimų riziką. Pagal PSO mityba turi atitikti šiuos principus – 

nuosaikumą, subalansuotumą ir įvairumą. Nuosaikumas reiškia, kad vienos medžiagos negali būti 

per daug, nes net ir reikalingiausios medžiagos perteklius gali būti kenksmingas sveikatai. 

Įvairumas užtikrina, kad valgant įvairesnį maistą atsiranda didesnė tikimybė gauti visų 

organizmui reikalingų medžiagų. Subalansuotumas – tai tinkamas baltymų, riebalų, 

angliavandenių, vitaminų, mineralinių medžiagų santykis. Įvairūs medicininiai tyrimai rodo, jog 

vaikus vis labiau kamuoja medžiagų  apykaitos, endokrininės funkcijos sutrikimai, padidėjęs 

cukraus kiekis kraujyje, o geri kraujo tyrimo rezultatai – jau retenybė. 

Siekiant išsiaiškinti ir palyginti tėvų ir pedagogų požiūrį į vaikų mitybos įpročius bei 

savijautą, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas“ buvo atliktas tyrimas. Tyrimui 

atlikti buvo sukurtos anketos tėvams ir pedagogams. Buvo išdalintos 85 anketos tėvams, grįžo 82 

anketos (96,5 proc.). Pedagogams buvo išdalinta 12 anketų, visos buvo užpildytos (100 proc.). 

Tyrimo tikslas: 

1. Išsiaiškinti bei palyginti tėvų ir pedagogų požiūrį į vaikų mitybos ypatumus ir savijautą 

lopšelyje-darželyje. 

2. Apibrėžti iškylančias problemas bei numatyti galimus sprendimo būdus. 

 

REZULTATAI 

Tyrime dalyvavo 49 proc. berniukų ir 51 proc. mergaičių tėvų. Tėvai ir pedagogai vertino 

vaikų apetitą (žr. 1 pav.). Analizuodami 1 paveikslo duomenis matome, kad tik 3 proc. tėvų vaikų 

apetitą įvertino kaip blogą, likusi dalis apklaustųjų vaikų apetitą įvertino teigiamai. 
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1 pav. Vaikų apetito vertinimas, proc. 

Apklausoje dalyvavę respondentai išsakė savo nuomonę apie tai, kaip dažnai 

tėvai/pedagogai domisi vaikų apetitu (žr. 2 pav.). Didžioji dalis tiek pedagogų, tiek tėvų nurodė, 

kad domisi vaikų apetitu, ieško galimybių jam pagerinti. 

 

2 pav. Domėjimasis vaikų apetitu, proc. 

Tėvų ir pedagogų buvo paprašytą įvertinti vaikų mitybą. Visi be išimties pedagogai (100 

proc.) vaikų mitybą įvertino teigiamai, 90 proc. tėvų vaikų mitybą taip pat įvertino teigiamai, 10 

proc. tėvų vaikų mitybą įvertino iš dalies teigiamai. 

Tėvai išsakė šiuos pastebėjimus apie vaikų mitybą ir su tuo susijusią vaikų savijautą 

lopšelyje-darželyje: vaikas sako, kad skanu; maitina sveikai ir skaniai; geras maistas, įvairus, 

gerai virškinamas; iš vaikų tik geri atsiliepimai; pusryčiai galėtų būti skanesni; pasitikiu 

specialistų rekomendacijomis; gauna visko, ko reikia. Apklausoje dalyvavę pedagogai išsakė šiuos 

teiginius: tėvai džiaugiasi, kad duodama nemažai daržovių; tėvai džiaugiasi, kad darželyje yra 

virtuvė, o ne atvežamas maistas. 

Buvo išskirti vaikų mėgstamiausi patiekalai: miltiniai blynai, patiekalai iš mėsos, barščių 

sriuba, koldūnai, guliašas, bulvių plokštainis. Paaiškėjo, kad vaikams labiausiai nepatinka 

troškinys su žirneliais bei rūgštynių, špinatų sriubos (išskyrė abi respondentų grupės), košės, 

varškės apkepas, blynai su varške (išskyrė tėvai), bulviniai piršteliai (išskyrė pedagogai). 

Alergija maisto produktams - tai reakcija į tam tikrus maisto produktus, kurių suvalgius iš 

karto prasideda alerginė reakcija. 17 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų pažymėjo, kad jų vaikas 

yra alergiškas, bet į tai įstaigoje pagal galimybes yra atsižvelgiama. Buvo išskirti šie maisto 

produktai, lopšelio-darželio vaikams dažniausiai sukeliantys alergiją: kukurūzai, pienas, žuvis, 

perlinės kruopos, citrusiniai vaisiai, juoda duona, kopūstai. 
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Bendras tėvų ir pedagogų vaikų mitybos ir savijautos įvertinimas bei pasitenkinimas esama 

situacija įstaigoje pateikiamas 3 paveiksle. 

 

3 pav. Tėvų ir pedagogų pasitenkinimas vaikų ,mityba ir savijauta, proc. 

73 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų pažymėjo, kad lopšelyje-darželyje yra maitinama 

sveikai ir vaikai jaučiasi labai gerai, 27 proc. tėvų nurodė, kad maitinama iš dalies sveikai ir vaikų 

savijauta yra gera. Atitinkamai 69 proc. pedagogų pažymėjo, kad įstaigoje yra maitinama sveikai 

ir dėl to vaikų savijauta gera, 31 proc. pedagogų nurodė, kad maitinama iš dalies sveikai. 

Nepatenkintų atsakymų nebuvo sulaukta. 

Atlikus tyrimą buvo išskirtos šios pagrindinės pastabos, rekomendacijos bei pageidavimai: 

įvairesnio maisto; daugiau vaisių; natūraliai spaustų sulčių; mažiau cukraus arbatoje; mažiau 

pieno produktų, ypač saldžių varškės sūrelių; daugiau įvairių vaisių, sulčių; vietoj citrusinių vaisių 

galėtų būti obuoliai, tarkuotos morkos; mažiau patiekalų iš bulvių; per saldžios arbatos, prie košės 

neduoti uogienės; keisti jogurtų rūšis; per daug riebūs padažai, sriubos. 

 

IŠVADOS: 

- Tėvai ir pedagogai teigiamai vertina vaikų mitybą bei savijautą lopšelyje-darželyje, patys 

taip pat stengiasi formuoti tinkamus mitybos įpročius namuose. 

- Įstaigoje pagal galimybes yra atsižvelgiama į vaikų alergiją tam tikriems maisto 

produktams, juos keičiant kitais. 

- Gautos išvados, pasiūlymai, apibendrinimai bus pateikti per lopšelių-darželių dietistų 

susirinkimą. Su gautasi įvertinimais ir išvadomis bus supažindinta visa lopšelio-darželio 

bendruomenė. 
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