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Raktažodžiai: pradinės mokyklos mokiniai, mityba, 
mitybos įpročiai.

Santrauka
Pradinių mokyklų mokinių sveikata kasmet blo-
gėja. Jau į pirmą klasę ateina vos trečdalis svei-
kų vaikų. Kartais tai yra neracionalios mitybos, 
fizinio pasyvumo ir netinkamo dienos režimo 
rezultatas. Moksliniai tyrimai rodo, kad vaiko 
mitybai ir gyvensenai įtaką daro šeimos sociali-
nė padėtis, tėvų išsilavinimas. Lietuvos pradinių 
mokyklų mokiniai šiuo požiūriu mažai tyrinėti.
Tyrimas atliktas anoniminės anketinės apklausos 
būdu, tikslu įvertinti Vilniaus miesto pradinių 
mokyklų mokinių mitybos ypatumus. Apklausai 
parengta anketa remiantis PSO adaptuotu moki-
nio sveikatos ir gyvensenos klausimynu. Tyrime 
dalyvavo 2 Vilniaus miesto pradinės mokyklos, 
apklausti 460 mokinių tėvai. 
Nustatyta, kad pradinių mokyklų mokiniai daž-
niausiai valgo 4 kartus per dieną. 84,8 proc. 
mokinių užkandžiauja tarp pagrindinių valgy-
mų. Mitybos režimo laikosi 73,3 proc. mokinių, 
kasdien pusryčiauja didžioji mokinių dalis (65,7 
proc.). Maisto papildus vartoja 44,4 proc. pradi-
nių mokyklų mokinių, didžioji jų dalis pirmokai 
(p<0,05). Maisto papildų vartojimas nepriklauso 
nuo tėvų išsilavinimo. Aukštąjį išsilavinimą tu-
rinčių tėvų vaikai dažniau nei vidurinį išsilavini-
mą turinčių tėvų vaikai laikosi mitybos režimo, 
pusryčiauja. Aukštąjį išsilavinimą turinčių tėvų 
vaikai rečiau nei vidurinį išsilavinimą turin-
čių tėvų vaikai vartoja vaisius, mėsos, žuvies ir 
ankštinių produktus (p<0,05), tačiau labiau išsi-
lavinusių tėvų vaikai mažiau vartoja saldumynų 
ir daugiau vartoja ekologiškų maisto produktų. 
Aukštas tėvų išsilavinimas ir gera socialinė bei 
ekonominė šeimos padėtis negarantuoja vaiko 
sveikos mitybos.

ĮVAdAs
Sveiko gyvenimo būdo formavimas nuo vaikys-

tės yra labai svarbi sveikatos stiprinimo priemonė [1]. 
Mokslinių tyrimų duomenimis, vaiko mitybai ir mitybos 
įpročiams įtaką daro tėvų žinių apie sveiką mitybą ly-
gis, šeimos socialinė bei ekonominė padėtis [2]. Atlikus 
15 Europos valstybių mitybos tyrimų duomenų sistemi-
nę apžvalgą nustatyta, kad daržovių ir vaisių vartojimas 
didėja didėjant išsilavinimui, žemesnės socialinės kla-
sės asmenims būdinga nesveikesnė mityba [3]. 

Lietuvos pradinių mokyklų mokiniai šiuo požiūriu 
mažai tyrinėti,  užsienio mokslinėje literatūroje ši tema 
taip pat nedaug analizuota. Vaikų mitybos sąsajos su 
šeimų socialine ir ekonomine padėtimi taip pat nedaug 
tyrinėtos. 

Mokslininkai siūlo daugiau dėmesio skirti vaikų val-
gymo įpročiams, vaikų mitybai mokyklose, namuose, 
pabrėžiama mitybos specialistų įtaka, tėvų vaidmuo 
formuojant ir ugdant vaikų sveikos mitybos įpročius 
[4]. Dėl netinkamos mitybos, per didelio gaunamo 
energijos kiekio, sumažėjusio fizinio aktyvumo ir kt. 
Europoje sparčiai plinta antsvoris ir nutukimas vaikų 
amžiuje. Pasaulio sveikatos organizacija (toliau - PSO) 
įvardijo šią problemą kaip „globalinę epidemiją“ [5]. 

