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Iššūkį paruošė: Vyr. mokytoja Natalija Zabolevičienė 



Kartą gyveno penki broliai: stiprūs, sveiki ir laimingi.  Jie 
puikiai atlikdavo savo darbus: 

Pirmas pjovė auksinius 
kviečius. 

Antras malė balčiausius 
miltus. 

Trečias kepė kvapnius 
pyragus. 

Ketvirtas važiavo pas savo 
draugus. 

Penktas organizavo linksmus 
žaidimus. 

 

 

Po to, kai ugdytiniai susipažino su visų pirštų darbais pradėjome 

diskutuoti ar jie galėjo būti sveiki jei būtų nešvarūs?  Ar būtų 

balti miltai, jei juos maltų nešvariom rankom? Kas lauktų kitų 

pirštų jei jie pradėtų valgyti 

blynus pagamintus nešvariom 

rankytėm? Kas yra rankų 

higiena? Kaip ja reikia rūpintis? 

Kaip taisyklingai reikia plauti 

rankas? Kodėl reikia plauti rankas? Kas yra bakterijos?Ar būtų 

malonu paspausti nešvarią draugo ranką? 



Dėka šio iššūkio ugdytiniai sužinojo: 

Asmens higiena tai viena iš 

žmogaus taisyklių padedanti 

saugoti ir stiprinti jo sveikatą. 

Kad būtent rankos yra 

judriausios kūno dalys. Būtent 

rankų higiena yra viena iš 

pagrindinių prevencinių 

priemonių, padedančių 

apsaugoti save ir visus šalia 

esančius nuo infekcijų, 

plintančių kontaktiniu būdu. 

           Rankas reikia plauti: 

 
• Prieš maisto ruošimą, ruošiant 
maistą ir jį paruošus.  
• Pasinaudojus tualetu.  
• Po sąlyčio su gyvūnais ar gyvulinės 
kilmės atliekomis.  
• Pakosėjus, nusičiaudėjus ar 
išsipūtus nosį.  
• Jei sergate arba buvote tarp 
sergančių žmonių.  
• Visais atvejais kai yra nešvarios 
• Kitais atvejais. 



Minimalus rankų plovimo laikas – 20 sekundžių 
20 sekundžių yra minimalus rekomenduojamas rankų plovimui 
skirtas laikas, t. y. delnų, pirštų galiukų ir rankų išorės trynimui. 

 

Rankų plovimui rekomenduojama naudoti skystą muilą be 

antimikrobinių priedų, neutralaus 

ph, dozatoriuose. Kietas muilas 

nerekomenduojamas viešose 

vietose, tačiau gali būti naudojamas 

namuose, jei juo naudojasi vienas 

žmogus ar šeimoje niekas neserga 

užkrečiamąja liga.  Plauti reikėtų 

vėsiu vandeniu, nes karštas vanduo nuriebalina, skatina odos pabrinkimą 

(patinimą), išsausėjimą. 



Rankų plovimas – procesas, reikalaujantis kruopštumo, atidumo, 

kurių vaikams kartais pritrūksta. Todėl dalyvavimas projektuose 

vienas iš būdų priminti vaikams apie tai, kaip taisyklingai 

rūpintis rankų higiena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Vaikui svarbu leisti suprasti, jog būti švariam – reiškia būti 
sveikam. Tada galima drąsiai apkabinti ir draugą be jokios 
baimės. 

 

 

 

  


