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Pasvalio darželio-mokyklos „Liepaitė“ projektas „Būk saugus“  parengtas remiantis Lietuvos 

respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos 

centro metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams „Saugus elgesys“ (Vilnius 2008) 

ĮVADAS 

Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme būtina daugiau dėmesio skirti saugaus 

vaikų elgesio praktinių žinių ir įgūdžių formavimui, nuostatų nuolat stebėti ir vertinti besikeičiančią 

aplinką, suvokti kylančius pavojus, jų priežastis ir pasekmes, pagarbos gyvybei ir sveikatai, 

pagarbos kitam asmeniui, atsakomybės, iniciatyvumo formavimui. 

Šios metodinės rekomendacijos leis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams 

geriau suvokti vaiko saugumo ugdymo turinio sampratą, prioritetus, siekius, veiksnius ir atnaujinti 

naudojamus ugdymo būdus. Patarimuose akcentuojamas vaikų saugaus elgesio kelyje, buitinės ir 

priešgaisrinės saugos įgūdžių tobulinimas. 

Pedagogai gali modeliuoti ir tobulinti šias metodines rekomendacijas, kūrybiškai, kryptingai 

bei nuosekliai ugdydami saugaus vaikų elgesio įgūdžius ir nuostatas. Saugaus elgesio įgūdžiai, įgyti 

vaikystėje, formuoja vaiko nuostatą būti atsakingam ne tik už savo, bet ir už kitų saugumą ateityje. 

Svarbu paisyti vaiko raidos dėsnių. Vaikai yra impulsyvūs ir žaismingi, jie - aktyvūs, 

smalsūs, tyrinėja aplinką. Nors vaikas ir žinos, kaip jis privalo elgtis tam tikru atveju, akimirksniu 

gali tai pamiršti ir pasielgti visiškai priešingai. Kitaip, nei tikimės, vaikas gali pasielgti dėl 

objektyvių vaiko ir suaugusiojo fizinių ir psichologinių skirtumų. Antai gatvėje gali susidaryti 

nenumatytos situacijos, nes vaiko regėjimo laukas yra žymiai siauresnis, todėl jam sunkiau 

apžvelgti ir įvertinti sudėtingą eismo situaciją; vaikui sunkiau nustatyti, iš kurios pusės sklinda 

garsas; vaikui sunkiau nei suaugusiajam suvokti, kokiu atstumu nuo jo yra ir kokiu greičiu juda kiti 

eismo dalyviai; dėl mažo ūgio vaikui sunkiau apžvelgti eismo situaciją; vaikams sunku suprasti 

kelių eismo sąvokas ir ženklų reikšmes, jiems taip pat sunku suvokti konkrečių saugios elgsenos 

veiksmų, poelgių svarbą. 

Pedagogai privalo atsižvelgti ir į ikimokyklinuko bei priešmokyklinio amžiaus vaiko 

gyvenimo ypatumus, tai yra paisyti individualizavimo principo. Svarbu pažinti vaikų individualius 

poreikius, žinoti jų socialinės ir kultūrinės aplinkos ypatumus. Pavyzdžiui, vaikas gali būti dar 

nesilankęs didmiestyje ir gali sutrikti ekskursijos metu; gali nebūti poilsiavęs prie jūros ir nesuvokti 

gelmės pavojaus; mieste augęs vaikas gali nežinoti, kad su naminiais gyvūnais reikia elgtis 

atsargiai, ir panašiai. 
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Saugaus vaiko elgesio įgūdžių ugdymas bus efektyviausias, jei bus laikomasi vaikų darželio 

ir šeimos ugdymo tęstinumo, jei tėvai bus kviečiami numatyti, planuoti šios ugdymo srities veiklas 

bei jose dalyvauti (tėvų susirinkimai taip pat gali būti kryptingesni, teminiai). Pavyzdžiui, 

pedagogai gali inicijuoti pokalbį apie saugos diržus, o tėvai - tęsti saugios gyvensenos įgūdžių 

ugdymą, nuolat primindami vaikams jais naudotis ir įtvirtindami saugos diržų naudojimo įpročius. 

REKOMENDUOJAMI UGDYMO BŪDAI: 
•  Žaidimas. Žaidimas yra naujų vaikų įspūdžių, įgūdžių ir saviraiškos varomoji jėga. 

Tai esminė vaikų veikla, taigi, ir pagrindinis ugdymo būdas. Žaidimo metu vaikai atkuria, perkuria, 

interpretuoja turimą patirtį bei kaupia naujus potyrius. Atradimai, pasiekimai, vaikiškos nesėkmės 

padeda formuoti atsakomybės už savo ir kitų saugumą nuostatą. 

•  Pokalbis. Probleminiai klausimai žadina vaikų smalsumą ir susidomėjimą, suteikia 

galimybę pasidalyti mintimis, skatina norą išreikšti turimą patirtį. Pokalbis-dis- kusija suteikia 

vaikams galimybę pasidalyti savo mintimis, nuomone tarpusavyje ir su auklėtoja, kelti klausimus 

bei ieškoti atsakymų. Nepamirština pokalbio esmė: tai dialogas, kai pokalbyje dalyvauja dvi pusės - 

suaugusieji ir vaikai. 

• Projektinė veikla. Veiksmingiausias šio amžiaus vaikų ugdymo principas yra leisti 

pačiam vaikui būti aktyviam. Būtina sudaryti sąlygas jo iniciatyvoms reikštis įvairios veiklos metu. 

Vien verbalinių, arba žodinių, metodų nepakanka, todėl tradicinius siaurai didaktinius ar 

moralizuojančius pokalbius turėtų keisti pokalbio derinimas su aktyvia veikla. Ypač skatintina 

projektinė veikla, kai vadovaujamasi vaikų interesais, klausimais, kai nebijoma nukrypti nuo 

numatytos temos. Kiekvienoje temoje reiktų surasti galimybių vaikų tyrimams, eksperimentams, 

atradimams, pavyzdžiui, pabandyti gatvėje klausti kelio ir pan. Be to, projektinė veikla svarbi savo 

integralumu ir vertinga dėl visų vaikų bendros veiklos galimybių gausos. 

• Vaidybinė veikla. Vaidyba teikia vaikams džiaugsmo, leidžia atsiskleisti jų 

aktyvumui, iniciatyvumui, kūrybinėms galioms. Svarbu, kad vaikai galėtų improvizuoti, nereikia 

siekti pažodinio teksto atkartojimo, taigi, - į spektaklių scenarijus derėtų žvelgti šiek tiek 

šiuolaikiškiau. Nevarginkite vaikų dažnomis ir ilgomis repeticijomis, parinkite tekstus, kurių 

prasmė vaikams yra aiški. Inscenizuokite žaidimus, situacijas, improvizuokite. Vaidybinės veiklos 

tikslas nėra pasirengti šventei, tai momentinio smagumo, bendrumo jausmo, kūrybos, saviraiškos 

laikas. Be abejonės, nepaneigtina didaktinė vaidybinės veiklos prasmė, nes vaikai geriau įsimena, 

suvokia, įtvirtina įgūdžius bei vertybines nuostatas. Atkurdami įvairias situacijas, vaikai turi 

galimybę patikrinti ir vertinti savo ir kitų poelgius. Vaidyba - tai patogus būdas „nesaugioms" 

situacijoms aptarti ir teisingiems sprendimams priimti.   
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• „Minčių lietus". Tai puikus būdas vaikų idėjoms skatinti. Vaikai aptaria ir vertina 

net ir neteisingas ar nepriimtinas idėjas, pratinasi svarstyti, formuojasi tolerancijos nuostatos. 

•  Grožinė literatūra. Pasaka, eilėraštis, dainelė, smulkioji tautosaka skatina domėtis 

naujais ar nesuprantamais dalykais, aiškintis juos, padeda vaikams perimti suaugusiųjų patirtį bei 

kaupti savąją. Esama kūrinių vaikams, kurių turinys labai tinka pedagoginiams tikslams, tai yra 

atspindi labai konkrečius ir svarbius dalykus (šiuo atveju - saugią gyvenseną). Verta profesionaliai 

jais naudotis, bet negalima pamiršti, kad tautosakos ar grožinės literatūros kūrinio nevalia naudoti 

vien kaip iliustracijos nagrinėjamam klausimui - iš pradžių reikia pajusti bendrą kūrinio nuotaiką, o 

tik vėliau pasinaudoti juo didaktiniams tikslams. Patartina nebijoti nukrypti nuo pokalbio temos - 

taip sužinosite, kas dar vaikams rūpi, kas jiems įdomu, ko jie nesupranta. Rekomenduotina kurti 

temines grupių knygeles, pavyzdžiui, „Aš ir gyvūnai", „Elektra mano namuose", „Moku keliauti" ir 

panašiai, kai vaikai iliustruoja girdėtą tekstą ar aptartą situaciją, o pedagogas užrašo vaikų 

komentarus. 

• Tiriamoji veikla. Ji skatina vaikų pažintinius interesus bei juos tenkina. Būtina 

sudaryti galimybes vaikams veikti su tikrais daiktais, eksperimentuoti, stebėti natūralią aplinką. 

Rekomenduotina kuo daugiau ekskursijų. 

• Informacinių technologijų naudojimas. Ugdant vaikų saugios elgsenos įgūdžius, 

galima saikingai ir kryptingai naudoti interneto galimybes, pavyzdžiui, žiūrėti ir analizuoti 

filmukus, videopamokėles, žaisti kompiuterinius dėliojimo, atminties, labirintų žaidimus, žiūrinėti 

kompiuterinius komiksus (www.icdo.org, www.msp.gouv.gc.ca, www.civilinesauga.lt, www.vpgt.lt   

), naudoti garso ir vaizdo atkūrimo techniką (pavyzdžiui, situacijų komentavimui).     