Nustatyta, kad mokinių, kurie nepusryčiauja arba 
nevalgo priešpiečių mokykloje, darbingumas būna ma-
žesnis, jie greičiau nuvargsta, sunkiau sutelkia dėmesį 
[6]. Nepusryčiaujantys vaikai sunkiau susikaupia pa-
mokų metu, vangiau atlieka įvairias užduotis [23]. PSO 
duomenimis, tik 69 proc. berniukų ir 60 proc. mergai-
čių kasdien valgo pusryčius [8]. Nepusryčiavimas vis 
labiau plinta tarp vaikų ir paauglių Vakarų šalyse [9]. 
Tyrimai rodo, kad pradinukų mityba, nors ir sveikesnė 
nei vyresnių klasių mokinių, tačiau vis tiek neatitinka 
sveikos mitybos rekomendacijų [10].

Lietuvoje atliktų pradinių klasių mokinių mitybos 
tyrimų duomenys rodo, kad pradinukų mityba nesvei-
ka, ženklių mitybos gerėjimo pokyčių nestebima. Dar 
1993–1996 metais vertinant pirmaklasių maitinimosi 
ypatumus nustatyta, kad 11,5 proc. vaikų valgė nepa-
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kankamai dažnai, 29,8 proc. – maitinosi vienos rūšies 
maisto produktais, 21,3 proc. – visai nevalgė žuvies, 
14,7 proc. – visiškai nevalgė šviežių vaisių ir daržovių, 
o 41,2 proc. – mažai valgė šviežių vaisių ir daržovių. 
Nustatyta, kad pirmųjų klasių mokinių mityba nesu-
balansuota, nemaža dalis mokinių valgo vienos rūšies 
maisto produktus, vartoja nepakankamai žalių vaisių ir 
daržovių [11].

2006 metais atliktas pradinių klasių mokinių mity-
bos tyrimas parodė, kad daugumos (71,3 proc.) pradė-
jusių lankyti mokyklą vaikų mitybos įpročiai nepakito, 
kas penkto (22,1 proc.) – pablogėjo, kas penkiolikto 
(6,6 proc.) – pagerėjo. trečdalis pradinių klasių mo-
kinių valgė rečiau negu rekomenduojama. Dauguma 
pradinių klasių mokinių kas dieną šviežių vaisių ir dar-
žovių vartojo vasarą ir rudenį, ir tik apie pusė – žiemą 
ir pavasarį. Daržovių vaikai valgė rečiau negu vaisių. 
kasdien pieno, kefyro, jogurto gėrė apie pusė pradi-
nukų, varškės, balto sūrio valgė tik kas ketvirtas moki-
nys, beveik pusė mokinių pieno produktus vartojo ne 
kiekvieną dieną. Pradinių klasių mokiniai retai varto-
jo žuvies ir grūdų produktų. Net pusė mokinių vartojo 
per daug cukraus, saldindami arbatą. Nustatyta, kad du 
trečdaliai vaikų valgė keturis kartus per dieną ir daugiau 
(66,3 %), kiti – du tris kartus per dieną. Pusė valgiusiųjų 
rečiau negu keturis kartus per dieną nepusryčiaudavo, 
arba pusryčiaudavo tik kartais [10].

2009-2010 metais ištyrus pradinukų mitybą nusta-
tyta, kad didžioji jų dalis valgo 3 kartus per dieną, 8,5 
proc. tik 2 kartus per dieną. 39,5 proc. apklaustųjų ne-
pusryčiauja kasdien darbo dienomis, penktadalis – ir 
poilsio dienomis. 23,3 proc. pradinukų nepietauja kas-
dien. Daugiau nei pusė apklaustųjų valgo nereguliariai. 
mergaičių ir berniukų bei skirtingo amžiaus tirtų moki-
nių mityba skiriasi nereikšmingai [12].

Lietuvoje iki šiol atliktų pradinių klasių mokinių 
mitybos tyrimų rezultatai rodo, kad pradinukų mityba 
nesveika, dažnai nesubalansuota, nesilaikoma maitini-
mosi režimo. mokiniai per daug valgo maisto produktų, 
kuriuose yra sočiųjų riebalų rūgščių, cukraus, per mažai 
vaisių ir daržovių, baltymų tiekiančių maisto produktų. 

