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▪ Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose

projektuose, renginiuose ir inovatyvių idėjų

integravimas į sveikatos ugdymo programą.

▪ Teminių dienų organizavimas lopšelyje-darželyje

„Bangelė“.

▪ Tyrimo pristatymas „Ar pakankamai miega l./d.

„Bangelė“ vaikai?“



































































PROJEKTO "LIETUVOS MAŽŲJŲ 

ŽAIDYNĖS" I-OJO ETAPO 
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RENGINYS „BĖK, ŠOK, MESK“











































































KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO 

CENTRO ŠVENTĖ 

„ŠEIMOS PRAMOGŲ UOSTAS“









































































Ja buvo siekiama pabrėžti miego svarbą

žmogaus gyvenimo kokybei. Visą dieną

darželyje vyravo pakili nuotaika, nes tą dieną

ne tik vaikučiai bet ir darželio darbuotojai

vilkėjo pižamas, chalatus, avėjo šlepetes. Tą

rytą vaikai į darželį atėjo nešini pagalvėmis.









Tėveliai ne tik apsišvietė miego

klausimais, bet ir dalyvavo tyrime, kurio

tikslas – sužinoti ar pakankamai miega

l./d. „Bangelės“ vaikai.



Tyrimas buvo vykdomas 2017 metų kovo

mėnesį. Jame dalyvavo 110 respondentų, 2-7

metų amžiaus vaikų (59% mergaičių, 41%

berniukų) tėvai, globėjai bei seneliai. Iš jų 83 –

mamos (75%), 21 – tėčiai (19%), 4 – globėjai

(4%) bei 2 – seneliai (2%). Aktyviausiai

apklausoje dalyvavo 5-6 metų vaikų tėvai

(55%), kurių amžiaus vidurkis 25-35 metai

(53%).
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Kaip manote, ar pilnavertis miego režimas yra 

naudingas vaiko sveikatai?

Labai naudingas

Naudingas

Nenaudingas

Nežinau

Beveik visi tėvai (98%) mano, jog pilnavertis miego

režimas yra labai naudingas (66%) arba naudingas (32%)

vaiko sveikatai.



58%

38%

4%

Jūsų nuomone, pietų miegas yra naudingas 

vaiko sveikatai?

Labai naudingas

Naudingas

Nežinau

Didžiosios dalies (96%) respondentų nuomone,

pietų miegas yra labai naudingas (58%) arba

naudingas (38%) vaiko sveikatai.



68%

28%

4%

Kaip vertinate pilnaverčio miego poveikį 

vaiko dienos darbingumui?

Labai gerai

Gerai

Vidutiniškai

Dauguma (96%) tėvų labai gerai (68%) arba gerai

(28%) vertina pilnaverčio miego poveikį vaiko

dienos darbingumui.
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Ar Jūsų vaikas laikosi miego režimo?

Taip, kasdien

Tik eidamas į darželį

Kasdien išskyrus savaitgalius

Niekada

44% tėvelių nurodė, kad jų vaikas laikosi miego režimo tik tomis

dienomis, kai eina į darželį. Kasdien laikosi miego režimo beveik

trečdalis (30%) respondentų vaikų ir panašus tėvelių skaičius (24%)

pažymėjo, kad vaikas laikosi miego režimo kasdien, išskyrus

savaitgalius.



0

10

20

30

40

50

< 8 val.
8-10 val.

10-11 val.
11-12 val.

12-13 val.

2%

41%

35%

17%

5%

Kaip manote, kiek val./parą turėtų miegoti 

Jūsų vaikas?

Didžioji dalis (41%) tėvų mano, kad jų vaikas turėtų

miegoti 8-10 val./parą.
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Kiek val./parą Jūsų  vaikas miega  (darbo 

dienomis)?

Daugiau nei pusė (54%) apklaustųjų nurodė, kad

darbo dienomis jų vaikas miega 8-10 val./parą.
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Kiek val./parą Jūsų vaikas miega 

(savaitgaliais)?

Pusė (51%) tėvelių pažymėjo, kad savaitgaliais jų

vaikas taip pat miega 8-10 val./parą.
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Kiek val./parą Jūsų vaikas miega (atostogu 

metu)?

Mažiau nei pusė (47%) respondentų teigė, kad

atostogų metu jų vaikas miega panašiai kaip darbo

dienomis ar savaitgaliais, t.y. 8-10 val./parą.
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Ar Jūsų vaikas lengvai užmiega?

Taip

Ne

 Nežinau

Į klausimą „Ar Jūsų vaikas lengvai užmiega“ didžioji dalis

(71%) apklaustųjų atsakė teigiamai.
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11%

Kaip manote, ar Jūsų vaiko darželyje 

pakankamai skiriamas dėmesys vaikų dienos 

miegui?

Taip

Ne

Nežinau

Dauguma (86%) tėvelių mano, kad darželyje vaikų dienos

miegui skiriamas pakankamas dėmesys.
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Ar Jūs norėtumėte, kad Jūsų vaikas 

nemiegotų pietų miego darželyje?

Taip

Ne

Nežinau

Į klausimą „Ar Jūs norėtumėte, kad Jūsų vaikas

nemiegotų pietų miego darželyje?“ didžioji dalis

(77%) tėvelių atsakė neigiamai.
