 

PROJEKTO UŽDAVINIAI: 
Padėti vaikui įgyti jo amžių ir patirtį atitinkančius saugaus elgesio kelyje įgūdžius. 

Ugdyti nuostatą būti atsakingam už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes kelyje. 

Padėti vaikui atpažinti pavojus buityje ir įgusti jų išvengti. 

Ugdyti nuostatą laikytis saugos buityje ir vengti rizikingo elgesio. 

Padėti vaikui pažinti ugnį ir suprasti jos naudą ir žalą žmogui ir gamtai. 

Formuoti nuostatą saugiai elgtis su ugnimi. 

REKOMENDUOJAMOS INTERNETINĖS SVETAINĖS 
 

www.eismoklase.lt, 

www.atsvaitai.lt, 

www.icdo.org, 

http://www.icdo.org/
http://www.msp.gouv.gc.ca/
http://www.civilinesauga.lt/
http://www.vpgt.lt/
http://www.eismoklase.lt/
http://www.atsvaitai.lt/
http://www.icdo.org/
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www.msp.gouv.gc.ca, 

www.civilinesauga.lt, 

www.vpgt.lt 

www.saugus-vaikas.lt  

www.draugiskasinternetas.lt  

http://day.lt/zaidimai/liaudies  

 

 

LITERATŪRA 
1. http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/projektas-neerzink-manes-
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2. http://day.lt/zaidimai/liaudies 

3. „Saugus elgesys“. Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvos mokinių 

informavimo ir techninės kūrybos centro metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams  (Vilnius 2008) 

4. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/zaibai-lietuvoje-sukele-

keturis-gaisrus-59-427807  

 
 

http://www.msp.gouv.gc.ca/
http://www.civilinesauga.lt/
http://www.vpgt.lt/
http://www.saugus-vaikas.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://day.lt/zaidimai/liaudies
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/projektas-neerzink-manes-padejo-isspresti-patyciu-problema-darzelyje/18944
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/projektas-neerzink-manes-padejo-isspresti-patyciu-problema-darzelyje/18944
http://day.lt/zaidimai/liaudies
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/zaibai-lietuvoje-sukele-keturis-gaisrus-59-427807
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/zaibai-lietuvoje-sukele-keturis-gaisrus-59-427807
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TEMOS 3-4 METŲ VAIKAMS 
 

I. SAUGUS EISMAS 
Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis „Zebriukas“           1. Supažindinti su perėja. Žaidimas „Į svečius“.  

      2. Filmuko „Pėsčiųjų perėja“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=-TB9sRIVPaM ). 

Spalis Šviesoforas       1. Supažindinti su šviesoforu, jo spalvų reikšmėmis. 

      2. Žaidimas „Šviesoforas“. (Knyga „Būkime saugūs“ 17 psl.). 

      3. Žaidimas-dėlionė „Šviesoforas“. ( Sudėti teisingai šviesoforo spalvas, aptarti jų reikšmes).  

Lapkritis Mašinos mašinėles 1. Siužetinis žaidimas „Aš vairuotojas“. Susipažinti su vairuotojo darbu. 

2. Žaidimai su įvairiomis mašinomis. (Vairuotojų, pėsčiųjų elgesys kelyje). 

Gruodis Pavojai gatvėje 

 .  

1. Pasivaikščiojimas – susipažinimas su gatve. 

2. Pokalbis pagal paveikslą „Gatvė“. 

3. Siužetinis-vaidmeninis žaidimas „Gatvė“. 

4. Filmuko „Kaip elgtis gatvėje?“  stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=ULnLTSCdlt4). 

Sausis Atšvaitai – mano draugai 1. Pokalbis ,,Kam reikalingi atšvaitai?“. Supažindinti su jų įvairove. 

2. Žaidimas „Sugrupuok“ (pagal dydį, spalvą). 

3. Žaidimas „Delionė “ (sudėti atšvaistą iš 2-3 dalių). 

https://www.youtube.com/watch?v=-TB9sRIVPaM
https://www.youtube.com/watch?v=ULnLTSCdlt4
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Vasaris Ženklai 1. Judrūs žaidimai „Surask savo vietą“ (veikti pagal signalą). 

2. Žaidimas „Surask“ (skirti kryptis pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn). 

3. Susipažinti su kelio ženklų įvairove. („Pėsčiųjų perėja“, „Šviesoforas“, „Dviračių takas“). 

Kovas Kuo keliauja žmonės 1. Lauke stebėti pravažiuojančias mašinas. (Aptarti transporto priemonių įvairovę, kaip jos juda 

kelyje). 

2. Siužetinis- vaidmeninis žaidimas „Kelionė autobusu“. (Saugus vairuotojų, keleivių elgesys). 

Balandis Kas saugo tvarką kelyje 1. Pokalbis „Kas saugo tvarką kelyje?“. 

2. Paveikslo „Gatvė“ aptarimas. (Policininko, šviesoforo reikšmė kelyje). 

3. Papasakoti kas nutinka, kai nesilaikoma taisyklių. (Pvz. Katinui, kiškiui...). 

Gegužė 

 

Elgesys prie perėjos 1. Pokalbis „Elgesys prie perėjos“. Ėjimas per perėją. 

2. Piešti visiems drauge gatvę, perėją. Inscenizuoti įvairias situacijas. 

3. Filmuko „Moko Amsis „Pėsčiųjų perėja“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=-TB9sRIVPaM ). 

4. Lauko aikštelėje žaidimas ,,Gatvė“. 

Birželis Nežaiskime prie kelio 

 

1. Filmuko „Pėsčiųjų perėja“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=VyZSgY9H3EU  ). 

2. Minti mįsles. ( Knyga ‚,Saugus elgesys“ 18 psl.  Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Vilnius 2OO8m.).  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-TB9sRIVPaM
https://www.youtube.com/watch?v=VyZSgY9H3EU
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II. SAUGUMAS BUITYJE 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis Nusiplausiu rankutes 1. Mokytis elementariausių higienos taisyklių.  

2. Pokalbis „Elgesys prie stalo“. 

3. Žaidimas „Svečiuose pas meškučius“. 

Spalis Sveika – nesveika 1. Aptarti sveiko maisto piramidę. 

2. Žaidimas „Atrink sveikų produktų paveiksliukus“. 

3. Užsiėmimas „Gaminu pats“. 

Lapkritis Sutikau šuniuką (saugus 

elgesys su gyvūnais) 

1. Filmuko „Saugus elgesys su gyvūnais“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:   

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0 ). 

Gruodis Ar saugiai lipame laiptais 1. Mokytis, kaip teisingai lipti laiptais. 

2. Iš „lego“ kaladėlių konstruoti įvairius statinius su laiptais. 

3. Pasekti, sukurti pasaką apie saugų elgesį lipant laiptais. (Pvz. Katino kelionė). 

Sausis Elektros prietaisai 1. Susipažinti su grupėje esančiais elektros prietaisais. 

2.  Filmuko „Elektra namuose“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/results?search_query=elektra+namu). 

3. Ekskursija į skalbyklą, virtuvę. 

4. Kolektyvinis darbas „Elektros prietaisai“. (Atrinkti, suklijuoti, iškirptus iš katalogų elektros 

prietaisus, aptarti saugų elgesį su jais). 

Vasaris Atsargus elgesys žaidimo 

vietose 

1. Su žaislais inscenizuoti saugaus elgesio situacijas. 

2. Pokalbis – patarimai. (Knyga „Saugus elgesys“ 45 psl.). 

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0
https://www.youtube.com/results?search_query=elektra+namu
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Kovas Saugokimės aštrių daiktų 1. Pokalbis apie atsargumą su aštriais daiktais. Išsiaiškinti, kaip reikia elgtis, karpant popierių 

žirklėmis. Kirpti iš popieriaus įvairius piešinius. 

2. Žaisti didaktinį žaidimą „Duria – neduria“. (Iš įvairių paveikslėlių atrinkti aštrius daiktus). 

Balandis Kas gali padėti? (Elgesys 

ištikus nelaimei) 

1. Diskusija „Kas gali padėti?“ (seselė, gydytojas, policininkas, ugniagesys, mama, tėtis ir kt.). 

2.  Siužetiniai - vaidmeniniai žaidimai pagal įvairias situacijas („Meškiukas susirgo“, „Kiškiuko 

kelionė“, ir kt.). 

Gegužė Kur laikomi  vaistai? 1. Pokalbis „Kada reikia gerti vaistus?“. 

2. Apsilankyti medicinos kabinete.  

Birželis Mano žaislai 1. Pokalbis „Saugus elgesys su žaislais“. 

2. Filmuko „Žaislų paslaptis“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=PU6yGnOUAoc ). 

3. Žaidimas „Žaislų namai“. 

 
 

III. GEBĖJIMAS GYVENTI TARP ŽMONIŲ 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis Elgesys su nepažįstamais 1. Su žaislais inscenizuoti saugaus elgesio situacijas. 

2. Pokalbis – patarimai. (Knyga „Saugus elgesys“ 45 psl.). 

3.  Filmuko „Vilkas ir septyni ožiukai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=sl46syjaVko ). 

Spalis Aš mokausi draugauti 1. Paskaityti kūrinėlius „Du draugai“, ,,Skruzdė ir Balandis“. ( A. Grabauskienė ,,Gerumo 

https://www.youtube.com/watch?v=PU6yGnOUAoc
https://www.youtube.com/watch?v=sl46syjaVko
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mokyklėlė“ 100 psl.). 

2. Filmuko „Teletabiai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  https://www.youtubwatch?v=Jn-

tDbBfhU0 ). 