užsienio šalyse atliktų pradinių klasių mokinių mi-
tybos tyrimų rezultatai atskleidė panašias problemas 
– mokiniai dažnai nevalgo pusryčių, par mažai var-
toja daržovių ir vaisių, per daug vartoja saldumynų, 
saldžiųjų gėrimų [13]. Žemos socialinės ir ekonominės 
padėties šeimų vaikai mažiau valgo vaisių ir daržovių, 
lyginanat su aukštesnės socialinės padėties vaikais [14].  
Ryški antsvorio problema - vaikų antsvorį labiausiai 
lemia nejudrus gyvenimo būdas, dažnas saldumynų 

vartojimas ir netinkamas maitinimasis mokykloje [15].
Taigi, mokinių mitybos problema aktuali ir Lietuvo-

je, ir užsienyje. Daug dėmesio skiriama tiek mokinių, 
tiek jų tėvų sveikos mitybos mokymui, optimizuojamas 
mokinių maitinimo organizavimas mokyklose. Tyrimui 
pasirinkome Lietuvos sostinę Vilnių, kadangi Vilnius – 
didžiausias Lietuvos miestas, kuriame gyvena įvairių 
tautybių, skirtingo išsilavinimo, skirtingos socialinės 
ir ekonominės padėties gyventojų, besiskiriančių tiek 
savo gyvensenos, tiek mitybos įpročiais. 

Darbo tikslas - įvertinti Vilniaus miesto pradinių 
mokyklų mokinių mitybos ypatumus. 

TyriMo objekTAs ir MeTodikA
Straispnyje pateikiami pradinių mokyklų mokinių 

tėvų anoniminės anketinės apklausos duomenys. Ap-
klausai parengta anketa remiantis PSO adaptuotu mo-
kinio sveikatos ir gyvensenos klausimynu. uždaro tipo 
anketa buvo sudaryta pagal požymių matavimo santy-
kių, ranginės ir nominalinės skalių principą. 2009 m. 
gruodžio mėnesį atlikus bandomąjį tyrimą buvo pada-
ryta išvada, kad anketa tėvams yra suprantama ir tinka-
ma naudoti numatytame tyrime. Tyrimo apklausa buvo 
vykdoma 2010 m. sausio – vasario mėnesiais.

Netikimybinės patogiosios – tikslinės atrankos būdu 
buvo pasirinktos dvi Vilniaus miesto pradinės moky-
klos – X ir Y. Anketos išdalintos mokinių tėvams. Ap-
klausos metu iš viso abiejose mokyklose mokėsi 575 
mokiniai. tyrimo imtis sudaryta naudojant statistinę 
imties sudarymo lentelę. Reprezentatyviam tyrimui rei-
kėjo apklausti 254 mokinių tėvus. išplatintos 575 anke-
tos, surinkta ir išanalizuota 460 anketų (atsako dažnis 
80 proc.). imtį sudarė 460 abiejų pradinių mokyklų 
mokiniai. X mokyklos mokiniai sudarė 57,6 proc., o 
Y mokyklos mokiniai 42,4 proc. bendros tiriamųjų po-
puliacijos. mergaičių buvo 250 (54,3 proc.), berniukų 
– 210 (45,7 proc.). Pirmokų buvo 92 (20,0 proc.), an-
trokų – 103 (22,4 proc.),  trečiokų – 135 (29,3 proc.), o 
ketvirtų klasių mokinių –  130  (28,3 proc.).    

Surinktų anketų duomenys buvo koduojami ir  ve-
dami į kompiuterį naudojant EpiData 3.1 programą ir 
analizuojami statistiniu paketu StAtA 11.0. kategorinių 
duomenų analizei panaudotas χ2 metodas ir Fisher‘s 
tikslusis metodas. Požymių tarpusavio ryšio stiprumui 
nustatyti atlikta koreliacija. Naudotas statistinio reikš-
mingumo lygmuo α=0,05, p≤0,05 – skirtumas statistiš-
kai reikšmingas. Duomenų aprašymui buvo naudoja-
mos dažnių lentelės, histogramos. 
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reZULTATAi 
Dauguma užpildžiusių klausimyną pradinukų tėvų 

turi aukštąjį išsilavinimą (56,6 proc.), antrasis iš tėvų taip 
pat – 46,1 proc. Aukštąjį išsilavinimą turinčių tėvų dau-
giau yra X pradinėje mokykloje, negu Y pradinėje mo-
kykloje (atitinkamai 74,9 proc. ir 31,9 proc.) (p<0,05).

tyrimo populiaciją sudarė 460 pradinių mokyklų 
mokinių, iš jų 250 mergaičių ir 210 berniukų. Didžiau-
sias mokinių skaičius buvo trečiose klasėse – 135, kiek 
mažiau ketvirtose – 130, antrų klasių mokinių buvo 
103, pirmokų – 92. X mokyklos mokiniai sudarė nežy-
miai didesnę tyrimo populiacijos dalį – 57,6 proc. 

