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ŽELE TORTAS
''GARDUKAS''

INGREDIENTAI:
1,5 litro virinto vandens;
3 pakeliai mėgiamo skonio žele;
Mandarinų, aviečių, šilauogių papuošimui.
GAMINIMO EIGA:
Į virintą vandenį supilame žele miltelius, gerai
išmaišome, įdedame mandarinų skilteles.
Laukiame kol gerai sustings. Tada puošiame
mandarino skiltelėmis ir uogomis.

3c klasės mokinės: Gustė K., Miglė K., Kamilė M.



„SVEIKUOLIŠKAS
KAKTUSAS PRAŽYDO“
 INGREDIENTAI:
Melionas;
Vynuogės;
Ekologiškas kietas sūris „Džiugas“;
Pomidoriukai;
Obuoliai;
Bananai;
Mandarinai;
GAMINIMO EIGA:
 Smulkiais gabalėliais supjaustėme vaisius ir
juos suvėrėme
ant bambukinių iešmelių. Iešmelius smeigdami
į melioną, suformavome kaktusą ir
jo spyglius.

2a klasės mokiniai



INGREDIENTAI:
Alyvuogės;
Melionai;
Sūris „Mocarella“;
Sveikuolių duona;
Pomidoriukai;
Vynuogės;
Persimonai.
GAMINIMO EIGA:
Smulkiais gabalėliais supjaustėme vaisius, duoną,
sūrį ir juos suvėrėme ant bambukinių iešmelių.
Iešmelius smeigdami į melioną,
suformavome ežiuką. Iš likusių vaisių
suformavome pievą.

„EŽIUKAS
PIEVOJE“

2 c klasės mokiniai



SVEIKI VARŠKĖS
SŪRELIAI
INGREDIENTAI:
200 g. varškės;               
1 bananas;
100 g. kartaus juodojo šokolado;
2 šaukštai pieno.
GAMINIMO EIGA:     
Varškę ištrinti su bananu.    
Ištirpdyti juodą šokoladą.    
Su šaukštu formuoti varškės kukulius ir
volioti į šokoladą. 
Padėti ant svietinio
popieriaus ir leisti sustengti šaldytuve.
 

2b klasės mokinys Gojus D.



NET 70% VISO MŪSŲ
KŪNO SUDARO
VANDUO

Vanduo- gyvybės šaltinis. 

Nuspalvink išgeremio vandens kiekį
stiklinėje

H2O

H2O



DARŽOVĖS- PUIKUS
SKAIDULŲ ŠALTINIS.

Pažymėk kiek vaisių ir daržovių suvalgai
per dieną.

400G.

Deklamuoja dvi sesytės,
Raudonskruostės žemuogytės



CUKRUS VISUR....

Kokį sveikatai palankų užkandį renkiesi tu?

16G./1
00G.16G./1
00G.



IŠBRAUK ŽODŽIUS
ŠIOMIS
KRYPTIMIS

SVEIKAMITYBAVHRKLODMORKAGDTEBULVĖ
AGURKASDGTNKLURIDIKASGRKTVANDUOER
LKOPŪSTASKGTARAKRIAUŠĖHDBANANASHR
OBUOLYSJDGBRAŠKĖFHRLKAVOKADASMRKT
TREŠNĖSHDLRBROKOLISHFREPOMIDORASTR
OBRAŠKĖDJKLCITRINAGRVYNUOGĖSGRELU
SLYVANHREWAPELSINASCVEVYŠNIANFRED
 
 

Du burokai, du ridikai, Du arbūzai
kaip didikai.Du agurkai ir pupa. Šok
per lysvę - opa pa! Du kopūstai
trumpakočiai, Du geltoni aguročiai,
Aguonėlė be varžovių Raudonuoja
ties ežia. Pasakyk man, kiek daržovių
Išauginome darže?



Geros mitybos pagrindas – padėti kūnui augti
ir kaupti energiją. Maisto sudėtyje turi būti:
baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų,
ląstelienos, mineralinių medžiagų ir vandens.
Visos šios medžiagos reikalingos normaliam
organizmo funkcionavimui. 

4-5
KART

US

KIEK KARTŲ PER
DIENĄ VALGAI?

Pažymėk kiek kartu per dieną valgai tu.