Lapkritis Dega vėlinių žvakelės 

(elgesys kapinėse) 

      1.  Pokalbis, kaip elgtis kapinėse. ( Knyga A. Grabauskienė „Gerumo mokyklėlė”      41 psl.). 

       2.  Paskaityti pasaką apie žiogą. ( A. Grabauskienė „Gerumo mokyklėlė” 41psl.).  

Gruodis Aš svečiuose (kaip 

elgsiuosi) 

1. Pokalbis – diskusija tema „Aš – svečiuose. Kaip elgsiuosi?“ 

2. Vaidmeninis – kūrybinis žaidimas „Mūsų šeima“. 

Sausis Pasiklydau, ką daryti? 

 

1. Pokalbis – patarimai, ką daryti pasiklydus.  

2. Mokyti pasakyti savo vardą, pavardę, adresą. 

Vasaris Elgesys  viešumoje 

(parduotuvėje, teatre ...) 

1. Žaisti siužetinį – vaidmeninį žaidimą „Parduotuvė“. 

2. Pokalbis „Mano elgesys“. (A. Grabauskienė  „Gerumo mokyklėlė“ 14-16 psl. 67 psl.). 

Kovas Mūsų elgesys pas gydytoją 1. Siužetinis – vaidmeninis žaidimas „Meškiukas susirgo“. 

2. Diskusija „Mūsų elgesys pas gydytoją“. 

3. Medicinos kabinete matuoti ūgį, pasisverti. 

Balandis Visi man linki gero 

(palankumas kitiems 

žmonėms) 

1. Paskaityti kūrinėlių „Našlaitėlis“, „Du draugai“ apie gerumą (A. Grabauskienė „Gerumo 

mokyklėlė“  73-100 psl.). 

2. Ligonių slaugymas. Patarimai (A. Grabauskienė „Gerumo mokyklėlė“ 36 psl.).  

Gegužė Gera turėti mamytę  (gera 

būti artimam) 

1. Paskaityti pasaką apie žąsį. (Knyga A. Grabauskienė „Gerumo mokyklėlė“104 psl.). 

2. Pokalbis, „Kaip aš padedu tėveliams?“. 

3. Savo žaidimo vietos susitvarkymas. 

Birželis Atostogos, atostogos. 1. Patarimai atostogų metu (kaime, kelionėje, prie jūros ir t.t.). (Knyga A. Grabauskienė  „Gerumo 

https://www.youtubwatch/?v=Jn-tDbBfhU0
https://www.youtubwatch/?v=Jn-tDbBfhU0
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mokyklėlė“ 108 psl.). 

   

IV. ATSARGIAI SU UGNIMI 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis- 

spalis 

Pokalbis –  ,,Degtukai – ne 

žaislai“. 

1. Paskaityti Z. Gaižauskaitės eilėraštį „Nelieski degtukų“ (Knyga „Saugus elgesys“ 51 psl.). 

2. Filmuko „Kaip elgtis gaisro metu“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=ULnLTSCdlt4 ) 

Lapkritis- 

gruodis 

Vėlinių ugnelė. „Ugnelė 

glaudžia, ugnelė 

skriaudžia“ 

1. Diskusija „Kaip elgtis su žvake? “ 

 

Sausis-

vasaris 

Atsargiai su ugnimi 1. Pokalbis-patarimai, ką daryti kilus gaisrui. 

2. Paskaityti  Z. Gaižauskaitės  eilėraštį  ,,Bebriukų pirkelė” (Knyga ,,Saugus    elgesys” 52  psl.). 

 

Kovas-

balandis 

Susipažinkime su 

ugniagesio profesija. 

     1. Kalbėtis apie ugniagesio darbą.   

Gegužė-

birželis 

Nedeginkim pievų ir 

miškų.  

    1. Diskusija, jei nebūtų pievų, gėlių...  

    2. Filmuko „Gaisras gamtoje“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=6pRZPmmUJZI ). 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ULnLTSCdlt4
https://www.youtube.com/watch?v=6pRZPmmUJZI
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V. SAUGUMAS GAMTOJE 
 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis- 

spalis 

Mes gamtoje  1. Priminti saugaus elgesio taisykles lauko žaidimų aikštelėse. 

2. Pokalbis „Kas atsitiko, kai buvau neatsargus?“. 

Lapkritis- 

gruodis 

Atsargiai ant ledo 1. Filmuko „Žiemos pavojai” stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/results?search_query=%3Diemos+pavojai ). 

2. Pokalbis lauke, apie saugų elgesį ant ledo. 

3. Filmuko „Na, palauk“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=3K7zn-mBOhs ). 

Sausis-

vasaris 

Žiema žiemužė  1. Žaidimas su sniegu. (Saugus elgesys su sniegu). 

2. Saugios vaikų pramogos žiemą (elgesys su rogutėmis). 

3. Pokalbis „Žmonių rūpesčiai žiemą“ (šaltis, stiprus vėjas, slidus kelias). 

Kovas-

balandis 

Globokime augalus  1. Mano elgesys gamtoje. 

2. Žaidimas „Gerai – negerai“. 

3. Piešti drauge mišką, gyvūnėlius. Apibendrinamasis pokalbis, kaip elgtis gamtoje. 

Gegužė-

birželis 

Būk atsargus prie vandens  1. Pokalbis, kodėl reikia saugotis kaitrių saulės spindulių. Lankstyti iš popieriaus kepurę. 

2. Pokalbis „Mano elgesys prie vandens“. 

 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=%3Diemos+pavojai
https://www.youtube.com/watch?v=3K7zn-mBOhs
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TEMOS 4-5 METŲ VAIKAMS 
 

I. SAUGUS EISMAS 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis Pavojai gatvėje“ 1. Pokalbis „Elgesys gatvėje“. 

2. Mįslių kraitelė. 

3. Praktinė veikla - statybinis - kūrybinis žaidimas „Gatvė“. 

Spalis Pėsčiųjų perėja 1. Diskusija  „Kaip ir kur galima pereiti gatvę“ 

2. Filmuko „Perėja“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:   

https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ ). 

3. Žaidimas: „Nutiesti“ gatvę ir juostelėmis padaryti perėją. 

4. Ekskursija prie artimiausios perėjos. 

Lapkritis  Būk matomas       1.   Diskusija „Kam reikalingi atšvaitai?“ (Pažiūrėti kokius atšvaitus nešioja vaikai.) 

      2.   Naudojant trafaretą nupiešti įvairių formų atšvaitus, vaikai juos  nuspalvina. 

      3.   Žaidimas „Būk atsargus“ (Knyga „Saugus elgesys“ p.13) 

      4.   Filmuko  „Atšvaitai“ (stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:   

https://www.youtube.com/watch?v=pRd1m8KjiBA ). 

Gruodis Sankryža  1. Pokalbis „Sankryža“ 

2. Žaidimas „Įsimink“ (Knyga „Saugus elgesys“ p.14) 

3. A. Karosaitė  „Šviesoforas“ 

      3.   Ekskursija prie artimiausios sankryžos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ
https://www.youtube.com/watch?v=pRd1m8KjiBA
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Sausis Kam reikalingas šaligatvis 1. Diskusija  „Kam reikalingas šaligatvis“. 

      2.   Praktinė veikla: pasivaikščiojimas prie įstaigos esančiu šaligatviu. 

Vasaris  Mano tėtės automobilis 1. Vaikų pasakojimai apie šeimos automobilius. 

2     Pokalbis „Vaikas keliauja automobiliu“ (saugos diržai,  automobilinė kėdutė ir kt.   

        (Žr. adresu: https://www.youtube.com/watch?v=j1InA5AebI4 ). 

3.    Filmuko ,,Saugos diržai” stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=YKfL4lFt_Bc ). 

Kovas  Kodėl vaikai patenka po 

mašinų ratais? 

1. Pokalbis „Kaip reikia elgtis gatvėje, kelyje  kad išvengtum nelaimės? 

2. Filmuko „Kelyje“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA ). 

3.   Judrus žaidimas „Žvirbliukai ir automobilis“ 

Balandis  Saugi žaidimų vieta 1. Diskusija „Kur galima ir kur negalima žaisti?“  

2. Praktinė užduotis – eiti žaisti į krepšinio aikštę . 

Gegužė  Kelio ženklai 1. Pokalbis „Kam reikalingi ženklai?“ ( Įspėjamieji ženklai: „Perėja“, „Šviesoforas“, „Vaikai“). 

2. Žaidimas „Aš žinau...“ (Surasti žinomą ženklą, pasakyti ką jis reiškia) 

3. Nuspalvinti nupieštus kelio ženklus iš knygos „Saugus elgesys“ p.14. 

Birželis  Šviesoforas 1. Pokalbis „Aš klausau šviesoforo“. 

2. Ekskursija prie artimiausio šviesoforo. 

3. Mįslių kraitelė. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1InA5AebI4
https://www.youtube.com/watch?v=YKfL4lFt_Bc
https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA
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II. SAUGUMAS BUITYJE 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis Atsargiai  - elektra       1.   Diskusija  „Atsargiai  elektra“ 

      2 .  Susipažinti su grupės elektros prietaisais. 

      3.   Filmuko „Elektra namuose“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA ).   

Spalis Nešeimininkauk vienas 

virtuvėje 

1. Pokalbis „Pavojingi daiktai virtuvėje“ (aštrūs daiktai, degtukai, nežinomi prieskoniai, vanduo: 

nusideginti, užlieti kaimynus ir kt.) 