Analizuojant valgymo dažnį per parą nustatyta, 
kad dažniausiai pradinių mokyklų mokiniai valgo 4 
kartus per dieną (46,7 proc.). Statistiškai reikšmingas 
skirtumas lyginant pagal lytį nenustatytas. Nustatytas 
statistinis reikšmingumas vertinant valgymų dažnį pa-
gal klases. Dažniausiai keturis kartus per dieną valgo 
antrų klasių mokiniai (53,5 proc). Atlikus Spearmen'o 
koreliacijos koeficiento testą gauta neigiama koreliaci-
ja rodo, kad yra silpnas atvirkštinis ryšys tarp valgymų 
skaičiaus per dieną ir klasių - kuo aukštesnėje klasėje 
vaikas mokosi, tuo mažiau kartų per dieną jis valgo. At-
likus valgymo skaičiaus per dieną analizę, atsižvelgiant 
į mokyklą, reikšmingų skirtumų nebuvo rasta. 

Dažniausiai mokiniai valgo 4 kartus per dieną, 84,8 
proc. vaikų užkandžiauja tarp pagrindinių valgymų. 
mitybos režimo laikosi 73,3 proc. vaikų. Statistiškai 
reikšmingo skirtumo tarp lyčių ir klasių nenustatyta. 
Vertinant mitybos režimą tarp mokyklų, gautas statis-
tiškai reikšmingas skirtumas, kad X pradinės mokyklos 
mokiniai dažniau laikosi mitybos režimo, nei Y moky-
klos mokiniai (atitinkamai 79,3 proc., 65,1 proc.), (χ2 

=11,3524, df=1, p= 0,001).
Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp mity-

bos režimo laikymosi ir tėvų išsilavinimo – dažniau 
mitybos režimo laikosi vaikai, kurių tėvai turi aukštąjį 
išsilavinimą, negu tie vaikai, kurių tėvai turi vidurinį 
išsilavinimą (atitinkamai 61,0 proc. ir 19,5 proc.) (χ2 

=14,2112, df =5, p=0,014).
Prieš miegą valgo 55,2 proc.vaikų. Nustatytas sta-

tistiškai reikšmingas ryšys, kad berniukai dažniau nei 
mergaitės valgo prieš eidami miegoti (atitinkamai 60,2 
proc. ir 50,4 proc.), (χ2= 4,9971, df = 1, p=0,025).

Nustatėme, kad daugiau nei du trečdaliai mokinių 
(65,7 proc.) pusryčiauja kiekvieną dieną, 14,2 proc. 
mokinių visai nepusryčiauja, 20,1 proc. pusryčiauja 
retsykiais. Pusryčiavimo dažnis tarp mergaičių ir ber-
niukų pasiskirstė labai panašiai. kasdien pusryčiauja 
65 proc. mergaičių ir 66,5 proc. berniukų. kartais pus-

ryčius valgo 22 proc. mergaičių ir 17,7 proc. berniu-
kų. Visiškai nepusryčiauja 12,8 proc. mergaičių ir 15,7 
proc. berniukų. tačiau šie skirtumai statistiškai nereikš-
mingi (χ2=1,8150, df=2, p= 0,404). 

Lyginant pusryčiavimo dažnį tarp klasių, nustatyta, 
kad dažniausiai pusryčius valgo ketvirtų klasių mokiniai 
(73,4 proc. visada valgo pusryčius, 14,8 proc. kartais, 
11,7 proc. niekada nepusryčiauja). kasdien pusryčiauja  
54,3 proc. pirmų klasių mokinių, 27,1 proc. pusryčiau-
ja kartais, 18,5 proc. niekada nevalgo pusryčių. Antrų 
ir trečių klasių mokinių pusryčiavimo dažnis pasiskirs-
tė labai panašiai: 65 proc. antrų klasių mokinių visada 
pusryčiauja, 18,4 proc. kartais valgo pusryčius, o 16,5 
proc. niekada nevalgo pusryčių; 66,6 proc. trečių kla-
sių mokinių pusryčiauja visada, 21,4 proc. kartais, 11,8 
proc. niekada nepusryčiauja. tačiau šie duomenys sta-
tistiškai nereikšmingi – nėra ryšio tarp pusryčiavimo 
dažnumo ir klasių (χ2=9,9684, df=3, p=0,126).

