
 
VILKIJOS L/D „DAIGELIS“  TĖVŲ APKLAUSOS 

„MAITINIMO KOKYBĖ, ĮPROČIAI DARŽELYJE IR NAMIE“ 

ANALIZĖ 

 
2019 m. vasario 4-11 d. anketinėje apklausoje dalyvavo 52 tėvai. Pateikiame apklausos rezultatus: 

 

1)  „Ar pakanka informacijos apie maitinimą darželyje?“  
                                                                                                                  

 
 

 
2) „Ar jus tenkina maisto kokybė ir įvairovė darželyje?“  

                                                                                                                           

 
 

3)  „Ar dažnai peržiūrite darželio perspektyvinio valgiaraščio informaciją, dienos meniu? “  

 

                                                                                                                              

 
 

 

 



4) „Ar dažnai pasidomite vaiko apetitu darželyje?“  

 

 
 

 

 
5) „Ar skatinate vaiką rinktis sveiką maistą?“ 

 

6) „Kaip vertinate savo vaiko mitybos įpročius?“ 

                                                                                                                                 

         

 

 

 

 

 

 



7)  „Ar Jums trūksta informacijos apie vaiko sveiką mitybą?“ 

        

 

8) „Ar vaikas namuose kasdien gauna šviežių daržovių ir vaisių?“ 

       

 

9) „Ar pastebėjote, kad Jūsų vaikas visiškai nevalgo kažkurio konkretaus patiekalo (gali 

būti keli) ir siūlote jį išbraukti iš valgiaraščio?“ 

           

         
 

 

 



 
 

IŠVADOS 

 

Įstaigoje buvo atlikta tėvų apklausa, dėl vaikų maitinimosi kokybės bei įpročių.  

Į klausimus atsakė 52 tėvai. Remdamiesi apklausos rezultatais galime daryti tokias išvadas: 

 

 Tėvams pakanka informacijos apie maitinimą darželyje.  

 Tėvams labai rūpi ką vaikai valgo, ar įvairus maisto racionas.  

 Didžioji dauguma tėvų domisi darželio perspektyviniu valgiaraščiu ir dienos meniu. 

 Tėvai domisi, ar vaikas noriai valgo darželyje. Nesidominčiųjų nėra. 

 Dauguma apklaustųjų patenkinti savo vaiko mitybos įpročiais, informacijos apie sveiką 

mitybą trūksta tik 3 proc. tėvų. 

 Džiaugiamės, kad namuose vaikai kasdien gauna vaisių arba daržovių. 

 61 proc. tėvų pastebėjo, kad vaikas visiškai nevalgo kažkurio konkretaus patiekalo.  

Du atsakę į klausimus tėvai yra labai patenkinti maitinimo pokyčiais. 

 37 proc. apklaustųjų nurodo, kad jų vaikai nemėgsta, keletas siūlo išbraukti:  

virtas pieniškas dešreles (2); 

lęšius (7); 

žuvį (7); 

kukurūzų košę (1); 

brokolius (1); 

svogūnus (4); 

spalvotus makaronus (1); 

grikius (3); 

špinatus (1); 

sėlenas (1). 

 

 Pageidaujama: pomidorų sriubos, grietinės. 

 

Nuo 2018 m. balandžio 10 d. pasikeitė vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. Sveikos vaikų 

mitybos įpročių formavimas - ilgalaikis procesas.  Įsitikinome, kad didesnė dalis tėvų skiria dėmesio 

vaikų maitinimui. Kad vaikai kiekvieną dieną valgytų tinkamai subalansuotą maistą, rūpinasi darželio 

dietistė.  

 

Parengė direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė 

 