2. Filmuko „Dujos“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=vLhvyw3ZLlM ). 

3. Praktinė užduotis – mokymasis naudotis peiliu (pjaustyti vaisius desertui). 

Lapkritis Vaistukai - ne saldainiai 1. Diskusija  „Vaistai – tik ligoniams. Kas duoda vaistukus?“ 

2. Plakatų iš serijos „Saugiai gyvenu“ stebėjimas ir aptarimas. 

3. Žaidimas: „Pas gydytoją“  

4. Eiti į svečius pas įstaigos medicinos seselę. 

Gruodis  Kur kreiptis pagalbos ištikus 

bėdai? 

1. Diskusija „Kas man gali padėti – paklydus, susižeidus, susirgus ir t.t.“ 

      2.   Plakatų iš serijos „Aukime sveiki ir saugūs“  stebėjimas ir aptarimas.  

3.   Pakartoti pagalbos tel. 112, jį sudėlioti iš  skaičių, surinkti grupėje esančiame   

      telefone. 

      4.   Įtvirtinti informaciją: adresas, pavardė ir kt.              

Sausis  Saugiai elkimės prie pietų 1. Minčių lietus „Teisingai naudokimės stalo įrankiais“ 

https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA
https://www.youtube.com/watch?v=vLhvyw3ZLlM
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stalo 2. Pamąstymai – kas gali nutikti jei valgydamas kalbėsi? 

3. Praktinė užduotis – stalo serviravimas (Žaidimas „Stalo serviravimas“). 

Vasaris Aštrūs daiktai 1. Diskusija ,,Ką vadiname aštriais daiktais” 

2. Grupėje atrasti aštrius daiktus, įvardinti kodėl jie pavojingi. 

3. Mokytis atsargiai naudotis žirklėmis, ausų krapštukais. 

Kovas Atsargiai - karšta 1. Diskusija ,,Ugnis – mūsų draugas ir priešas“ (Nudegimai-vandeniu, garais. Kontaktai su 

įkaitusiais daiktais ir kt.). 

2. Žaidimas ,,Šalta-šilta-karšta”. 

3. Savarankiškas rankų plovimas. 

Balandis Psichotropinės medžiagos 

 

      1.   Pokalbis „Psichotropinių medžiagų žala žmogui“. 

      2.   Pokalbis su Pasvalio visuomenės sveikatos centro specialiste. 

Gegužė Buitinė chemija 1. Diskusija „Buitinė chemija – kas tai?“  

2. „Kas kur laikoma“. Apžiūrėti grupėje esančias priemones. Cheminių medžiagų naudojimas. 

Kurių liesti nevalia pažymėti specialiais ženklais. 

3. Praktinis darbas „Virtuvės kampelio tvarkymas“  (Naudojant muilą ). 

Birželis Svetimas gyvūnas gali 

sužeisti 

1. Diskusija „Kaip elgtis nepažįstamais gyvūnais“ (Patarimai- knyga „Saugus elgesys“ p.46) 

2. Filmuko „Saugiai elkis su gyvūnais“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0  ). 

3.   Pasivaikščiojimo metu stebėti šunis, kates.   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0
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III. GEBĖJIMAS GYVENTI TARP ŽMONIŲ 
Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis Tikras ir netikras draugas       1. Diskusija „Noriu būti geras“. (Suvokti kas yra draugystė ir draugai).           

      2. Žaidimas „Tikras ir netikras draugas“. 

      3. R. Kašausko „Draugas“ („Jums mažieji“ 46 p.) . 

Spalis Nepažįstami žmonės       1. Diskusija  „Kaip elgtis su nepažįstamu žmogumi“. 

      2. Patarimai (Knyga „Saugus elgesys“ p.45). 

Lapkritis Muštynėmis problemų 

neišspręsi 

1. Diskusija „Muštynės problemų neišspręs“ 

2. Analizuojame auklėtojos papasakotas situacijas, išsiaiškiname jausmus. 

3. A. Baltakio kūrinėlis „Peštynės“ ( „Jums mažieji“ 60 p.). 

4. Filmuko „Petia peštukas“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=FUDw7lXN5-s ). 

Gruodis Gerumo žiedai 

 

1. Minčių lietus „Kam ir kaip aš galiu padėti“ (mamytei, seneliu, mažesniam ir t.t.) 

2. Filmuko „Naujametinė pasaka“ – apie supratimą ir gerumą stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q2qpbHXkoC8 ). 

Sausis Išklausyk ir pripažink, kad 

buvai neteisus 

1. Loginio mąstymo žaidimas „Gerai – negerai“. 

2. Pasakos „Du ožiukai ant tiltelio“ sekimas.  (Žr. adresu:  http://www.vaikams.lt/pasakos/du-

oziukai-ant-liepto.html ).  

Vasaris Kaip elgtis viešumoje 1. Minčių lietus „Kaip elgtis...? (teatre, muziejuje, bibliotekoje, bažnyčioje ir kt.) 

2. Ekskursija į vieną iš paminėtų objektų. 

Kovas Ką daryti paklydus? 1. Vaikų samprotavimai ,,Jei aš paklysčiau miške…” 

https://www.youtube.com/watch?v=FUDw7lXN5-s
https://www.youtube.com/watch?v=Q2qpbHXkoC8
http://www.vaikams.lt/pasakos/du-oziukai-ant-liepto.html
http://www.vaikams.lt/pasakos/du-oziukai-ant-liepto.html
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 2. Vaikų samprotavimai ,,Jei aš paklysčiau nežinomam mieste…” 

3. Bendrų taisyklių padedančių neišsigąsti pasiklydus kūrimas. 

Balandis Aš noriu dalintis 

 

1. Minčių lietus „Koks yra draugiškas vaikas?“ 

2. Filmuko „Du godūs meškiukai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:   

https://www.youtube.com/watch?v=tVoy-drwN_w  ). 

3. Draugiškiausio vaiko rinkimai. 

Gegužė Kaip žaisti darželio kieme? 1. Instruktažas vaikams „Saugokime save ir kitus“. 

2. Kolektyvinis darbas „Smėlio miestas“. 

3. Pokalbis „Švarios rankytės“. 

Birželis Gyvename draugėje 

 

1. Plakatų  žiūrėjimas ir analizė 

a) „Šeima mane globoja ir padeda“ 

b) „Kas mane saugo ir globoja“.  

2. Filmuko „Pyragėlis“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:   

https://www.youtube.com/watch?v=dXk7Qf9W7LQ ). 

 
IV. ATSARGIAI SU UGNIMI 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis- 

spalis 

Dega žvakelė – mirksi 

ugnelė 

1. Pokalbis „Kada degame žvakę“. 

2. Praktinė užduotis „Elgesys su žvake“. 

Lapkritis- 

gruodis 

Neliesk degtukų 1. Pamąstymai  „Kodėl vaikams negalima liesti degtukų“. 

2. Skaityti Z. Gaižauskaitės  ,,Nelieski degtukų”. (Knyga „Saugus elgesys“ p.50). 

3. Filmuko „Katės namai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=tVoy-drwN_w
https://www.youtube.com/watch?v=dXk7Qf9W7LQ
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https://www.youtube.com/watch?v=GolyAy4ZNzY ). 

Sausis-

vasaris 

Susipažinkime su 

ugniagesio profesija. 

1. Kalbėtis apie ugniagesio darbą.  

2. Filmuko „Sparnai: ugnies tramdytojai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

http://filmux.org/4916-sparnai-ugnies-tramdytojai-planes-fire-rescue-2014.html . Filmuko 

trukmė 1 val. 20 min.). 

3. Filmuko „Ugniagesys“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=dQD06q4dYfg&feature=youtu.be ). 

Kovas-

balandis 

Kas gali padėti 1. Minčių lietus „Kur kreiptis pagalbos ištikus bėdai?“ ( suaugę, gydytojai, policija, ugniagesiai ir 

kt.). 

2.  Lentoje bandysime rašyti skaičius 112, pasakyti adresą, surinkti numerį. 

3. Skaityti lietuvių pasaką „Žarijos prijuostėje“ (Knyga „Saugus elgesys“ p.51). 

4. Filmukų „Policininkas“ (https://www.youtube.com/watch?v=mdFPNXSB7dQ ), „Slaugytojas“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=_tPPNp9r9LU&feature=youtu.be ) stebėjimas ir aptarimas.   

Gegužė-

birželis 

Kas sukelia gaisrą? 

(žaibas, elektra) 

1. Pokalbis „Kas sukelia gaisrą?“.  

2. Filmuko „Gaisro priežastys“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=NtxhRAzu5no ). 

3. Pokalbis ,,Ką gali padaryti žaibas?“.  Filmuko „Žaibas“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ktgdXczeJB0 ). 

4. Filmuko „Kaip elgtis gaisro metu“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=BZ26cDBzL8k ). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GolyAy4ZNzY
http://filmux.org/4916-sparnai-ugnies-tramdytojai-planes-fire-rescue-2014.html
https://www.youtube.com/watch?v=dQD06q4dYfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mdFPNXSB7dQ
https://www.youtube.com/watch?v=_tPPNp9r9LU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NtxhRAzu5no
https://www.youtube.com/watch?v=ktgdXczeJB0
https://www.youtube.com/watch?v=BZ26cDBzL8k
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V. SAUGUMAS GAMTOJE 
Mėnuo Tema 

 

Rugsėjis – 

spalis  

Grybų šalyje 1. Pokalbis  „Valgomi, nevalgomi grybai“. 

2. „Lietuvos miškų grybai“ (Žr. adresu: http://www.grybai.net/valgomi_grybai.php?puslapis=2 ). 

3. Filmuko „Operatorius Kipsas grybų šalyje“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=mDKlFpn3utY ). 

Lapkritis - 

gruodis 

Skanu ir sveika 

 

1. Diskusija „Vitaminai iš gamtos“. 

2. Praktinė užduotis – daržovių mišrainės darymas. 

Sausis-

vasaris 

Žiemos pavojai       1.   Diskusija „Kokie pavojai tyko žiemą“. 