Gauti statistiškai reikšmingi skirtumai, kad X mo-
kykloje besimokantys vaikai dažniau pusryčiauja nei 
Y mokyklos mokiniai (χ2 =26,9351, df= 2, p=0,001). 
kasdien pusryčiaujančių vaikų X mokykloje yra 75,4 
proc., o Y pradinėje mokykloje mažiau – 52,3 proc. 
Niekada nevalgančių pusryčių X mokykloje yra  9,4 
proc., o Y mokykloje net 26,9 proc.

Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp vaikų 
pusryčiavimo ir tėvų išsilavinimo. Dažniausiai pusry-
čiauja vaikai, kurių tėvai turi aukštąjį išsilavinimą (77,9 
proc.), žymiai rečiau į mokyklą papusryčiavę išeina tie 
mokiniai, kurių tėvai turi vidurinį išsilavinimą – 49,5 
proc. (χ2 =48,0701, df=2, p=0,001).

Nustatyta, kad dauguma vaikų (47,8 proc.) geria 
per mažai skysčių  - 0,5-1 l per parą, nors  rekomen-
duojama išgerti ne mažiau kaip 1,5-2 l skysčių, kurių 
pagrindą turėtų sudaryti vanduo [17]. kita dalis vaikų 
(43,6 proc.) skysčių išgeria daugiau – 1-1,5 l per parą. 
ir tik labai maža dalis vaikų (8,9 proc.) skysčių vartoja 
pakankamai – 1,5-2 l. Nustatytas statistiškai reikšmin-
gas ryšys analizuojant skysčių vartojimą tarp mokyklų 
(χ2=20,070, df=2, p=0,001). Y mokyklos mokiniai daž-
niau skysčių išgeria tiek, kiek rekomenduojama – 13,6 
proc. X mokykloje rekomenduojamą skysčių kiekį išge-
ria 4,9 proc. mokinių. 

Statistiškai reikšmingai berniukai skysčių išgeria 
daugiau nei mergaitės, 1-1,5 l išgeria 38,4 proc. mer-
gaičių, tuo tarpu berniukų daugiau – 49,7 proc. tiek 
kiek rekomenduojama išgeria 7,6 proc. mergaičių, o 
berniukų 9,6 proc. (χ2=7,227, df =1, p=0,019). Skir-
tumo tarp klasių nėra. PSO rekomenduoja išgerti ne 
mažiau 1,5 litro skysčių per parą, kurių pagrindą tu-
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rėtų sudaryti vanduo [17]. kaip ir rekomenduojama, 
vaikų gėrimų racione pagrindą sudaro vanduo (56,3 
proc.), taip pat vaikai geria daug arbatos (45,5 proc.). 
mažiau vartojami gėrimai yra pienas – jo dažnai geria 
22,8 proc. vaikų, konservuotos sultys (15 proc.), natū-
ralios sultys (11,2 proc.) bei vaisvandeniai (9,2 proc.). 
Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp klasių pasirenkant 
gėrimus nenustatyta. Lyginant dažniausiai vartojamus 
gėrimus rastas statistiškai reišmingas ryšys, kad pieną, 
kaip dažniausiai geriamą produktą, dažniau vartoja 
berniukai nei mergaitės (atitinkamai 26,7 proc. ir 19,3 
proc.), (χ2=3,784, df=1, p=0,05). Analizuojant tyrimo 
duomenis pagal lytį, daugiau statistiškai reikšmingų 
ryšių nebuvo rasta. Lyginant duomenis pagal tėvų išsi-
lavinimą, statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. 

Vienas iš sveikos mitybos principų – įvairumas [1]. 
tyrimo metu nustatyta, kad 87,5 proc. vaikų valgo įvai-
rų maistą.  iš 1 lentelės matome, kad grūdinių produk-
tų, duonos bei bulvių mokiniai dažniausiai vartoja 2 
kartus per dieną. Vaisių ir daržovių dažniausiai vartoja 
vieną arba du kartus per dieną. 

Pieno produktus, tokius kaip jogurtą, varškę bei bal-
tą sūrį, pradinukai taip pat vartoja kartą ar du kartus 
per dieną. mėsos ir ankštinių produktų grupės patieka-
lų vaikai taip pat dažniausiai vartoja vieną ar du kartus 
per dieną. tyrimas parodė, kad pradinukai dažniausiai 
saldumynus valgo kartą per dieną, tačiau yra nemaža 
dalis mokinių, kurie saldumynų gauna pagal jų norą.

