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Mitybos režimas  

Vaiko mitybą turėtų sudaryti 3 

pagrindiniai valgymai: pusryčiai, 

pietūs ir vakarienė, o taip pat ir 2 

papildomi: priešpiečiai ir pavakariai. 

• Maiste turi būti visų medžiagų – 

baltymų, riebalų, 

angliavandenių, mineralinių 

medžiagų, vitaminų ir vandens. 

• Maisto medžiagų turi būti tiek, 

kiek reikia organizmui pagal jo 

amžių, lytį, sąlygas, kuriomis jis 

gyvena. 

• Maistas turi būti skanus, 

įvairus, šviežias. 

• Tarp valgymų rekomenduojama 

išlaikyti 2-4 valandų tarpus. 

 

Vaiko dienos 

režimas   

ALYTAUS MIESTO 
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURAS 

 



  

Vaiko dienos režimas 

Tai kasdienio gyvenimo tvarka, 

numatanti miegojimo, maitinimosi, darbo 

ir kitų užsiėmimų laiką, kuris kartojasi 

kiekvieną dieną tuo pačiu metu.  

Dienos režimas stipriai siejasi su 

vaiko sveikata, užtikrina darbingumą, 

sėkmingą įvairios veiklos įgyvendinimą, 

apsaugo jį nuo pervargimo. 

Pagrindiniai dienos režimo elementai: 

• Fizinis aktyvumas; 

• Mityba; 

• Poilsis, miegas; 

 

SVARBU! Dienos režimas poilsio 

dienomis ir atostogų metu iš esmės neturi 

skirtis nuo režimo įprastą darbo dieną. 

Fizinis aktyvumas 

Įvairi fizinė veikla dienos metu skatina 

kaulų ir raumenų augimą, padeda sukurti 

tinkamą laikyseną, lavina judesių 

koordinaciją ir pusiausvyrą, stiprina širdies ir 

kraujagyslių sistemą, teigiamai veikia 

kvėpavimo sistemą, virškinimo sistemos 

darbą. 

 

Pagrindinė vaikų fizinio aktyvumo 

veikla – judrieji žaidimai. 

Judrieji žaidimai – tai vaikui maloni 

veikla, kurioje jis elgiasi spontaniškai, pats 

numato žaidimo tikslus, suteikia jiems 

prasmę ir kontroliuoja šią veiklą, būna 

emocingas, aktyvėja jo kūrybinis 

žaismingumas, tobulėja psichinės ir fizinės 

(sumanumas, stiprumas, vikrumas, ištvermė) 

bei moralinės savybės. 

Miegas 

Pakankamas ir geros kokybės 

miegas būtinas sveikam vaiko 

vystymuisi. Tik miegodami vaikai 

tinkamai pailsi, nes miegas būtinas jų 

normaliai raidai, fiziniam bei protiniam 

vystymuisi. 

Gerai miegantys vaikai išsiskiria 

pozityvesniu savęs vertinimu, tuo tarpu 

vaikai, kuriems trūksta miego, nesugeba 

kontroliuoti savo emocijų, jiems sunku 

susikaupti. 

Ypatingai svarbus miegas 

nuvargus, pervargus ar susirgus, jis 

padeda atgauti jėgas, sveikti.  

 

 

 

Rekomenduojama miego trukmė 

Vaiko 
amžius 

(metais) 

Nakties 
miego 

trukmė 
(val.) 

Dienos 
miego 

periodų 
skaičius 

Dienos miego 
trukmė (val.) 

1-1,5 10-11 2 2,5-1,5 

1,5-2 10-11 1 3-2,5 

2-3 10-11 1 2,5-2 

3-5 10-10,5 1 2 

5-6,5 10 1 1,5 

 