      2.   Filmuko „Žiemos pavojai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8 ). 

      3.   Ekskursija prie užšalusios upės. 

Kovas-

balandis 

Saulutės spindulėlis 1. Pokalbis apie saulės spindulių naudą ir žalą. 

2. Minti mįsles, mokytis patarlių apie saulę. 

3. Lauke stebėti saulutę naudojant priemones: saulės akinius, tamsų stiklą, plastmasę. 

Gegužė-

birželis 

Būk atsargus vandenyje 1. Filmuko „Saugus elgesys vandenyje“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE ). 

2. Ekskursija prie artimiausio upelio. 

 

                       
 

http://www.grybai.net/valgomi_grybai.php?puslapis=2
https://www.youtube.com/watch?v=mDKlFpn3utY
https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8
https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE
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TEMOS 5-6 METŲ VAIKAMS 

I. SAUGUS EISMAS 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis  Mano kelias į darželį 1. Pokalbis „Mano kelias į darželį“.  

2. Ekskursija prie artimiausios sankryžos. 

3. Piešimas ant asfalto „Kelio ženklai“. 

4. Įstaigos teritorijoje mokytis pereiti gatvę. 

Spalis Ką mirksi šviesoforo 

akelės?  

 

1. Prisiminti šviesoforo spalvų reikšmę. 

2. Žaidimas „Šviesoforas“. (Auklėtoja pasako veiksmą, pvz., „eiti draudžiama“, vaikai kelia 

atitinkamos spalvos skritulį). 

3. Filmuko „Lietuvos policija vaikams – Kelyje“ apie elgesį gatvėje stebėjimas ir aptarimas (Žr. 

adresu: https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA )   

Lapkritis Kelio ženklai  1. Dėlioti  stalo žaidimą „Kelio ženklai“. 

2. Įsidėmėti kelio ženklus „Perėja“, „Stotelė“, „Pėsčiųjų takas“, „Eismas draudžiamas“. 

3. Žiūrėti plakatus su kelio ženklais. 

Gruodis Mano draugas – 

atšvaitukas 

1. Pokalbis „Kam reikalingas atšvaitas? 

2. Kokie būna atšvaistai ir kaip juos reikia nešioti- praktinis užsiėmimas. 

3. Filmuko „Atšvaitas gelbsti gyvybę“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=mgt3iUQCKIE). 

Sausis  Kuo keliauja žmonės 1. Pokalbis „Kaip saugiai keliauti?“. 

2. Enciklopedijoje ieškoti informacijos apie keliavimo priemonių įvairovę. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA
https://www.youtube.com/watch?v=mgt3iUQCKIE
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3. Filmuko „Lietuvos policija vaikams – Saugos diržai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=YKfL4lFt_Bc ).   

Vasaris Žiemą gatvėje elkis 

atsargiai 

1. Pokalbis „Kodėl žiemą gatvėje reikia elgtis atsargiai.“ 

2. Knygelės „Meškutis gatvėje“ skaitymas, iliustracijų stebėjimas, aptarimas. 

3. Filmuko „Žiemos pavojai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8 ). 

Kovas Kokį ženklą sutinku  

eidamas į darželį 

1. Žaidimas – loto „Kelio ženklai“. 

2. Piešimas „Aš atpažįstu šiuos kelio ženklus“ („Perėja“, „Stotelė“, „Pėsčiųjų takas“, „Eismas 

draudžiamas“). 

3. Praktinis užsiėmimas „Pėsčiųjų perėja“. 

Balandis Eik šaligatviu, vaikuti, ir 

po ratai nepakliūsi! 

1. Pokalbis „Eik šaligatviu, vaikuti, ir po ratai nepakliūsi!". 

2. Knygelės „Elgesys gatvėje“ iliustracijų stebėjimas, aptarimas. 

3. Žaidybinė situacija „Meškutis gatvėje“. 

4. Praktinis užsiėmimas lauke „Aš -  drausmingas pėstysis“. 

Gegužė Dviratis ir gatvė 1. Pokalbis „Dviratis ir gatvė“  

2. Paveikslo „Vaikai gatvėje“ stebėjimas ir aptarimas. 

3. Praktinis užsiėmimas „Aš pavyzdingas dviratuko vairuotojas“.  

4. Filmuko „Vaikas keliauja dviračiu“ stebėjimas ir aptarimas. ( Žr. adresu:    

https://www.youtube.com/watch?v=CbG9CwgoNrs ). 

Birželis Pavojai gatvėje        1. Pokalbis „Kokie tyko pavojai gatvėje“.      

       2. Plakatų apie eismą žiūrėjimas ir aptarimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=YKfL4lFt_Bc
https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8
https://www.youtube.com/watch?v=CbG9CwgoNrs
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       3. Judrus žaidimas „Automobiliai“ (Vaikai imituoja automobilius. Pakėlus raudoną spalvos skritulį 

automobiliai važiuoja. Pakėlus žalią- sustoja). 

        4.  Filmuko „Pėsčiųjų perėja“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=-TB9sRIVPaM ). 

 

II. SAUGUMAS BUITYJE 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis Ekskursija į virtuvę  1. Įstaigos virtuvės  aplankymas. 

2.  Pokalbis „Pavojai, tykantys virtuvėje“. 

3. Kaip reikia elgtis su virtuvės įrankiais (praktinis užsiėmimas). 

Spalis Atsargiai - karšta 1. Aptarti su vaikais, kokie elektros prietaisai įjungti kaista ir gali nudeginti. 

2. Filmuko „Elektra namuose“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA ). 

Lapkritis Pagalbos telefonai 1. Prisiminti pagalbos telefono numerį. Mokytis „paskambinti“ ir kreiptis pagalbos. 

2. Diskusija „Kada reikia skambinti numeriu 112“. 

3. Situacijos ir jų aiškinimas – kas nutiko, kodėl taip įvyko, ką daryti? 

Gruodis Puošiame eglutę  1. Girliandos ir kitos elektrinės švenčių  dekoracijos. Kaip jomis saugiai naudotis. 

2. Filmuko „Maša ir lokys“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=qd6OtRox9V8 ).  

Sausis Vaistukai - ne 

saldainiukai 

1. Diskusija „Kada reikia gerti vaistus?“. 

2. Filmuko „Begemotas, kuris bijojo skiepų“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=BsTVXeU_-8g ). 

https://www.youtube.com/watch?v=-TB9sRIVPaM
https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA
https://www.youtube.com/watch?v=qd6OtRox9V8
https://www.youtube.com/watch?v=BsTVXeU_-8g
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Vasaris Buitinė chemija 1. Diskusija „Kokią namie naudojame buitinę chemiją, kuo galima būtų ją pakeisti“. 

2. Praktinis užsiėmimas „Aš tvarkausi“. 

3. Apžiūrėti grupėje naudojamą buitinę chemiją. Susitvarkyti savo žaidimo vietą, palieti gėles.). 

Kovas Ekskursija į skalbyklą 1. Ekskursija į įstaigos skalbyklą. 

Balandis Elektros prietaisai mano 

namuose 

1. Pokalbis „Elektros prietaisai mano namuose“ 

2. Ieškoti grupėje elektros prietaisų, aptarti, kaip saugiai jais naudotis. 

3. Filmuko „Elektra namuose“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA ) 

Gegužė  Ką gali  saulutė?  1. Pokalbis „Saulutės spindulių nauda ir žala“. 

2. Lauke stebėti, kada saulutė būna karšta, kada ne. Kaip apsisaugoti nuo kaitros. 

Birželis Aštrūs daiktai aplinkoje 1. Aptarti su vaikais, kokius aštrius ir pavojingus daiktus mes dažnai naudojame ir kaip teisingai jais 

reikia naudotis. 

2. Praktinis užsiėmimas „Kaip teisingai reikia naudotis žirklėmis ir peiliu“. 

 

III. GEBĖJIMAS GYVENTI TARP ŽMONIŲ 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis  Lik sveika,  vasarėle, 

sveikas,  rudenėli. 

1. Vaikų  pasakojimai „Kaip aš praleidau vasarą“ 

2. Grupės taisyklių nustatymas ir jų laikymasis (vaikai patys kuria taisykles). 

Spalis Būk atsargus su 

nepažįstamais  

žmonėmis 

1. Pokalbis „Ar visi žmonės tau linki gero“. 

2. Diskusija „Ką daryti, jei svetimas žmogus tau ką nors siūlo“. 

3. Filmuko „Vilkas ir septyni ožiukai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=sl46syjaVko ). 

https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA
https://www.youtube.com/watch?v=sl46syjaVko
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Lapkritis  Kaip elgtis pasiklydus? 1. Patarimai, padėsiantys nepasimesti paklydus. 

2. Išmokti savo namų adresą. 

3. Praktinis užsiėmimas „Kas parodys kelią namo“. 

Gruodis  Elgesys koncerte, 

teatre 

1. Pokalbis „Elgesys koncerte, teatre“. 

2. Vaikų pasakojimai apie apsilankymą teatre, muziejuje ir t.t. 

3. Surengti grupėje koncertą, beždžioniukų diskoteką. 

Sausis   Moku kalbėti ir 

išklausyti draugus 

        1. Filmuko „Gudrutis ieško draugo“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

        https://www.youtube.com/watch?v=UOA6JMmYbH4 ) 

        2. Diskusija „ Koks turi būti geras draugas“.  

Vasaris  Žodis skriaudžia, žodis 

glaudžia 
1. Pokalbis „Žodis skriaudžia, žodis glaudžia“.  

