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Įveikdami iššūkį mokiniai susipažino su švaros įtaka sveikatai, švaros 

palaikymo būdais ir priemonėmis, peržiūrėjo ir aptarė mokomąjį 

filmuką, grupavo švaros priemones, sprendė kryžiažodį, dalyvavo 

viktorinoje.



Higiena – mokslas apie žmogaus veiksmus švarai palaikyti ir sveikatai 

apsaugoti.

Sveikata nėra savaiminis dalykas. Norint būti sveikiems, reikia mokėti 

palaikyti švarą ir ugdytis gerus higienos įgūdžius. 

Ant įvairių daiktų yra daug mikroorganizmų, kurie patenka ant 

žmogaus kūno. Kai kurie patekę į organizmą gali sukelti ligas. Todėl 

labai svarbu palaikyti kūno, drabužių, avalynės ir aplinkos švarą.



Rankų švara 

Dauguma ligų sukėlėjų į organizmą patenka per nešvarias rankas. 

Rankas reikia plauti:

Prieš maisto ruošimą, valgymą ir po to.

Pasinaudojus tualetu.

Po sąlyčio su gyvūnais.

Pakosėjus, nusičiaudėjus ar išsipūtus nosį.

Jei sergate arba buvote tarp sergančių žmonių

Po apsilankymo viešose vietose.

Kai rankos yra nešvarios



Rankų švara 

Namuose kiekvienas turėtų naudoti savo asmeninį rankšluostį. 

Jei yra galimybė, rankas šluostykite vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu 

ar servetėle. 

Nesant galimybei nusiplauti rankų, galima naudoti drėgnas servetėles.

Rankų nagus reikia nuolat valyti ir karpyti, nes po jais kaupiasi 

nešvarumai. Nagai kerpami bent kartą per savaitę.



Veido švara

Veidą reikia prausti kambario temperatūros vandeniu ryte – po nakties 

miego ir vakare – prieš miegą, taip pat – susitepus. Naudotis asmeniniu 

rankšluosčiu.



Burnos švara

Tai - kasdieninė burnos ertmės priežiūra, atliekama kiekvieno žmogaus , 

naudojant asmenines higienos priemones.

Dantis reikia valyti 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, minkštu dantų šepetėliu ir

dantų pasta apie 2 – 3 minutes;

Šepetėlis keičiamas kas 2 -3 mėnesius

Tarpdančiams valyti naudojamas tarpdančių siūlas;

Burnos ertmę  galima skalauti skalavimo skysčiu;

Po valgio rekomenduojama išskalauti burną vandeniu.



Plaukų švara

Plaukus reikia šukuoti kiekvieną rytą ir pagal poreikį dienos metu. 

Trinkti 1–4 kartus per savaitę, atsižvelgiant į polinkį riebaluotis ir į aplinkos 

veiksnius. Patartina pasirinkti efektyviai plaunančius natūralius ir 

ekologiškus šampūnus  bei plaukus tausojančius  kondicionierius.



Kūno švara

Oda – didžiausias kūno organas. Nešvarumus nuo odos šalina šiltas 

vanduo ir muilas. Maudymasis mažina infekcijų tikimybę ir nemalonų 

kvapą. Visą kūną šiltu vandeniu ir muilu reikia prausti 1–2 kartus per 

savaitę. Dažnai prausiantis nepatartina kaskart naudoti daug muilo, 

nes oda sausėja. Geriausia maudytis po dušu, nes iš jo visą laiką teka 

švarus vanduo. 

Kas rytą rekomenduojama praustis iki juosmens vėsiu vandeniu. Jis 

žmogui išblaško miegą ir grūdina.

Naudotis asmeniniu rankšluosčiu.



Kojų švara

Kojas reikia plauti kiekvieną vakarą, taip pat sušlapus ar išsitepus.

Kojų nagai kerpami kartą per 2 savaites.

Kojos šluostomos asmeniniu rankšluosčiu.



Individualios higienos priemonės 

Kiekvienam šeimos nariui rekomenduoja turėti tik jam skirtą asmeninės 

higienos

priemonių rinkinį. Jame turi būti:

kūno kempinė,

atskiri rankšluosčiai veidui, kūnui, kojoms, intymioms vietoms, 

dantų šepetėlis ir pasta,

šukos ar plaukų šepetys,

žirklutės, dildė.



Drabužių švara

Drabužiai – neatsiejama asmens higienos dalis.

Rekomenduojama dėvėti natūralaus pluošto drabužius – lininius, 

medvilninius, vilnonius, nes jie gerai sugeria prakaitą. 

Apatinius drabužius ir kojines būtina keisti ir skalbti kasdien.  

Drabužius reikėtų skalbti po kiekvieno dėvėjimo. Ypatingai tuos, kurie 

yra arčiausiai kūno.



Avalynės švara

Ant batų susikaupia daug nešvarumų, todėl atėjus iš lauko reikia 

nusiauti batus ir kambaryje dėvėti šlepetes.

Batų padus reikia nuplauti, o batus nuvalyti.

Po kiekvieno pasivaikščiojimo batai išdžiovinami.



Aplinkos švara

Ant įvairių paviršių patalpose nuolat kaupiasi dulkės. Tai sudaro palankias 

sąlygas ligų ir virusų plitimui. Norint palaikyti švarą, reikia:

valyti paviršius šluoste, siurbti dulkių siurbliu,

plauti grindis,

kelis kartus per dieną po 10 – 15 minučių vėdinti atveriant langą,

nei patalpoje, nei lauke nešiukšlinti.



Švara valgant

Prieš valgį reikia nusiplauti rankas.

Vaisius ir daržoves būtina nuplauti po tekančiu vandeniu.

Lankantis valgykloje, reikia įsitikinti, ar stalo paviršius, įrankiai ir padėklai 

yra švarūs. Nedėkite stalo įrankių tiesiai ant stalo ar padėklo. 

Naudokitės vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis.



Vaikų mintys apie švarą ir sveikatą

Sveikata yra karalienė, o švara jos tarnaitė.( Fausta 8 m.)

Be švaros – nei dienos, kitaip ligos apstos. (Eivintas 10 m.)

Rankas plauna, veidą prausia,

Švarios kojos, kūnas, ausys.

Valo, skalbia, šluoja... Ir tada

Bus sveiki vaikučiai visada! (Milda 11 m.)


