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Apie ką šis pranešimas
• Kaip vaikai valgo, kaip maitinami

• Ką vaikai „valgo“, kuo „maitinami“

• Emocijos, aplinka, santykiai

• Šiuolaikinės technologijos, ekranai, kiti iššūkiai

• Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų 
sveikata (projektą remia Lietuvos mokslo taryba GER-
006/2017) www.mediavaikai.lt

• Doc.dr. Ilona Laurinaitytė, dr. Rūta Praninskienė, dr. 
Lauryna Rakickienė, doc.dr. Vaidotas Urbonas

• Medicinos rezidentė, psichologijos magistrantai ir 
doktorantė

http://www.mediavaikai.lt/


Apie ką šis pranešimas
• Preliminarūs Šiuolaikinių informacinių technologijų ir 

mažų vaikų sveikatos tyrimo rezultatai

• Buvimas prie ekranų ir somatiniai (gastroenterologiniai) 
simptomai

• Vaikų valgymas su IT prietaisais

• Valgymas ir prieraišumas

• Valgymas ir savireguliacija



Šiuolaikinės informacinės 
technologijos ir mažų vaikų sveikata

• Daugiau 500 vaikų nuo 1,5 iki 5 metų amžiaus iš 
įvairių Lietuvos vietovių

• Duomenys rinkti anketavimo būdu ir standartizuotu 
klausimynu, respondentai vaikų tėvai

• Tyrimas atliktas šių metų balandžio – spalio 
mėnesiais



Preliminarūs tyrimo rezultatai
Kiek laiko vaikai būna prie ekranų?
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Preliminarūs tyrimo rezultatai
Kaip buvimas prie ekranų siejasi su vaikų sveikata?

• Vaikų buvimas prie ekrano reikšmingai, bet nestipriai siejasi 
su vaikų elgesio ir emocijų sunkumais, ypač:

• Emocingumu

• Užsisklendimu

• Dėmesio problemomis

• Streso simptomais

• Be to: vaikai, kurie būna prie ekranų 3-4 val. ir daugiau, 
labai nerimastingi ir turi didžiausius streso skalės įverčius

• Kuo daugiau vaikai turi elgesio ir emocijų sunkumų:

• Naudojasi IT prietaisais neatsiklausę

• Su vaikais sunku susitarti dėl IT prietaisų

• Jie labai neigiamai reaguoja, jeigu neleidžiama



Preliminarūs tyrimo rezultatai
Kaip buvimas prie ekranų siejasi su vaikų sveikata?

• Kuo mažiau taisyklių – tuo daugiau prie ekranų, tuo 
daugiau emocijų ir elgesio sunkumų

• Be to: dėmesio problemų turintys vaikai gauna IT 
naudotis kaip „prizą“, paskatinimą; kai kai reikia 
pabūti ramiai viešoje vietoje

• Nerimastingiems ir emocingiems bei prislėgtiems 
vaikams tėvai IT duoda pralinksminimui, 
nuraminimui



Preliminarūs tyrimo rezultatai
Fizinė sveikata

• Kuo vaikai daugiau laiko būna prie ekranų, tuo 
daugiau šių simptomų:
• Pykinimas, p < 0,01

• Vidurių užkietėjimas, p < 0,05

• Pilvo skausmai, p < 0,05

• Žinoma, visi šie somatiniai simptomai susiję ir su 
emocijų sunkumais, o pilvo skausmai – ir su dėmesio 
problemomis



Preliminarūs tyrimo rezultatai
Vaikų pasyvus buvimas prie ekranų ir tėvų buvimas prie ekranų

• Kuo patys tėvai dažniau / ilgiau būna prie TV, 
išmaniųjų telefonų bei kompiuterių ekranų, tuo ir 
vaikai ilgiau būna prie ekranų

• Ypač stiprus ryšys su tėvų TV žiūrėjimu savaitgaliais!

• TV kaip fonas – pasyvus vaikų buvimas prie ekranų

• Kuo mažesnis tėvų išsilavinimas tuo:

• Jie patys ilgiau būna prie TV laisvadieniais

• Jų vaikai būna ilgiau prie ekranų

• Jų vaikai turi daugiau emocijų ir elgesio problemų



Preliminarūs tyrimo rezultatai
Valgymas su IT prietaisais 
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Preliminarūs tyrimo rezultatai
Valgymas su IT

• Kuo tėvai ilgiau būna prie TV ekranų, tuo dažniau jų vaikai 
valgo su IT

• Vaikai, kurie valgo su IT, turi reikšmingai daugiau emocinių 
sunkumų, ypač pasižymi emocingumu, nerimastingumu / 
depresiškumu

• Tėvų teigimu, jie nevalgūs, dažniau vemia ar atpylinėja, 
užkietėję viduriai

• Be to, jie ne tik valgo su IT, bet ir ant puoduko sėdi su IT...