2. Žodžių „Ačiū“, „Prašau“, „Atsiprašau“, kopijavimas, raidžių puošimas. 

3. Filmuko „Nepaprastas draugas“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=xE3_N4y6rx8 ) 

Kovas  Mandagus, gražus 

elgesys prie stalo 

1. Pokalbis „Mandagus, gražus elgesys prie stalo“. 

2. Praktinis užsiėmimas: maisto gaminimas, stalo serviravimas, vaišinimasis. 

Balandis  Elgesys nuvykus į 

svečius 

1. Pokalbis „Elgesys nuvykus į svečius“ 

2. Vaidmeninis žaidimas „Svečiuose pas močiutę“. 

3. Filmuko „Mikė Pūkuotukas eina į svečius“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=mqJrB8VzrII ). 

Gegužė Mokomės gerbti 

draugus 

1. Diskusija „Kada draugui būna liūdna“? 

2. Filmuko „Bjaurusis ančiukas“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=UOA6JMmYbH4
https://www.youtube.com/watch?v=xE3_N4y6rx8
https://www.youtube.com/watch?v=mqJrB8VzrII
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https://www.youtube.com/watch?v=sAETzWus4fs  ) 

Birželis  Aš visada  mandagus 

su suaugusiais 

1. Pokalbis „Aš visada  mandagus su suaugusiais“. 

2. Žaidimas „Galima – negalima“. 

3. Filmuko „Auksinis berniukas“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=S8VekTxrWNw ). 

 

IV. ATSARGIAI SU UGNIMI 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis- 

spalis 

 Ugnis –mūsų draugas 

ir priešas 

1. Minčių lietus „Kada ugnelė būna gera, kada pikta?“ 

2.  Filmuko „Katės Namai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=GolyAy4ZNzY  ) 

Lapkritis- 

gruodis 

 Kaip elgtis su 

žvakėmis  

       1. Saugumo taisyklių, deginant žvakeles, aptarimas. 

       2. Užsidegus žvakelę tyliai pasėdėti, mokytis rimties ir pagarbos išėjusiems Anapilin. 

        3. Filmuko „Kaip išvengti gaisrų, kuriuos gali sukelti žvakės“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=oOpzCZOsmaA ) 

Sausis-vasaris  Ugnelė pikta, ugnelė 

gera 

1. Pokalbis „Ugnelė pikta, ugnelė gera“. 

2. Filmuko „Kaip elgtis gaisro metu“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=BZ26cDBzL8k ) 

Kovas-

balandis 

 Nežaisk su degtukais 1. Pokalbis „Nežaisk su degtukais“. 

2. Pasakėlė „Žarijos prijuostėje“.  

3. Filmuko „Gaisro priežastys“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=sAETzWus4fs
https://www.youtube.com/watch?v=S8VekTxrWNw
https://www.youtube.com/watch?v=GolyAy4ZNzY
https://www.youtube.com/watch?v=oOpzCZOsmaA
https://www.youtube.com/watch?v=BZ26cDBzL8k
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https://www.youtube.com/watch?v=NtxhRAzu5no ). 

Gegužė-

birželis 

 Ugniagesių darbai  1. Pokalbis „Ugniagesių darbai“. 

2. Paveikslėlių, iliustracijų stebėjimas „Ugniagesių mašinos“ 

3. Filmukas apie ugniagesių darbą (Žr. adresu: https://www.youtube.com/watch?v=qMavtys1uWI; 

https://www.youtube.com/watch?v=5imHOXWfd9M ). 

 

V. SAUGUMAS GAMTOJE 

Mėnuo Tema  

Rugsėjis- 

spalis 

 Nevalgyk nežinomų 

uogų 

1. Pokalbis „Miško dovanos“. 

2. Žaisti su stalo žaidimu „Augalai ir jų augavietės“. 

3. Filmuko „Operatorius Kipsas negyvenamoje šalyje“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=6UCsl1FjbQw ). 

Lapkritis- 

gruodis 

 Žiemos  pavojai 1. Pokalbis „Atsargiai- slidu“. 

2. Tinkama apranga. Mokytis tvarkingai apsirengti einant į lauką, padėti vienas kitam. 

3. Filmuko „Žiemos pavojai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8 ) 

Sausis-vasaris  Svetimas gyvūnas gali 

sužeisti 

1. Minčių lietus „Kieme mus tykantys pavojai“. 

2. Taisyklės, kaip elgtis su svetimu gyvūnu. 

3. Žaidimas „Kas pasakė „Miau“. (Vienas vaikas išeina į priekį, kiti stovi jam už nugaros. Kuris nors 

iš vaikų pakeitęs balsą sukniaukia. Priekyje stovintis spėja, kas pasakė „Miau“. Paskui eina kitas 

vaikas spėti). 

4. Filmukų „Liūtas ir kiškis“ (https://www.youtube.com/watch?v=s68fjA5F9F4 ) ir „Saugus elgesys 

https://www.youtube.com/watch?v=NtxhRAzu5no
https://www.youtube.com/watch?v=qMavtys1uWI
https://www.youtube.com/watch?v=5imHOXWfd9M
https://www.youtube.com/watch?v=6UCsl1FjbQw
https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8
https://www.youtube.com/watch?v=s68fjA5F9F4
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su gyvūnais“ (https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0 ) stebėjimas ir aptarimas.  

Kovas-

balandis 

Jei užklupo perkūnija 1. Patarimai „Kur slėptis užklupus perkūnijai?“. 

2. Filmuko „Gamtiniai pavojai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=SWqME8dU9oQ ) 

Gegužė-

birželis 

 Būk atsargus prie 

vandens 

1. Pokalbis „Būk atsargus prie vandens“. 

2. Filmuko „Saugus elgesys vandenyje“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE). 

3. Pasakojimai iš atminties „Atostogos prie jūros“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0
https://www.youtube.com/watch?v=SWqME8dU9oQ
https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE
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TEMOS 6-7 METŲ (PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS) VAIKAMS 
 

I. SAUGUS EISMAS 
Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis  Kelias. Gatvė. 

Šaligatvis. 

1. Pokalbis apie saugų elgesį kelyje (rekomendacijos pedagogams ir tėvams). 

2. Žaidimas ,,Saulutė“   (ko turime saugotis kelyje, gatvėje).                

Spalis Atšvaitai ir jų draugai 1. 2. Filmuko „Tamsa“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=rolpADY3LQk ). 

2. Pratybos su atšvaitais. 

Lapkritis Tris kartus apsidairyk ir 

pavojų pamatyk. Mes - 

pėstieji. 

Saugaus eismo plakatų rinkinio „Saugus eismas“ aptarimas. 

Gruodis Tris kartus apsidairyk ir 

pavojų pamatyk 

Praktinės ėjimo per gatvę pratybos.  

Sausis Dėdė šviesoforas Praktinės ėjimo per gatvę degant šviesoforui pratybos.  

Vasaris Kelio ženklų karuselė 1. Pokalbis ,,Kam reikalingi kelio ženklai?“ 

2. Pagrindinių kelio ženklų aptarimas (demonstracinių kelio ženklų rinkinys). 

3. Žaidimas ,,Pasislėpė“ (su kelio ženklais). 

Kovas Kelionės mašina ir 

autobusu 

1. Pokalbis ,,Keliauju į darželį“. 

2. A. Čereškos parengtos knygelės ,,Mano kelionė“ skaitymas ir aptarimas. 

Balandis Saugi žaidimų vieta  1. Plakato ,,Saugiai žaiskime“ aptarimas. 

2. Filmuko „Kelyje“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=rolpADY3LQk
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https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA#t=22 ). 

Gegužė Rieda dviratukai 1. Pokalbis apie važinėjimąsi dviračiais. 

2. Filmuko „Dviratukas“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wwm4lld8l6o ). 

Birželis Saugios atostogos Saugaus eismo taisyklių kartojimas 

 

II. SAUGUMAS BUITYJE 
Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis Saugus elgesys darželio 

patalpose 

1. Pokalbis apie saugumą grupės patalpose. 

2. Ekskursija į kitas darželio patalpas ir saugumo jose aptarimas. 

Spalis Saugus elgesys kieme Pasivaikščiojimas kieme ir pokalbis apie tykančius pavojus. 

Lapkritis Sportuok saugiai! 1. Pasivaikščiojimas kieme ir pokalbis apie sportinių įrenginių pavojus. 

2. Sportinių įrenginių saugumo aptarimas sporto salėje ir žaidimų kambaryje. 

Gruodis Elgesys su elektros 

prietaisais  

Filmuko „Emilija ir Kubiukas“ (dalis apie elektros prietaisus) stebėjimas ir aptarimas. 

Sausis Namų vaistinėlėje slypi 

pavojai 

Susitikimas su įstaigos slaugytoja. 

Vasaris Atsargus elgesys su 

kambarinėmis gėlėmis 

Demonstracinio video  įrašo „Nuodingi augalai“ stebėjimas ir aptarimas. 

Kovas Filmukų apie saugų 

elgesį buityje 

stebėjimas ir aptarimas. 

Filmuko „Emilija ir Kubiukas“ stebėjimas ir aptarimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA#t=22
https://www.youtube.com/watch?v=Wwm4lld8l6o
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Balandis Atsargiai – dujos! Pokalbis  apie atsargų elgesį su dujomis. 

Gegužė Ką daryti nusideginus? Pokalbis  apie atsargų elgesį su ugnimi (kartojimas) ir pirmąją pagalbą nudegus. 