Analizuodami rekomenduojamo vartoti sveikatai 
palankaus maisto sąsajas su tėvų išsilavinimu nustatė-
me, kad statistiškai reikšmingai vaisių, mėsos, žuvies 
bei ankštinių grupės maisto produktų vartojimo dažnis 
priklauso nuo tėvų išsilavinimo. Analizei panaudojus 
statistinio ryšio stiprumą ir kryptį rodantį neparametrinį 
Spearmen‘o koreliacijos koeficiento testą, gauta nei-
giama koreliacija rodo, kad statistiškai reikšmingai, di-
dėjant tėvų išsilavinimui, mažėja vaisių, mėsos, žuvies 
bei ankštnių grupės maisto produktų vartojimas tarp 
vaikų (atitinkamai  r= -0,2015, p=0,001 ir r= -0,2811, 

p= 0,001). kitų maisto produktų vartojimo dažnumas 
nepriklauso nuo tėvų išsilavinimo. 

Vertinant saldumynų vartojimą nustatyta, kad tėvų 
išsilavinimas yra reikšmingas. Spearmen‘o koeliacijos 
testu nustatyta neigiama silpna koeliacija tarp šių kin-
tamųjų (r=-0,2431, p=0,001). tai reiškia, kad didėjant 
tėvų išsilavinimui mažėja saldumynų vartojimo dažnis 
– aukštąjį išsilavinimą turintys tėvai rečiausiai duoda 
vaikams saldumynus.

Nustatyta, kad maisto papildus vartoja 44,4 proc. 
vaikų. Dažniausiai maisto papildus statistiškai reikš-
mingai vartoja pirmų klasių mokiniai 55,6 proc (51, 
n-92), (χ2 =17,0182, df=3, p= 0,001) (1 pav.).

Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp lyčių ir mo-
kyklų nėra. Tyrimo duomenimis, maisto papildų var-
tojimas tarp vaikų nepriklauso nuo tėvų išsilavinimo 
(χ2=2,8749, df=5, p= 0,719). 

Ekologiškus maisto produktus valgo 53,9 proc. vai-
kų, taip pat didelė dalis vaikų (42,3 proc.) šių produktų 
gauna restykiais. Nustatytas statistiškai reikšmingas ry-
šys, kad ekologiškų produktų vartojimas priklauso nuo 
tėvų išsilavinimo (χ2 =25,2551, df=12, p= 0,014).

Daugiausia ekologiškų produktų suvartoja vaikai, 
kurių tėvai turi aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą – ati-
tinkamai 57,6 proc. ir 56,7 proc. Rečiausiai į savo vai-
kų mitybos racioną ekologiškų maisto produktų įtrau-
kia tėvai, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Ekologiškų maisto produktų statistiškai reikšmin-
gai dažniau valgo X pradinės mokyklos mokiniai nei 
Y pradinės mokyklos mokiniai (atitinkamai 57,3 proc. 
ir 49,2 proc.), (χ2 =7,5805, df=2, p= 0,023). tai gali-
ma sieti su tuo, kad šioje mokykloje daugiau tėvų turi 
aukštąjį išsilavinimą. Statistiškai reikšmingo skirtumo 
lyginant ekologiškų produktų vartojimą tarp klasių ir 
lyčių, nerasta.
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Maisto produktai 

 
Nevalgo 

Valgo vieną 
kartą per dieną 

Valgo du kartus 
per dieną 

Valgo tris 
kartus per 

dieną 

Valgo keturis 
kartus per 

dieną ir dažniau 
Grūdiniai 

produktai 

2,0 28,9 40,7 19,5 9,0 

Vaisiai 1,0 38,8 37,1 13,1 9,8 

Daržovės 3,3 44,5 39,9 7,2 5,0 

Pieno produktai 2,6 38,1 37,2 14,9 7,0 

Mėsa 0,9 46,2 38,1 10,3 4,4 

Saldumynai 3,29 47,6 25,4 7,7 16,0 
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reZULTATŲ APTAriMAs
PSO rekomenduoja mokyklinio amžiaus vaikams 

