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EKRAN NAUDOJIMO 
TRUKM



Ne paslaptis, kad pandemijos fone 
drastiškai išaugo praleistas laikas 
prie skaitmeninių įrenginių. 
Tikriausiai daugeliui atpažįstamos 
ilgesnės praleistos valandos prie 
kompiuterio, televizoriaus ar 
telefono ekranų. Ilgesnį praleistą 
laiką prie ekrano karantino metu 
patvirtina ir moksliniai tyrimai: 
nustatyta, kad karantino metu 
akių įtampa padidėjo net 78%.

INFORMACIJA



SPECIALIST 
REKOMENDACIJOS

1. Kūdikiams ir vaikams iki 2 metų amžiaus elektroninės
medijos (ekranai) nerekomenduojami, išskyrus
elektroninių medijų naudojimą vaizdo pokalbiams (ryšio
palaikymui) su artimaisiais ar giminaičiais.
2. 2 – 5 metų amžiaus vaikams laikas prie ekranų turėtų
būti ribojamas: ne daugiau kaip 1 valanda per dieną (iš
viso, bet kokio naudojimosi ekranais).
3. Priešmokyklinio amžiaus vaikams – ne daugiau kaip 2
valandos per dieną.
4. Mokyklinio amžiaus vaikams ir paaugliams
svarbiausia, kad dėl ekranų laiko nenukenčia vaikų bei
paauglių miegas, mityba, fizinis aktyvumas ir
mokymasis. Be to, ar naudojimasis ekranais nepakeičia
kitų veiklų: gyvo bendravimo su artimaisiais ir draugais,
kūrybinių bei sportinių užsiėmimų.
5. Labai svarbu, ką būtent vaikai ir paaugliai veikia
naudodamiesi elektroninėmis medijomis.



BET KOKIO 
AMŽIAUS VAIKAMS 

YRA SVARBU: 

1. Valgymo metu nesinaudoti jokiais
ekranais.
2. Valandą prieš miegą nesinaudoti jokiais
ekranais.
3. Miegamajame ar poilsio zonoje nelaikyti
jokių ekranų.
4. Mažiausiai valandą per dieną skirti
aktyviai fizinei veiklai.
5. Kasdien skirti bent pusvalandį pokalbiams
su šeimos nariais, draugais.



REGOS HIGIENOS 
TAISYKL S

1. Taisyklingas apšvietimas. Vaiko darbo stalas turi stovėti
prie lango, sėdėdamas vaikas neturi sau užstoti šviesos.
Stalinė lempa (60W) turėtų būti su gaubtu, platėjančiu į
apačią, kad apšviestų pakankamai didelį stalo plotą, bet
nepliekstų į akis.
2. Taisyklinga laikysena. Vaiko baldai turi būti pritaikyti jo
ūgiui. Sėdint stalo aukštis turi siekti krūtinkaulio apatinį
kraštą, o kėdės sėdynės aukštis turi būti lygus blauzdos
aukščiui. Nugara remiamasi į kėdės atlošą, liemuo – tiesus,
galva šiek tiek palenkta į priekį, išlaikant 35-40 cm atstumą
nuo akių iki knygos. Vaikas turi laisvai kvėpuoti, todėl tarp
liemens ir stalo krašto turi būti delno pločio tarpas. Rankos,
sulenktos per alkūnes stačiu kampu, dilbiais turi remtis į
stalą. Pečiai turi būti viename lygyje. Kojos, sulenktos
stačiu kampu, visa pėda turi remtis į grindis.



REGOS HIGIENOS 
TAISYKLĖS

3. Taisyklingas darbo ir poilsio režimas. Ikimokyklinio
amžiaus vaikai regėjimo įtampos reikalaujančius darbus
gali dirbti iki 15-20 min., po to reikalinga 5-10 min.
pertrauka. Po skaitymo, rašymo, piešimo ar kitų smulkių
darbų negalima iš karto sėsti prie televizoriaus ar
kompiuterio. Televizorių žiūrėti reikia sėdint tiesiai prieš jį,
ne mažiau kaip 2,5-3 m atstumu, apšviestame kambaryje.
Kuo mažesnis vaikas, tuo trumpiau jam leidžiama žiūrėti
televizorių (iki 2-3 metų televizoriaus žiūrėti
nerekomenduojama visai). Padirbėjus kompiuteriu,
televizorių žiūrėti galima ne anksčiau kaip po 1-2 val.



AKI POILSIS



Moksliniai tyrimai patvirtina, kad pratimai akims mažina akių 

nuovargio simptomus didinant raumenų aktyvumą. Reguliariai 

atliekami pratimai gali būti laikoma terapine ir nefarmakologine 

intervencija, skirta sumažinti akių nuovargį ir susijusius 

astenopijos simptomus.



Pratimai akims stiprina akis judinančius raumenis, dėl to akys gali labiau 

atsipalaiduoti ir taip sumažinama esanti įtampa. 

Atliekant pratimus ne tik mažinama esama akių įtampa bei nuovargis, bet ir 

pagerinamas regėjimas, susikoncentravimas į atliekamą užduotį, sumažinamas 

akių sausumas bei akių ligų rizika.



AKI ATPALAIDAVIMAS

Plačiai atmerkite akis ir žiūrėkite pro 
langą į tolį (taip atpalaiduojamas 
akies lęšiuko raumuo). Stipriai 
užsimerkite, pabūkite 3-5 sekundes 
ir vėl atsimerkite. Šis pratimas 
atpalaiduoja akių raumenis ir gerina 
kraujotaką.



AKIŲ MANKŠTA



PRATIMAI AKI 
ATPALAIDAVIMUI IR 
STIPRINIMUI

NUKREIPKITE ŽVILGSNĮ 
AUKŠTYN

NUKREIPKITE ŽVILGSNĮ ŽEMYN

STIPRIAI UŽMERKITE IR 
ATMERKITE AKIS

SUKITE ŽVILGSNĮ RATU

ŽIŪRĖKITE SKERSAI ŽEMYN Į 
DEŠINĘ

ŽIŪRĖKITE SKERSAI ŽEMYN Į 
KAIRĘ



PABAIGA



INFORMACIJOS ŠALTINIAI:

1. https://www.kineziterapijosklinika.com/lt/kineziterapija-akims/  
2. https://www.fsf.vu.lt/naujienos/fakulteto-ivykiai/2971-ekranu-laikas-vaikams-

specialistu-rekomendacijos
3. https://www.anyksciuvsb.lt/rupinkimes-akiu-sveikata/
4. https://www.karpol.lt/regos-higiena-ir-akiu-manksta/

https://www.fsf.vu.lt/naujienos/fakulteto-ivykiai/2971-ekranu-laikas-vaikams-specialistu-rekomendacijos