Birželis Saugios atostogos. Saugumo buityje įtvirtinimas (filmukas „Emilija ir Kubiukas“) 

III. ATSARGIAI SU UGNIMI 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis- 

spalis 

Ugnis – mūsų draugas 

ir priešas 

1. Diskusija  „Kas gali sukelti  gaisrą?“ 

2. Pokalbis apie ugnies naudą.  

3. Knygelės „Nežaisk su ugnimi“ skaitymas ir aptarimas. 

Lapkritis- 

gruodis 

Kas sukelia gaisrą? 1. Pokalbis „Būkime atsargūs laukdami Kalėdų senelio“ (girliandos, žvakės, šaltosios liepsnelės). 

2. Filmuko „Katės namai“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:. 

https://www.youtube.com/watch?v=GolyAy4ZNzY  

Sausis-vasaris Kaip elgtis gaisro 

metu? 

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos knygelės „Mažieji ugniagesiai“ skaitymas (tęsinys). 

Kovas-

balandis 

Kaip elgtis prie laužo? Pokalbis „Kaip elgtis prie laužo?“ ir iliustracijos. 

Gegužė-

birželis 

Gaisrinė tarnyba 1. Pokalbis apie priešgaisrinę tarnybą (knygelė „Nežaisk su ugnimi“). 

2. Piešiniai „Gaisrinė tarnyba“. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GolyAy4ZNzY
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IV. SAUGUMAS GAMTOJE 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis- 

spalis 

Pavojai miške, pievoje 1. Išvyka į Pasvalio Smegduobių parką.  

2. Pavojų aptarimas. 

Lapkritis- 

gruodis 

Pavojingi gamtos 

reiškiniai 

1. Pokalbis ,,Kaip saugotis audros, potvynio, stipraus vėjo, žaibo?“ 

2. Piešinėliai „Šaltukas – draugas ir priešas“. 

Sausis-vasaris Saugus elgesys žiemą 1. Piešiniai ,,Saugūs žaidimai žiemą“. 

2. Pokalbis ,,Kur saugu žaisti žiemą?“ 

Kovas-

balandis 

Saugus elgesys su 

gyvūnais 

Filmuko „Saugus elgesys su gyvūnais“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:                

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0  ). 

Gegužė-

birželis 

Elgesys vandenyje ir 

prie vandens 

Filmuko „Elgesys prie vandens“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:               

https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0
https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE
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TEMOS MIŠRIOS GRUPĖS VAIKAMS 

I. SAUGUS EISMAS 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis Pavojai gatvėje 1. Pokalbis „Kokie pavojai tyko gatvėje“. 

2. Aptarti paveikslų serija „Mes gatvėje“. 

3. Judrus žaidimas „Spalvoti automobiliai“. E. Stepanenkova „Kelių eismo taisyklės ikimokyklinukams“.45 psl. 

4. Filmuko „Saugiai elgtis gatvėje vaikus moko Amsis“ stebėjimas ir aptarimas.  (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=ULnLTSCdlt4&list=PLOfCh7IBzz0h8E74aZBGdomnc9ERi1uwD&inde

x=1  

Spalis Būk matomas 1. Pokalbis „Kodėl kelyje ir gatvėje mane turi visi matyti?“. 

2. Liemenės ir įvairūs atšvaitai. (Žr. adresu: http://www.atsvaitai.lt/lt/produktu-katalogas/atsvaitai-zmogaus-

saugumui/pakabukai ). 

3. Filmuko „Amsis - segėkite atšvaitus“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=-TB9sRIVPaM ). 

4. Žaidimai su liemenėmis ir atšvaitais. 

Lapkritis Šviesoforo spalvos 1. Diskusija „Kam reikalingas šviesoforas ir kokios spalvų reikšmės“. 

2. Saugaus eismo video pamokėlė „Šviesoforas“. (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=rt4EkvuiOQU).   

3. Stalo žaidimas „Saugokime vieni kitus kelyje“.  

4. Ekskursija prie šviesoforo. 

Gruodis Pėsčiųjų perėja 1. Pokalbis „Kam reikalinga pėsčiųjų perėja“. 

https://www.youtube.com/watch?v=ULnLTSCdlt4&list=PLOfCh7IBzz0h8E74aZBGdomnc9ERi1uwD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ULnLTSCdlt4&list=PLOfCh7IBzz0h8E74aZBGdomnc9ERi1uwD&index=1
http://www.atsvaitai.lt/lt/produktu-katalogas/atsvaitai-zmogaus-saugumui/pakabukai
http://www.atsvaitai.lt/lt/produktu-katalogas/atsvaitai-zmogaus-saugumui/pakabukai
https://www.youtube.com/watch?v=-TB9sRIVPaM
https://www.youtube.com/watch?v=rt4EkvuiOQU
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2. Ekskursija prie pėsčiųjų perėjos. 

3. Aplikuoti ir piešti pėsčiųjų perėją. 

4. Filmuko „Lietuvos policija vaikams - perėja“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:  . 

https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ). 

Sausis Kaip saugiai 

keliauti? 

1. Minčių lietus „Kaip saugiai keliauti?“. 

2. Ekskursija prie judrios gatvės. 

3. Filmukų „Lietuvos policija vaikams - Saugos diržai“ ir „Kelionės automobilyje gali būti saugesnės“ 

stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:  https://www.youtube.com/watch?v=YKfL4lFt_Bc, 

https://www.youtube.com/watch?v=j1InA5AebI4#t=71 ). 

Vasaris Sankryža 1. Žaidimas „Šviesoforo signalai“. 

2. Ekskursija prie sankryžos.  

3. Matučio eilėraštis „Triakis“. (Saugaus eismo mokymas vaikų darželiuose 83 psl.) 

4. Žaidimas „Taip ir ne“ (pavojingos ir nepavojingos situacijos). 

5. Tiesti kelius ir važinėti mašinomis. 

Kovas Kaip saugiai elgtis 

kelyje? 

1. Filmuko „Kaip saugiai elgtis kelyje?“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA ). 

2. Žaidimas „Situacijos keliuose“. 

Balandis Kodėl vaikai 

patenka po mašinų 

ratais? 

1. Prisiminti pagrindines kelių eismo taisykles: nevaikščioti gatvės važiuojama dalimi, nežaisti gatvėje, gatvę 

pereiti perėjose degant žaliai šviesai). 

2. Minčių lietus „Ar aš visada tinkamai elgiuosi kelyje?“. 

3. Žaidimas „Būk atidus“. (Vaikai kartoja tą patį ką daro auklėtoja). 

https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ
https://www.youtube.com/watch?v=YKfL4lFt_Bc
https://www.youtube.com/watch?v=j1InA5AebI4#t=71
https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA
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4. Aptarti paveikslėlių rinkinį „Mes gatvėje“.  

5. Filmuko „Saugus kelias pėsčiomis“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=nVhhmd4_SAk ). 

Gegužė Saugi žaidimų vieta 1. Diskusija „Kur galima saugiai žaisti“. 

2. Žaidimas „Galima – negalima“. 

3. Filmuko „Jeigu vaikas žaidžia šalia gatvės“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:  

http://www.autoledi.lt/video/saugaus-eismo-video-pamokeles/straipsnis/saugaus-eismo-video-

pamokeles/jeigu-vaikai-zaidzia-salia-gatves ). 

Birželis Kelio ženklai 1. Pokalbis „Kam reikalingi kelio ženklai“.  

2. Žaidimas – loto „Kelio ženklai“. 

3. Situacijos vaidinimas „Kelio ženklai“. 

 

II. SAUGUMAS BUITYJE 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis Atsargiai  - 

elektra 

1. Apžiūrėti grupėje ir darželyje esančius elektros prietaisus ir lizdus. 

2. Diskusija „Ar vaikai gali žaisti su elektros prietaisais?“ 

3. Naudojami elektros prietaisai namuose. 

4. Filmuko „Elektra namuose“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA ), 

Spalis Saugus elgesys 

kieme 

Pasivaikščiojimas kieme ir pokalbis apie tykančius pavojus. 

Lapkritis Vaistukai - ne 1. Diskusija „Kam reikalingi vaistukai“. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVhhmd4_SAk
http://www.autoledi.lt/video/saugaus-eismo-video-pamokeles/straipsnis/saugaus-eismo-video-pamokeles/jeigu-vaikai-zaidzia-salia-gatves
http://www.autoledi.lt/video/saugaus-eismo-video-pamokeles/straipsnis/saugaus-eismo-video-pamokeles/jeigu-vaikai-zaidzia-salia-gatves
https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA
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saldainiai 2. Senoji animacija filmukas „Kaip begemotas bijojo skiepų“. (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Uujrr8tozs ). 

Gruodis Pagalbos 

telefonas 

1. Skubi pagalba 112. Išsiaiškinti kada  ir kokia reikalinga pagalba. 

2. Mokytis iškviesti pagalbą telefonu. 

3. Kiekvienas iš pasirinktų priemonių išdėlios pagalbos numerį. 

Sausis Nešeimininkauk 

vienas virtuvėje 

1. Išsiaiškinti, kodėl vieni vaikai negali šeimininkauti virtuvėje. 

2. Ekskursija į įstaigos virtuvę. 

3. Palyginti darželio ir namų virtuvę. 

Vasaris Aštrūs daiktai 

aplinkoje 

3. Aptarti su vaikais, kokius aštrius ir pavojingus daiktus mes dažnai naudojame ir kaip teisingai jais reikia 

naudotis. 

4. Praktinis užsiėmimas „Kaip teisingai reikia naudotis žirklėmis ir peiliu“. 

Kovas Atsargiai - karšta 1. Diskusija „Kokie daiktai grupėje gali būti karšti?“. 

2. Situacijų aiškinimasis,  kas gali nutikti jei būsiu neatsargus. 

Balandis Buitinė chemija 1. Išsiaiškinti kas yra buitinė chemija. 