Preliminarūs tyrimo rezultatai
Valgymas su IT
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Valgymas su IT

• 45 proc. pusantrų – penkių metų amžiaus vaikų valgo 
su IT (ekranais)

• 17 proc. visų vaikų – valgo su IT beveik kasdien

• Su IT valgančius vaikus tėvai (mamos) apibūdina kaip 
nevalgesnius

• Jie turi daugiau emocijų sunkumų

• Jie bendrai leidžia daugiau laiko prie ekranų

• Su tėvų išsilavinimu nesusiję



Valgymas su IT

• Kol kas mažų vaikų buvimas prie ekranų nesusijęs su jų 
viršsvoriu

• Tik laiko klausimas?

• Nerimastingos, kontroliuojančios mamos permaitina 
savo vaikus

• Kuo daugiau prie ekranų – tuo mažiau kitokios veiklos?

• Mažiau fizinio aktyvumo?

• Mažiau bendravimo, emocinio ryšio su tėvais?

• Mažesnė savireguliacija?

• Daugiau „nesveiko“ maisto!



Valgymas su IT

• Kuo vaikai daugiau būna prie ekranų, ypač 
laisvadieniais, tuo dažniau jie valgo:

• Traškučius

• Saldumynus

• Pusfabrikačius ir „greitą“ maistą

• Saldintus gėrimus

• Bendrai šių vaikų mažesnė savireguliacija, gebėjimas 
atsispirti pagundai?

• Mažesnė savireguliacija 

Viršsvoris

 Laikas prie ekrano 



Savireguliacija

• Procesas, kurio pagalba bet kokia sistema – taigi ir 
žmogus kaip sistema – reguliuoja pati save siekiant 
tam tikrų tikslų

• Emocijų, elgesio, dėmesio kryptingas bei tikslingas 
valdymas, kreipimas, kontroliavimas

• Savikontrolė, savęs valdymas, valinga kontrolė, 
paklusnumas, mokėjimas palaukti, atidėti, 
atsispyrimas pagundai...

• Savęs reguliavimas ir reguliavimas savimi 



Ankstyvoji savireguliacijos raida

• Savireguliacijos raidai esminiai yra kūdikystė ir 
ikimokyklinis amžius

• „Mažas 4-5 metų žmogus dažnai jau yra visiškai 
susiformavęs, vėliau jis tik palaipsniui atskleidžia tai, kas 
į jį įdėta“ (Freud,1927)

• 4-5 metų vaikų gebėjimas atsispirti pagundai 
prognozuoja jų geresnę savireguliaciją, akademinę ir 
karjeros sėkmę net po 35 metų (W.Mischelis, Casey ir kt., 
2011)



Savireguliacijos tyrimai

• Vadinamoji „karšta“ savireguliacija

• Susijusi su emocine-motyvacine sistema

• Svarbiausi – ankstyvieji prieraišumo santykiai, 
emociškai palanki aplinka

• Vaiko savižina ir savimonė

• Vadinamoji „šalta“ savireguliacija

• Numatymas, planavimas, slopinamoji kontrolė

• Susijusi su kognityvine sistema

• Svarbiausi – tėvų išsilavinimas, ugdymas, 

gera kalbos raida, neurologinė branda



Gairės tolesniems tyrimams

• Vaikai, kuriems bendrai sunku atsispirti, susivaldyti

• Kurie yra „pagavesni“ išorinei stimuliacijai

• Traukia vaizdai, kvapai, skonis...

• Be to, turintys mažesnius kognityvinius resursus 
susilaikyti, įtikinti save, numatyti į priekį

• Išorinė stimuliacija dar labiau „gadina“ savireguliaciją?

• Taisyklių ir struktūros nebuvimas neugdo 
savireguliacijos?

• Pernelyg kontroliuojantys ir reguliuojantys 

tėvai trikdo vaikų savireguliaciją?



Dėkoju už dėmesį


