
MOKINIŲ DARBO IR POILSIO RĖŽIMAS
MOKYMOSI NUOTOLINIU BŪDU

Rekomendacijos skirtos mokytojams

Dienos rėžimas – tai racionalus darbo ir poilsio kaitaliojimas. Jei mes laikomės savo
dienos rėžimo, sudarome galimybę organizmui greičiau atsibusti, įsitraukti į darbą,
greičiau jį atlikti įdedant mažiau pastangų. 
Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras informuoja, kad labai svarbu riboti prie
kompiuterio praleidžiamą laiką.Nerekomenduojama vaikui be pertraukos prie
kompiuterio praleisti ilgiau nei valandą. Praleidus prie kompiuterio 45 minutes
reikėtų daryti  10-15 minučių pertrauką.

PATARIMAI, KAIP PALAIKYTI MOKINIŲ SVEIKATĄ IR SUMAŽINTI KOMPIUTERIO
DAROMĄ ŽALĄ SVEIKATAI:

1. Užtikrinkite darbo ir poilsio rėžimą. Mokymasis ir namų darbų darymas turėtų
užtrukti tiek, kad mokiniai galėtų laisvą laiką praleisti lauke. Poilsio gryname ore
trukmė priklauso nuo mokinio darbo pobūdžio, darbo trukmės, amžiaus ir sveikatos
būklės. Žemesnių klasių mokinimas rekomenduojama būti lauke 3-3,5 val., vyresniųjų
– 2,5-3 val., o aukštesniųjų – 2-2,5 val. per dieną. Mokytojas, planuodamas nuotolinio
mokymo veiklas bei mokinių namų darbo užduotis, turėtų įvertinti mokymosi
virtualioje aplinkoje ir namų darbų užimamo laiko santykį taip, kad mokiniui liktų
laiko poilsiui.

2.Nuotolinio mokymo proceso metu priminkite mokiniams sėdėti tiesiai.

3. Užtikrinkite geros fizinės savijautos palaikymą. Mokydamiesi kartu su mokiniais
skirkite laiko periodiškam mankštos atlikimui.



4. Užtikrinkite regėjimo profilaktiką. Nerečiau nei kas 45 min. atlikti trumpą akių
mankštą. Kiekvieną pratimą pakartokite 4-5 kartus (pvz. praėjus 15-20 min. pamokos
skirkite 1-2 minutes akių mankštos atlikimui).

Nepasukdami galvos nukreipkite
žvilgsnį į viršų kairėn, po to į viršų

dešinėn, vėliau į apačia dešinėn ir į
apačią kairėn.

Nepasukdami galvos lėtai atlikite akimis
sukamuosius judesius: į viršų, į dešinę, į 
 apačią, į kairę ir pakartokite į priešingą

pusę. Po to nukreipkite žvilgsnį į tolį.

MANKŠTA AKIMS

Nepasukdami galvos nukreipkite
žvilgsnį į dešinę, po to nukreipkite

žvilgsnį į kairę.

Netempdami akių raumenų
užsimerkite, po to atsimerkite ir

nukreipkite žvilgsnį į tolį.

Nepakeldami galvos nukreipkite
žvilgsnį į viršų, po to nukreipkite

žvilgsnį į apačią.

Nukreipkite žvilgsnį į nosies galiuką,
po to į tolį.



5. Į pamokos procesą integruokite įvairius mokymosi elementus, kurie užtikrins
mokinių atsitraukimą nuo kompiuterio, judėjimą bei kūno padėties pakeitimą (pvz.
pradinių klasių mokiniai matematikos pamokos metu galėtų nueiti: išmatuoti savo
kambario ilgį, plotį; suskaičiuoti pro langą matomų medžių skaičių ir pridėti savo
amžių; pasaulio pažinimo pamokai: išmatuoti namuose esančios gėlės 20 lapų ilgius ir
pan.; lietuvių kalbos pamokai: 5 būdvardžiais apibūdinti pro langą matomą
automobilį ir kt.)

1. Rankos sulenktos, plaštakos nykščiais į viršų, mentės truputį
pritrauktos. 2. Išskėsti pirštus. 3. Atlenkti plaštakas. 4. Pasukti

plaštakas delnais į viršų. 5. Išlaikant alkūnes vietoje, sukti
dilbius į šonus ir šioje padėtyje išbūti iki 10 s.

Kartoti viską nuo pradžių 5-10 kartų.

PLAŠTAKŲ, PEČIŲ IR TARPUMENČIO 
RAUMENŲ AKTYVINIMAS

Palenkus galvą pirmyn, smakru temptis dešinio peties
link iki malonaus tempimo jausmo kairėje pusėje. 

 Laikyti 15-30 s. Pakartoti į kairę pusę. 
Iš viso atlikti 2-4 kartus.

PEČIŲ JUOSTOS ATPALAIDAVIMAS

Laikant tiesias rankas priešais save, jas ištempti pirmyn
kartu lenkiant galvą ir viršutinę nugaros dalį iki malonaus

tempimo jausmo. Laikyti 15-30 s. Kartoti 2-4 kartus.

VIRŠUTINĖS NUGAROS DALIES, TARPUMENČIO
ATPALAIDAVIMAS IŠTEMPIANT

1 ir 2 pirštus suglausti (atlikti OK ženklą). 3,
4 ir 5 pirštais paliesti apatinį žandikaulį.

Lėtai kelti alkūnę į viršų ir nuleisti žemyn.
Kartoti iki 10 kartų kiekviena ranka.

RIEŠO, ALKŪNĖS IR PETIES
SUSTINGIMO MAŽINIMAS

Vienu metu priartinti mentes vieną prie kitos,
nepakeliant į viršų pečių. Jausti tarpumenčio

sritį. Išlaikyti 10 s. Kartoti 5-10 kartų.

TARPUMENČIO RAUMENŲ
AKTYVINIMAS

Lėtai stumti smakrą pirmyn ir atgal iki
malonaus pojūčio kakle. Kartoti iki 10 kartų.

KAKLO SUSTINGIMO MAŽINIMAS IR
PASLANKUMO DIDINIMAS

Pratimai paimti iš VšĮ „Pozityvios sveikatos komandos“, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro, Vilniaus m. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro ir Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro parengtų rekomendacijų „Kaip organizuoti fizinio
aktyvumo skatinimo programą darbo vietoje“, kuriuos parengė VšĮ “Sveiko stuburo mokykla” fizinės reabilicitacijos specialistas,
kineziterapiautas Vidmantas Zaveckas ir Vilniaus Visuomenės sveikatos biuras.



Rekomendacijas rengė 
 

Rekomendacijos parengtos remiantis COVID-19 situacijos analize
Lietuvoje, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro pateiktomis
rekomendacijomis ir Pasaulio sveikatos organizacijos pateiktomis
rekomendacijomis.
 

DAUGIAU INFORMACIJOS:

8 655 73719      

Klaipėdos r. visuomenės sveikatos biuras

www.visuomenessveikata.lt

jurgita.drasutyte@visuomenessveikata.lt