2. Siužetinis žaidimas „Namų ruoša“. 

3. Apžiūrėti grupėje naudojamą buitinę chemiją, ar saugiai ji laikoma. 

Gegužė Išvyka į gamtą 1. Minčių lietus „Kokie pavojai tyko gamtoje?“. 

2. Pokalbis „Gamtos reiškiniai“. 

3. Pramoga pievelėje. 

Birželis Svetimas gyvūnas 

gali sužeisti 

1. Pokalbis „Kaip elgtis su benamiais šunimis ir katėmis“. 

2. Diskusija „Kodėl jie vadinami benamiais?“. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Uujrr8tozs
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3. Filmuko „Saugus elgesys su gyvūnais“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0 ). 

 

III. GEBĖJIMAS GYVENTI TARP ŽMONIŲ 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis  Lik sveika,  

vasarėle, sveikas,  

rudenėli. 

1. Vaikų  pasakojimai „Kaip aš praleidau vasarą“ 

2. Grupės taisyklių nustatymas ir jų laikymasis (vaikai patys kuria taisykles). 

3. Vasaros įspūdžių  piešimas akvarele. 

Spalis Noriu būti geras 

 

1. Minčių lietus „Ar aš visada būnu geras?“. 

2. Išvardinti gerus draugų poelgius. 

3. Filmuko „Didžiausias draugas“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PnK7MFqOd0 ). 

Lapkritis Nepažįstami 

žmonės 

1. Išsiaiškinti kas yra nepažįstami žmonės. 

2. Diskusija „Ką daryti jei kalbina nepažįstamas žmogus“. 

3. Nepažįstami žmonės rūpinasi vaiku saugumu (policininkai, gydytojai, gaisrininkai). 

4. Rūšiuoti nuotraukas: pažįstamas -  nepažįstamas. 

5. Filmuko „Katinėlis ir gaidelis“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: https://www.youtube.com/watch?v=yhA-

RX4B4vw ). 

Gruodis Muštynėmis 

problemų 

neišspręsi 

1. Pokalbis „Ar visada mūsų rankytės ir kojytės geros?“. 

2. Minčių lietus „Kodėl kyla konfliktai?“. 

3. Konfliktinių situacijų sprendimo būdai. 

4. Filmuko „Noriu badytis“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: https://www.youtube.com/watch?v=m-

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0
https://www.youtube.com/watch?v=6PnK7MFqOd0
https://www.youtube.com/watch?v=yhA-RX4B4vw
https://www.youtube.com/watch?v=yhA-RX4B4vw
https://www.youtube.com/watch?v=m-4s9xH1kQ0
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4s9xH1kQ0 ). 

Sausis  Kaip elgtis 

pasiklydus? 

1. Išmokti savo namų adresą. 

2. Patarimai, padėsiantys nepasimesti paklydus. 

3. Praktinis užsiėmimas „Kas parodys kelią namo“. 

Vasaris Moku kalbėti ir 

išklausyti draugus 

1. Minčių lietus „ Ar mes mokame gražiai ir mandagiai kalbėti?“. 

2. Skaityti A. Matučio eil. „Skambioji kalba“ (Mažųjų skaitiniai 225 psl.).  

3. Filmuko „Krokodilas Gena“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: http://senojianimacija.lt/krokodilas-gena-1-

serija/  ). 

Kovas Žodis skriaudžia, 

žodis glaudžia 

1. Minčių lietus „Mano geriausi draugai“. Tai suteiks galimybę pasidalinti mintimis ir įspūdžiais apie savo 

draugus ir jų elgesį.  

2. Ar aš pats visada draugiškas ir nuoširdus? 

3. Kopijuoti mandagumo žodžius: ačiū, prašau, atsiprašau. 

4. Aptarti paveikslėlius „Kodėl vaikutis verkia“. 

5. Filmuko „Katino Leopoldo vasara“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ffH961_6fu8 ). 

Balandis  Elgesys koncerte, 

teatre 

1. Vaikų pasakojimai apie apsilankymą teatre, muziejuje ir t.t. 

2. Surengti grupėje koncertą, beždžioniukų diskoteką. 

Gegužė Elgesys nuvykus į 

svečius 

 

1. Minčių lietus „Pas ką galiu nuvykti į svečius, elgesys svečiuose“. 

2. Prisiminti buvimą svečiuose ir papasakoti. 

3. Stebėti kitų grupių žaidžiančius vaikus, aptarti jų elgesį. 

4. Žaidimai lauke su kitos grupės vaikais. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-4s9xH1kQ0
http://senojianimacija.lt/krokodilas-gena-1-serija/
http://senojianimacija.lt/krokodilas-gena-1-serija/
https://www.youtube.com/watch?v=ffH961_6fu8
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5. Filmuko „Bobikas svečiuose pas Barbosą“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu 

http://www.dailymotion.com/video/xetrhs_bobikas-sveciuose-pas-barbosa-lt-by_shortfilms  ). 

Birželis Aš noriu dalintis 1. Minčių lietus „Kas yra draugiškas vaikas“. 

2. Įvairios situacijos kurių metu mokomės susitarti. 

3. Žaidimas „Draugiškas vaikas“. 

4. Filmuko „Saldi pasaka“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: https://www.youtube.com/watch?v=S-

4tzzee1bE ). 

 

IV. ATSARGIAI SU UGNIMI 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis- 

spalis 

Neliesk degtukų 1. Degtukų dėžutės apžiūrėjimas. 

2. Pokalbis „Ką gali mažas degtukas?“. 

3. Pasakojimas „Ugnelė ne tik šildo, bet ir naikina“. 

4. Filmuko „Katės namai“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=GolyAy4ZNzY ). 

Lapkritis- 

gruodis 

Ugnelė pikta – 

ugnelė gera“. 

1. Minčių lietus „Kokia ugnelė pikta, kokia gera?“. 

2. Diskusija „Ar gali vaikai žaisti su degtukais ir kodėl?“. 

3. Skaityti G. Cyferovas „Apie ką pasakoja ugnis“. (Saulės kelias 83 psl.). 

4. Filmuko „Jarangoje dega ugnis“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: http://www.pasakos.lt/senoji-

animacija/jarangoje-dega-ugnis/ ). 

Sausis-

vasaris 

Kas sukelia 

gaisrą? 

1. Diskusija „Ar vaikai gali žaisti su degtukais“. 

2. Filmuko „Kaip elgtis gaisro metu“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: 

http://www.dailymotion.com/video/xetrhs_bobikas-sveciuose-pas-barbosa-lt-by_shortfilms
https://www.youtube.com/watch?v=S-4tzzee1bE
https://www.youtube.com/watch?v=S-4tzzee1bE
https://www.youtube.com/watch?v=GolyAy4ZNzY
http://www.pasakos.lt/senoji-animacija/jarangoje-dega-ugnis/
http://www.pasakos.lt/senoji-animacija/jarangoje-dega-ugnis/
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https://www.youtube.com/watch?v=BZ26cDBzL8k ).  

3. Skaityti Z. Gaižauskaitės eilėraštį „Nelieski degtukų“. 

4. Praktinis užsiėmimas: iškviesti pagalbą. 

Kovas-

balandis 

Ugniagesių 

darbas 

1. Pagalbos nr. 112 

2. Ekskursija į gaisrinę. Susipažinti su gaisrinėmis mašinomis. 

3. Ugniagesio pasakojimas. 

Gegužė-

birželis 

Kaip elgtis prie 

laužo? 

Pokalbis ,,Kaip elgtis prie laužo?“ ir iliustracijos. 

 

V. SAUGUMAS GAMTOJE 

Mėnuo Tema Siūloma veikla, literatūra 

Rugsėjis- 

spalis 

Tinkama apranga 1. Diskusija – pokalbis „Kodėl reikia pasirinkti tinkama aprangą?“. 

2. Žaidimas „Apsirenkime pasivaikščiojimui“. 

Lapkritis- 

gruodis 

Ledas ant 

vandens telkinių 

1. Diskusija „Ar vienas galiu eiti prie vandens telkinių?“. 

2. Apžiūrėti mažas balutes ir upę, palyginti. 

3. Filmuko „Žiemos pavojai“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8 ). 

4. Išbandyti mažų balučių ledą. 

Sausis-

vasaris 

Pavojingi gamtos 

reiškiniai 

1. Pokalbis ,,Kaip saugotis audros, potvynio, stipraus vėjo, žaibo?“ 

2. Piešinėliai ,,Šaltukas – draugas ir priešas“. 

3. Filmuotos medžiagos stebėjimas: https://www.youtube.com/watch?v=UiOGUrAM1YI, 

https://www.youtube.com/watch?v=HUt836R30l4, https://www.youtube.com/watch?v=ktgdXczeJB0, 

https://www.youtube.com/watch?v=BZ26cDBzL8k
https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8
https://www.youtube.com/watch?v=UiOGUrAM1YI
https://www.youtube.com/watch?v=HUt836R30l4
https://www.youtube.com/watch?v=ktgdXczeJB0


 

42 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0fLiX3TjdWY ). 

Kovas-

balandis 

Saulutės 

spindulėlis 

1. Pokalbis „Ką prikelia saulės spindulėlis?“. 

2. Stebėti saulutes kelią dangumi. 

3. Lauke eksperimentuoti kur šilčiau, prieš saulutę ar pavėsyje? 

4. Pokalbis „Pavojai būnant saulėje“. 

Gegužė-

birželis 

Aš noriu 

maudytis 

1. Pasakojimas „Kaip elgtis prie vandens?“. 

2. Vaikų pasakojimas „Mano poilsis prie vandens telkinių“. 

3. Filmuko ,,Elgesys prie vandens“ stebėjimas ir aptarimas. (Žr. adresu:  

https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE ).   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0fLiX3TjdWY
https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE

