
Sveikatavisusmetus2022

Lieposmėnesio iššūkis
“Tegu maistastampajūsųvaistu, kituatveju

vaistai taps jūsųmaistu” ( Hipokratas )

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

“Bitučių” komanda ( 3 – 6 m.)

Mokytoja Daiva Katkutė



Savopievelėje sutikome 
oželį. Klausėm: „Ei, oželi, ei, 
ožy, tai rageliai, tai graži, o ir 

linksmas mekeni!
Išduok mums paslaptis, kas 
tave daro linksmą, judrų ir 

laimingą?
Be-e-e, retai sėdžiu prie 
kompiuterio, mažai žiūriu TV, 

mėgaujuosi savo išaugintomis
daržovėmis, žolelėmis ir be-e-e 

–aktyviai judu!



Vaikai, be-e-e!
svarbu:
*Mityba

*Judėjimas
*Mintys



Be – e – e!, 
kviečiu į pievas, 
daržus, laukus, 

mišką!

SENOVĖJE SAKYDAVO: „PIRMIAUSIA GYDO ŽODIS, TADA –
ŽOLĖ, VĖLIAU – VAISTAI“. ŽMOGUS, KURIS NENORI KEISTI 
GYVENIMO BŪDO - NIEKAS NEPADĖS!

NUO GIMIMO MUS LYDI VAISTINGIEJI AUGALAI. MES GAUDAVOME VAISTINIŲ
RAMUNĖLIŲ ARBATĄ, PATAISŲ MILTELIUS, DROBINIUS VYSTYKLUS. IR ŠIANDIEN 
KIEKVIENUOSE NAMUOSE RASIME VAISTINIŲ RAMUNIŲ, MEDETKŲ, MĖTŲ, ČIOBRELIŲ, 
APYNIŲ, LIEPŽIEDŽIŲ!



Yra trys žoliavimo taisyklės( pagal žolininką M. Lasinską ):
I.Prieš eidamas rinkti žolelių –tinkamai nusiteik, susikaupk, pasiruošk, būk gerai nusiteikęs. Seniau ir 

pasimelsdavo, pagiedodavo, iš ryto  su niekuo nesikalbėdavo.
II. Padėkok gamtai, augalams, medžiams, kurie savo dovanomis dalijasi su žmogumi. Geriausia padėka –surinkti 

šiukšles.!
III. Neskinti, nerauti visų žolelių be atodairos. Nerašyta taisyklė: žmogui priklauso 1/4: tris žoleles nuskynei , 

devynias palik!



„TAI NIEKO NEKAINUOJA. 
Žoliavimas gryname ore stiprina 

dvasią ir kūną, mažina visa 
apimantį šiuolaikinį besaikį 

vartojimą „ 
( žolininkė K.Šilienskienė –

Naktižiedė)



Balkšvojo gysločio sėklų luobelės – geriausia
organizmo šluota. Naudoti kisieliams, 

pudingams, tortams ir kt., gardinti salotas, 
įberti į sausus pusryčius, daržovių kokteilius, 
kepti kiaušinienę, tinka gaminant desertus, 

duonai, bandelėms, blynams.
Sėklų luobeles galima gerti ir su kitais

skysčiais ( pienu, vaisių sultimis). 
Rekomendacija vaikams nuo 6 m. – 1 arb. 

Šaukštelį sėklų užpilti 200 ml vandeniu ar kitu
skysčiu, išmaišyti ir tuoj išgerti.

Šeivamedis. Tinka arbatoms
persišaldžius. Be-e-e, gaminau

naminius ledus įbėręs baltų žiedų. 
Iš kaulavaisių verdu uogienes, 

gaminami drebučiai, gira, sultys.

