
Pranešimas

,,KAIP KRAMTYSI, 
TIEK GYVENSI”



Parengė Vievio pradinės mokyklos
3a klasės mokiniai ir

mokytoja Genė Vilkelienė.



Beveik kiekvieną mūsų tėvai ar
seneliai moko, jog maistą reikia 
lėtai ir kruopščiai sukramtyti. 





Vaikystėje dar stengiamės tai
daryti, bet negi ištversi, kai lauke
draugai trypčioja laukdami, kol
išeisi? Tad greitomis numarini alkį
ir išleki. Ir taip visada - tai 
pamokos, tai dar kas nors...





Jeigu žmonės tinkamai kramtytų,
jie beveik nesirgtų! Ne tik
virškinimo, bet ir širdies,
kraujagyslių, nervų sistemos 
ligomis. Žmonės gyventų daug
ilgiau!





Pavyzdžiu galėtų būti japonai.
Jų ilgaamžiškumą lemia ne tik
jūros gėrybės, bet ir valgymo,
tiksliau - maisto kramtymo kultūra.





Mokslininkai nustatė, kad gerai
ir kruopščiai kramtant maistą
vyksta stebuklingi dalykai:



 stiprėja dantenos;
 pakankamas kiekis seilių saugo
dantis nuo ėduonies;



 teigiamai veikiami vidaus 
organai, nes jie susiję nervais su 
dantų šaknimis; 



 sužadinami skrandis ir kepenys;
mažiau apkraunama širdis.



Taigi, valgį reikia kramtyti, kol
jis tampa skysta košele.



Įdomu, kad sultis,pieną,
įvairius gėrimus taip pat 
būtina  kramtyti : palaikyti 
burnoje, ryti mažais 
gurkšneliais.



Rytų išminčiai mokė:
kramtysi kąsnį

50 kartų–niekada nesirgsi,
100 kartų- gyvensi labai ilgai,
150 kartų- tapsi nemirtingas.





Tyrimas Vievio pradinėje mokykloje



Kiek kartų kramtai kąsnį



Tiriamieji: 1-4 klasių, 7-10 metų,
236 mokiniai:
123 mergaitės ir
113 berniukų.

Metodas: anoniminė apklausa-anketa.
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								Tinkamai kramto		34
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								Beveik nekramto		19
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Išvados:

 mergaitės maistą kramto kruopščiau;
 didėjant mokinių amžiui, mažėja 

kramtymų skaičius;
 mokiniams reikia žinių apie maisto 

kramtymą ir valgymo kultūrą;
 kąsnį būtina kramtyti 20-50 kartų;
 netinkamas maisto kramtymas gali būti

daugelio ligų ir nutukimo priežastis.



Pagrindinis trukdis- netikę
mūsų įpročiai ir nuolatinis
skubėjimas - ,,nėra laiko”.



1 žingsnis

 Turime suprasti, kad dantys mums duoti 
ne šiaip sau.



2 žingsnis

 Iš anksto susiplanuokime ir skirkime
15-20 minučių valgymo malonumui.



3 žingsnis

 Priimkime sprendimą, bent vieną dieną
gerai viską sukramtyti.



4 žingsnis

 Pratęskime vieną dieną iki savaitės,
vėliau iki 30 dienų.

Sėkmės!



Linksmiau ...



Brachiozaurai – vieni didžiausių –
svėrė 30-80 tonų – sausumos 
gyvūnų. Šie žoliaėdžiai dinozaurai
gyveno prieš 210 mln. metų.





Jų gigantišką ūgį lėmė tai, kad 
jie maisto ...



ne-kram-tė...



Todėl jų žandikauliai nesivystė –
galva liko maža, kaklas – ilgas.









Informacija apie dinozaurus 
ruošta pagal mokslininkus         
P. Martin Sander (Bona. Vokietija) ir 
Marcus Clauss (Ciurichas. Šveicarija).

Žurnalas ,,Science”.



LINKIME 
KRAMTYTI...



GYVENKIME SVEIKAI,
ILGAI  IR
LAIMINGAI!



Ačiū už dėmesį!
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