valgyti reguliariai, 4 kartus per dieną ir kasdien pus-
ryčiauti [16, 17]. Nustatėme, kad dauguma pradinių 
mokyklų mokinių dažniausiai valgo 4 kartus per die-
ną (46,7 proc.), kaip ir rekomenduojama. 2006 metais 
kmu atlikto pradinių klasių mokinių mitybos ypatumų 
tyrimo gauti rezultatai yra panašūs su mūsų tyrimo re-
zultatais - du trečdaliai (66,3 proc.) pradinukų valgo 
keturis ir daugiau kartų per dieną, kiti – du, tris kartus 
[10]. Nustatėme, kad valgymų dažnumas koreliuoja 
tarp klasių – kuo aukštesnėje klasėje vaikas mokosi, tuo 
mažiau kartų per dieną jis valgo (p=0,007). Dažniau-
siai keturis kartus per dieną valgo antrų klasių mokiniai 
(53,5 proc). Nustatėme, kad mitybos režimo laikosi 
73,3 proc. pradinių mokyklų mokinių, o kasdien pus-
ryčiauja 65,7 proc. mokinių. Panašius  duomenis pa-
teikia ir PSO – teigiama, kad kasdien pusryčiauja 64,5 
proc vaikų [8]. 2009 metais kmu atlikto tyrimo metu 
gauti kiek geresni pusryčiavimo duomenys -  net dau-
giau nei trys ketvirtadaliai mokinių (75,6 proc.) pusry-
čiauja kiekvieną dieną ir kas devynioliktas (5,4 proc.) 
vaikas visai nepusryčiauja [18]. 

X pradinėje mokykloje besimokančių vaikų tėvai 
žymiai dažniau turėjo aukštąjį išsilavinimą negu Y mo-
kyklos vaikų tėvai (atitinkamai 74,9 proc. ir 31,9 proc.) 
ir X pradinėje mokykoje besimokantys vaikai dažniau 
laikėsi mitybos režimo ir pusryčiavo. tai patvirtina gau-
ti reikšmingi rezultatai, jog tėvų, turinčių aukštąjį išsi-
lavinimą, vaikai dažniau negu vidurinį išsilavinimą tu-
rinčių tėvų vaikai laikosi mitybos režimo ir pusryčiauja. 
Yra nemažai tyrimų, įrodančių, kad tėvų socialinė ir 
ekonominė padėtis, taip pat ir išsilavinimas daro įtaką 
vaikų mitybai ir mitybos įpročiams [3, 18, 19-21]. 

Vaikai geria per mažai skysčių – PSO rekomenduo-
jama skysčių norma per parą yra 1,5-2 l [22], o tokį 
kiekį suvartoja tik 8,9 proc., iš jų  13,6 proc. Y pradinės 
mokyklos, o 4,9 proc. X pradinės mokyklos mokinių. 
Reikšmingu skirtumu berniukai skysčių išgeria daugiau 
nei mergaitės. tiriamųjų mitybos racione labiausiai 
vartojami gėrimai yra vanduo ir arbata. Pieną labiau 
mėgsta berniukai nei mergaitės (atitinkamai 26,7 proc. 
ir 19,3 proc.). kiti autoriai taip pat yra gavę panašius 
duomenis - analizuojant pieno produktų vartojimo pa-
siskirstymą pagal lytį nustatyta, kad statistiškai reišmin-
gai daugiau berniukų (44,5 proc.) nei mergaičių (40,9 
proc.) kasdien vartoja pieną ir jo produktus [12]. 

Nustatėme, kad vaikai valgo įvairų maistą (87,5 
proc). Reikšmingu skirtumu dažniau mitybos rekomen-
dacijų valgyti kuo įvairesnį maistą nesilaiko X pradinės 

mokyklos mokiniai, kur daugiau tėvų turi aukštąjį išsi-
lavinimą, o tėvų išsilavinimas lemia tik tam tikrų mais-
to produktų grupių vartojimo dažnį. Didėjant tėvų išsi-
lavinimui, mažėja vaisių, mėsos, žuvies bei ankštinių 
grupės maisto produktų vartojimas (p<0,05). kitų mais-
to produktų vartojimo dažnumas nepriklauso nuo tėvų 
išsilavinimo. kitų autorių mokslinių tyrimų duomeni-
mis, išsilavinimas turi didelės įtakos vaisių ir daržovių 
vartojimui – kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo dažniau 
vartojami šie maisto produktai [3, 18]. mūsų tyrimo 
duomenys priešingi – vaisius rečiausiai valgo vaikai, 
kurių tėvai turi aukštąjį išsilavinimą (p=0,0001). taigi, 
aukštas tėvų išsilavinimas ir gera socialinė bei ekono-
minė šeimos padėtis negarantuoja vaiko sveikos mity-
bos. Nežiūrint to, nustatėme ryškius kai kuriuos labiau 
išsilavinusių tėvų vaikų teigiamus mitybos ypatumus.

