
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pietų miegas 

 

 
 

Pietų miegas yra labai naudingas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tačiau visi vaikai 

skirtingi, todėl kiekvienas išmiega skirtingai. Vieni išmiega dvi valandas, kitiems užtenka 

20 minučių. Tarptautinės rekomendacijos (Jungtinės karalystės Nacionalinė sveikatos 

tarnyba,  JAV Visuomenės miego fondas ir kt.) visada ragina atsižvelgti į skirtingus vaikų 

fiziologinius miego poreikius. Nėra tiek svarbu, ar vaikas miegos dieną, kiek svarbi yra 

bendra miego trukmė per parą. Vaikai dažnai dar negeba pasakyti, kad yra pavargę. 

Dažnai atvirkščiai – priešinasi miegui, nori užsiimti smagia veikla, tačiau atsigulę pailsi, 

užmiega.  

Jei vaikas nenori miegoti, visuomet gali ramiai pagulėti, pasvajoti. Tai taip pat labai 

naudinga vaiko kūnui ir psichikai. Ramiai gulintis vaikas lavina savo vaizduotę, erdvinį 

mąstymą, dažnai mintyse kuria istorijas, permąsto dienos įvykius. Tai puiki proga vaikui 

atsipalaiduoti nuo šurmulio ir veiklos, pabūti pačiam su savimi, pasvajoti.  

Nepailsėjęs per pietus vaikas: 

o Vakare bus irzlesnis 

o Ne taip greit įsimins naują informaciją 

o Gali skųstis virškinimo problemomis, neturėti apetito 

o Nepailsins nervų sistemos, dėl to nukentės intelektiniai gebėjimai 

o Prasčiau sukoncentruos dėmesį 



Ką daryti, jei vaikas darželyje nenori miegoti pietų miego? 

➢ Jei vaikas darželyje nenori miegoti pietų miego, svarbu peržiūrėti dienos ritmą 

tomis dienomis, kai vaikas būna namuose ir užtikrinti, kad tomis valandomis, kai 

darželyje yra miego metas, vaikas taip pat atsigulęs pailsėtų. Jei darželyje vaikas 

nemiega, nesistengti jo per prievartą migdyti namuose. 

➢ Pabandykite išsiaiškinti nenoro miegoti priežastį: galbūt vaikui šalta, nepatogu, 

triukšminga, nenori persirenginėti pižamos prie kitų vaikų, galbūt nori būti kaip 

vyresnis brolis/sesė, kuriems miegoti nereikia ir t.t. 

➢ Vyresniems vaikams (ypač priešmokyklinukams) dažnai pietų miego reikia ne tiek 

daug. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad kai kuriems vaikams jis apskritai nėra 

reikalingas. Jei vaikas nenori miegoti pietų miego, tokiu atveju galima susitarti su 

auklėtoja, kad vaikas miego metu ramiai pagulės nemiegodamas. 

➢ Jei vaikas jaučia ypač didelį stresą dėl pietų miego darželyje, galima susitarti su 

auklėtoja, kad pietų miego metu tėveliai vaiką paims iš darželio ir po miego vaikas 

vėl grįš į darželį iki vakaro. 

➢ Jeigu kiltų klausimų visada galite kreiptis į darželio administraciją, jūsų vaiką 

ugdantį auklėtoją ar darželio vaikų psichologą. 

 

Lopšelio – darželio „Puriena“ psichologė Gintarė Petrylienė teikia pagalbą vaikams, 

konsultuoja tėvus ir pedagogus pirmadieniais – penktadieniais 9.00 – 13.00. Susitikimų/ 

konsultacijų laiką galime derinti el. p. psichologe.puriena@gmail.com  
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