ČIOBRELIS.Šviežias arba džiovintas –
arbatai, maistui suteikia unikalų skonį, 

lengvai virškinasi. Juo gardinamas maistas
( padažai, paštetai, troškiniai, salotos, 

sriubos, makaronų patiekalai.  Dėdavo į
pagalves, kad miegant apsaugotų nuo

košmarų

Mes, žemaičiai, šį augalą vadiname
“nuotryna” . Baltažiedės notrelės jauni

lapai valgomi švieži arba verdami, 
naudojami ir salotoms. Iš išspaustų sulčių

gaminamas energijos suteikiantis
gėrimas, o iš džiovintos žolės – naminiai

saldainiai. 

Oželis vaikus vaišino pienių žiedų
medumi. Žiedus galima valgyti, dėti į

kokteilius. Iš šaknų gamintis kavą.  

Gyslotis. Iš šviežių
lapų galima spausti

sultis , ant sumuštinių
dedamas visas lapas, 

tinka arbatai.

Takažolė. Jauni
lapai maistui

vartojami švieži
arba troškinami
su daržovėmis, 

dedama į sriubas. 
Sėklos valgomos, 
maisto savybėmis
panašios į grikius. 
Seniau kai kuriose
šalyse sėklų miltai

buvo maišomi į
sausainių tešlą. 
Lapai – arbatai. 

Liepa. Skanumėlis – liepų medus Ir liepžiedžių arbata. 
Senovėje iš liepų vaisių buvo gaminama kakava

( arba šokoladas), kava, liepų aliejus. Štai XVIII a. užrašytas
kakavos gėrimo receptas: 2 šaukštai sumaltų liepos vaisius

kepinti iki rudumo pamaišant, pilti puodelį vandens arba pieno, 
dėti cinamono ir cukraus ir virti. Pavirus užbalinti kiaušinio

tryniu. Liepos žiedai naudojami kaip prieskonis valgomi
pumpurai, jauni lapai, žiedai, riešutėliai ir žievė. Pumpurai

skaniausi pavasarį. Tinka salotoms, pyragams kepti, sriuboms
virti. Svarbu nepamiršti, kad nuo vienos šakelės galima nurinkti

tik po kelis pumpurus, kad šaka toliau augtų. Lapai tinka
salotoms. Galima valgyti žalius, dėti į pyragų, blynų tešlas ir
įdarus. Nesubrendę liepų riešutai – maistui: dėti į pyragus, 

vaisių ar daržovių sriubas. Liepų žievė – sausainiams, 
pyragams, duonai kepti.  



Išklausėmeoželiopamokymųir
išskubėjome į svečius pas 

gimnazijos virėjas, kurios atskleidė 
sveiko maisto gaminimo paslapčių!

Silkės
kotletukas

Daržovių
sriuba

Plovas su
daržovėmis



Patys gaminome
vaisių ir uogų 

mišrainę!



Ožiukas mokino 
spausti apelsinų 
sultis, kartu vėrė 

obuolių – bananų 
vėrinukus!



Be –e –e!, kuodaugiau
judėkitegrynameore, o 

pasivaikščiojimai išgrynina
mintis , be-e-e!

Ir išsivežėožiukasmusprie
jūros, keliavomeį pievas, 

miškus, sportavomelauke!



“Sukome” sviestąišnaminėsgrietinės. 
Sviestas vaikųmitybojesvarbus, nes
jameesantysriebalai yrabūtinikaip

statybinė augančioorganizmo lastelių
medžiaga.  

Oželis nusivedėmusį svečiuspas savo
kaimyną–odininkąTautvydą, kurio
gaminiaiišodospuošiažmonesiryra

sveiki mūsųkūnui. 



Vaikai, apsidairykite, visa kas 
yraaplinkmus -valgoma, sveika, 

pats tikriausiassveikiausias
maistas, 
be-e-e-e!

Nusivedėožiukasparodyti darže
auginamasbulves

Parodė vaikams kaip daiginti avižas
Kuo labiau mylėsime gamtą, 

tuo ilgiau ją išsaugosime, 
tuo būsime sveikesni ir

laimingesni!


