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Tikslas
 Susipažinti su biologiniais ritmais ir jų poveikiu  

sveikatai.

 Atlikti apklausą apie biologinių ritmų reikšmę 

moksleivių gyvenime.



Vidinis laikrodis – tai biologiniai  

ritmai, kurie labiausiai veikia 

žmogaus kūną ir psichiką.





Ar kankina nemiga?

14%

72%

14%

Kankina

Nekankina

Kartais



Dėl kokių priežasčių jums 

sunkiausia užmigti?

 Nerimo

Mokslų (kontrolinių) 

 Triukšmo

 Nemigos



Kodėl prabundate naktį?

50%

33%

17%

Nežino priežasties Dėl triukšmo Dėl košmarų



 Tiems, kurie nemiega, į 

galvą lenda juodos 

mintys. 

 Sergantieji depresija 

atsibudę tuo laiku itin 

blogai pasijunta.

3 val.



32%

12% 56%

6 valanda 

7 valanda

8 valanda

Kada rytais keliatės?



 Suaktyvėja medžiagų 

apykaita, padidėja cukraus 

ir aminorūgščių kiekis. 

 Ruošiama būtina naujai 

dienai energija.

6 val.



Ar prausiatės po dušu iš ryto?

62%

38%

Prausiasi

Nesiprausia



 Rytinis prausimasis po 

dušu sukelia visiems geras 

emocijas, atgaivina.



Kokiu laiku pusryčiaujate? 

 Didžioji dalis apklaustųjų 

valgo 6-7 valandą;

 Kita dalis nuo 7-8 

valandos;

Mažuma visai nevalgo.



 Laikas pusryčiauti. 

 Pusryčiai turi būti 

sotūs: iki pietų gauti 

angliavandeniai virsta 

energijos šaltiniu, o 

vakare - riebalais.

7 val.



Kiek kartų per dieną valgote?

 Vidutiniškai valgo 3-4 kartus;

 Daugiausiai valgo iki 6 kartų per dieną;

 Iš jų daugiausiai ir sočiausiai per 

vakarienę.



 Nedaug maisto 

penkiskart per dieną 

įsisavinama sveikiau 

nei daug maisto 

triskart.



Kiek laiko praleidžia mokyklos suole, 

darydami namų darbus,

kiek skiria laisvalaikiui ir miegui?

 Daugiausiai laiko praleidžia 

miegodami - iki 9 val.

Mokydamiesi mokykloje - 8 val.

 Dar 2 val. namų darbams.

 Laisvalaikis užima maždaug 4 val.



Per kurias pamokas jums sunku 

susikaupti?
 Sunkiausia susikaupti per pirmą ir paskutines pamokas.



9 val. Galima pradėti 

dirbti.

10 val. Tinkamas metas 

dirbti reikalaujančius 

dėmesio ir nuovokos 

darbus.

11 val. Darbingiausias 

metas. Tuo laiku žmonės 

retai suklysta.



Kokiomis valandomis 

ruošiate namų darbus?

47%

10% 19%

24%

Nedaro

Iškart po
pamokų

po 20 valandos

po 22 valandos



Kokiomis valandomis dienos 

metu norisi miego?

 Apklausos dalyviai miego 

labiausiai nori apie 16 

valandą.



13 val. Organizmas ilsisi. 

14 val. Jaučiamas 

nuovargis, bet užtenka 

nors 10 min. pailsėti, kad 

jį įveiktum. 



Kelintą valandą po pietų 

jaučiatės žvaliausiai?
 Žvaliausiai jaučiasi 

17 valandą, vėl kupini 

jėgų.



Kas jums padeda mokytis?



Mokymąsi lengvinančios gudrybės

 Mokantis galima vaikščioti 

pirmyn ir atgal, nes net ir 

lengvai judant į smegenis 

patenka daugiau kraujo, ir 

protinis pajėgumas pagerėja 

maždaug 20%.

 Nepakenks kartais 

pasiklausyti muzikos, nes 

vidutinio garso triukšmas 

aktyvina sąmonę, stimuliuoja 

smegenis ir gerina atmintį.



Ar parėję iš mokyklos einate 

miegoti?
9%

15%

76%

Neina

Eina

Kartais



Kelintą valandą einate 

miegoti?



22 val. Laikas miegoti.

1 val. Nugrimztama į gilų 

miegą.



 Pats tinkamiausias laikas 

eiti miegoti yra 23 

valanda, nes miegas 

prieš vidurnaktį pats 

geriausias: dažniausiai 

pirmoje nakties pusėje 

prasideda sveikatos 

teikiantis gilusis miegas.



Ar jūs “pelėda”, ar “vyturys”?

 Vyturiais vadinami 

žmonės, kurie rytais 

ypač žvalūs.

 Pelėdomis vadinami 

žmonės, kurie 

pažvalėja tik vakare.



 Dėsningas žmogaus 

pajėgumo didėjimas ir 

mažėjimas vadinamas 

biologiniu ritmu; jie 

vienodai veikia ir kūną, 

ir psichiką.

 Kiekvieną valandą 

žmogus vis kitoks, 

tačiau kiekvieną dieną 

vėl toks pat. 

 Jo kūno funkcijos 

atitinkamai kinta 24 

valandų ritmu, kuris 

nuolatos kartojasi ir 

kurio kitimai lemia 

žmogaus gyvenimą.



Informacijos šaltiniai

 http://sbasociacija.lt/index.php

?psl=27033&i=0&d=0&klb=1

 http://www.ssus.lt/
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