
Pienas ir jo nauda
Parengė visuomenės sveikatos specialistė



Lopšelyje darželyje „ Alksniukas“ pelėdžiukų, 
kiškučių, meškiukų ugdytiniams gegužės 27d. 

,birželio1d., birželio17d., vyko pamokėlė „ Pieno 
nauda“ 



Pamokėlė „ Pieno nauda“

• Aptarėme iš 
kur atsiranda 
pienas, kokia jo 
nauda mūsų 
organizmui.

• Žiūrėjome 
filmuką.

• Bandymai 
pamilžti karvę.

• Praktinė 
užduotėlė 
kuris gyvūnas 
duoda pieno?

• Nuspalvink jį ir 
sugalvok vardą.



Užduotėlė





Bandymai 
pamilžti 
karvę



Renginys „ 
Duok 
karvute 
mums 
pienelio“



Iš kur atsiranda pienas?

Piene yra visos žmogaus organizmui būtinos maisto medžiagos: 

laktozė ir riebalai suteikia energijos, baltymai, mikro ir makro

elementai, vitaminai bei fermentai užtikrina normalų žmogaus 

augimą, vystymąsi ir palaiko gyvybines organizmo funkcijas.



Kaip išgaunamas pienas?

Šiais laikais 
naudojamos 
naujos 
technologijos 
pienui išgauti. 
Anksčiau mūsų 
močiutės 
milždavo karvę 
norint gauti 
pieno, dabar tai 
atliekama 
aparatų pagalba.





SVIESTAS



Išgėrę 1 stiklinę pieno



Riboflavinas (vitaminas 
B2) - padeda organizmui 
augti, susidaryti 
raudoniesiems kraujo 
kūneliams, gerina medžiagų 
apykaitą, svarbus plaukams, 
nagams ir akims, reikalingas 
normaliai skydliaukės veiklai.
Niacinas (vitaminas B3) -
gerina medžiagų apykaitą, 
būtinas smegenų veiklai, 
padeda subalansuoti cukraus 
kiekį kraujyje.
Vitaminas D - padeda 
organizmui įsisavintį kalcį, 
būtinas sveikai nervų sistemai 
ir imunitetui, stabdo pakitusių 
vėžinių ląstelių augimą ir 
dauginimąsi.
Iš viso piene ir pieno 
produktuose priskaičiuojama 
apie 200 naudingų medžiagų.

Pieno nauda

Kalcis - padeda susiformuoti tvirtiems kaulams ir

dantims, padeda kraujo krešėjimui, širdies ritmo

reguliavimui.

Fosforas - stiprina kaulus, būtinas maitinančių

mamų pieno gamybai, formuoja raumenų audinį,

palaiko organizmo šarmų ir rūgščių balansą.

Kalis - padeda reguliuoti skysčių pusiausvyrą ir

kraujo spaudimą, dalyvauja gaminant insuliną.

Vitaminas A - padeda išlaikyti gerą regėjimą ir

sveiką odą, stiprina imuninę sistemą.

Vitaminas B - padeda maisto medžiagas paversti

energija.



Pieno produktus 
reiktų vartoti 
kasdien( ar 
rečiau), bet 
saikingai

Surask pieną piramidėje



Filmukas pieno nauda

• https://www.youtube.com/watch?v=D4vJfaepki4&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=D4vJfaepki4&t=22s


Dainelė apie fermą ir gyvūnus

Senis Makdonaldas turėjo fermą - Vaikiškos Dainelės Dainų 
Karuselė.TV - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=taN50OJRcAI

