
REKOMENDACIJOS 
Būtinai perskaityk ir pasinaudok šiais pasiūlymais  

1. Būtinai skirkite laiko ir dėmesio aktyvumui, fiziniams pratimams bei 
pagal galimybes buvimui lauke. Tikit ar ne, tačiau bet koks sportas, 
pasivaikščiojimai, aktyvūs žaidimai su šeimos nariais ar draugais tikrai padeda 
pasijusti geriau.  
2. Pasistenkite prie ekranų (ypač prisijungus internete) praleisti ne 
daugiau kaip dvi valandas per dieną pramogoms arba laisvalaikiui. 
Pasistenkite patys ar su suaugusiųjų arba savo draugų pagalba apriboti prieigas 
prie pramoginių interneto veiklų tuo metu, kai reikia mokytis. Pirmiausia 
atlikite privalomas užduotis, o tada „apdovanokite“ save mėgstama veikla 
internete.  
3. Nenuvertinkit miego bei tinkamo maitinimosi reikšmės. Pasistenkite 
valgydami ar ilsėdamiesi (eidami miegoti) neimti ir neturėti arti jokio ekranus 
turinčio prietaiso. Tiesiog pamėginkite laikytis ribotų ekranų „dietos“ bent 
vieną savaitę ir pamatysite, kaip pagerės jūsų būsena, kokių ypatingų savo 
gebėjimų atrasite.  
4. Jeigu jūsų tėvai ar kiti šeimos nariai patiria sunkumų arba svarbių 
pasikeitimų (tėvai neteko darbo arba skiriasi; kas nors iš šeimos narių susirgo; 
gimė brolis ar sesė, ir pan.), būtinai pasidalinkite tuo su savo mokytoju ar 
mokyklos specialistu. Normalu ir suprantama, kad kai kurie jūsų namuose 
vykstantys dalykai erzina ar skaudina. Netylėkit ir nekentėkit – nei dėl savęs, 
nei dėl kitų.  
5. Jeigu sunku arba visiškai neįdomu mokytis, nemanykit, kad čia tik jūsų 
bėda ar reikalas. Būtinai pasakykit apie tai tėvams arba mokytojams, 
mokyklos specialistams. Kartu jūs būtinai turite rasti kuo veiksmingesnių 
būdų mokytis, kad nereikėtų vengti mokyklos ar išsisukinėti nuo mokymosi. 
Imkitės iniciatyvos mokymosi pagalbai gauti, nebijokite klausti.  
6. Bendraukite ir bendradarbiaukite su mokytojais, draugais, tėvais 
mokymo klausimais. Atsiliepkite į mokytojo pastangas organizuoti kiekvieno 
mokinio mokymąsi. Gerbkite mokytojų ir draugų teisę į pagarbų bei pilnavertį 
komunikavimą pamokų metu gyvai ir / arba nuotoliniu būdu.  
7. Mokykitės savarankiškai dirbti: planuoti laiką, laikytis dienos režimo; 
pamokos ir savarankiško mokymosi metu minimizuoti pašalines veiklas; 
nepasilikite darbų paskutinei minutei. Esate patys atsakingi už jums skirtų 
užduočių atlikimą. 
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