 Ekologiškų maisto produktų statistiškai reikšmingai 
dažniau valgo X pradinės mokyklos mokiniai nei Y pra-
dinės mokyklos mokiniai  (p=0,023). tai galima sieti 
su tuo, kad X pradinėje mokykloje daugiau tėvų turi 
aukštąjį išsilavinimą, o labiau išsilavinę tėvai dažniau 
nei mažiau išsilavinę į vaikų mitybos racioną įtraukia 
ekologiškų maisto produktų (p=0,014).

Aukštąjį išsilavinimą turintys tėvai riboja saldumynų 
vartojimą savo vaikams. (p=0,0001). tuo tarpu maisto 
papildų vartojimas tarp vaikų nepriklauso nuo tėvų iš-
silavinimo.

iŠVAdos
1. Pradinių mokyklų mokiniai dažniausiai valgo 

4 kartus per dieną. 84,8 proc. mokinių užkandžiauja 
tarp pagrindinių valgymų. mitybos režimo laikosi 73,3 
proc. mokinių, kasdien pusryčiauja didžioji mokinių 
dalis (65,7 proc.).

2. maisto papildus vartoja 44,4 proc. pradinių mo-
kyklų mokinių, didžioji jų dalis pirmokai (p<0,05). mais-
to papildų vartojimas nepriklauso nuo tėvų išsilavinimo.

3. Aukštąjį išsilavinimą turinčių tėvų vaikai daž-
niau nei vidurinį išsilavinimą turinčių tėvų vaikai laiko-
si mitybos režimo, pusryčiauja. 

4. Aukštąjį išsilavinimą turinčių tėvų vaikai re-
čiau nei vidurinį išsilavinimą turinčių tėvų vaikai 
vartoja vaisius, mėsos, žuvies ir ankštinių produktus 
(p<0,05), tačiau labiau išsilavinusių tėvų vaikai mažiau 
vartoja saldumynų ir daugiau vartoja ekologiškų maisto 
produktų. 

5. Aukštas tėvų išsilavinimas ir gera socialinė bei 
ekonominė šeimos padėtis negarantuoja vaiko sveikos 
mitybos.
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THe PeCULiAriTies oF NUTriTioNAL HAbiTs iN PriMAry 
sCHooLCHiLdreN oF ViLNiUs

rimantas stukas, kristina savickaja, roma bartkevičiūtė, 
Valerij dobrovolskij
Summary
Key words: primary schoolchildren, nutrition, eating habits. 
Primary schoolchildrens health is getting worse every year. Only 

one third of those  children who start going to school are healthy. 
Sometimes it is caused by disbalanced nutrition, physical inactivity 
and improper day’s routine. According to scientific research, nutri-
tion and lifestyle of a child is dramatically influenced by the soci-
al status of the family, education of parents. Only a few researches 
have been performed on the infants of Lithuania in this respect. 

The aim of the work - to evaluate the peculiarities of nutritional 
habits of primary schoolchildrens in Vilnius city. The study has been 
carried out by way of an anonymous poll. The questionnaire was 
prepared in accordance with the customised questionnaire on scho-
olchildren‘s health and lifestyle by WHo. Two Vilnius city schools 
participated in the study, parents of 460 students have been intervie-
wed about the nutritional habits of their children. 

It was found that primary school students usually eat four times a 
day. 84.8% of students snack between main meals. 73.3% of students 
follow eating regime, the majority of  students (65.7%) eat breakfast 
every day. Food supplements are used by 44.4% of primary school 
students, most of them are first-former (p <0.05). Food supplemen-
tation doesn’t depend on parents education. Children of university-
educated parents tend to fallow eating regime and eat breakfast than 
children of parents with secondary education. Children of universi-
ty-educated parents eat less fruit, meat, fish and legume crops  than 
children of parents with secondary education (p <0.05). but children 
of more educated parents consume less confectionery and consume 
more organic foods. High education and good social and economic 
situation of the family does not guarantee the compliance of child’s 
nutritional with the healthy nutrition  recommendations.
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