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Įvadinė dalis „Kas atsargus – tas ir saugus“ 
Vaikai minė mįsles. Aiškinosi patarlių prasmę. Atsakymų apie saugią aplinką ieškojo knygelėse. 
Gabrielė vaikams perskaitė eilėraštį. 
,,- Jei nori būti saugus ir net apsaugot nuo bėdų kitus, 
Knygelę šią paimki į rankas, geru keliu jinai tave nuves. 
Ji tau papasakos svarbių dalykų, kur pavyzdžiui nelaimės tyko, 
Ko reikia imtis, kai bėda ištinka, kaip vengti to, kas pavojinga! 
Taigi aptarkime dabar kartu, ką išmanyti tau labai svarbu!“ 
 
Vaikai aptarė plakatus, pasakojo, kaip elgtis atsitikus nelaimei. 
 

     
 
Pagrindinė dalis „Mokausi būti saugus“ 
 
Vaikai pasakojo apie pavojingas situacijas ir jas drauge aptarinėjo, kaip reikėtu elgtis vienoje ar 
kitoje situacijoje. 
 

     

 
Grupė:  5 metų vaikai. 
Tema. „Mokausi būti saugus“ 
Ugdymo (si) situacija. Sveika aplinka - tai vaiko augimui ir vystymuisi palanki aplinka, praturtinta 
supratimo, pagarbos, pasitikėjimo ir gerų  pavyzdžių. Aplinka daro poveikį, nuo kurio priklauso, ar 
vaikas galės augti ir vystytis išnaudodamas visas savo galimybes bei gyventi visavertį  gyvenimą. 
Nusprendėme su vaikais pasimokyti, įvertinti pavojų, padiskutuoti, kaip tinkamai elgtis įvykus 
nelaimei, padėti ne tik sau, bet ir pasirūpinti draugais.  
Uždaviniai: vaikai  išsiaiškins, kaip tinkamai elgtis įvairiose vietose, su įvairiais daiktais ir 
prietaisais; įtvirtins žinias apie žmonių kasdieninės reikmės daiktus, jų paskirtį; stengsis laikytis 
tvarkos ir susitarimų,  grupės taisyklių, pagirti vaiką, padrąsinti; atlikdami numatytas užduotis, 
ieškos tinkamų sprendimų, kaip realizuoti tam tikrus sumanymus; gebės įsitraukti į kito pasiūlytą 
veiklą, turtingai ją plėtos; skatinti kalbėti apie savo žaidimus ir taip plėtoti jų refleksijos gebėjimus; 
tobulės vaikų savasties suvokimas. 
Reikalingos priemonės: plakatai „Vaiko sauga“, įvairių dydžių  stiklainiai,  žvakutės, plaukų 
putos, pipetė,  atsuktuvai, buitiniai daiktai (kuriuos galima ardyti), įvairios piešimo priemonės, 
klijai, žirklės, stalo žaidimai, telefonai, didelės kaladės „Bokštas“, gaisrinės mašinos ir kt. žaislai. 
 



 
Vaikai žaidė žaidimą „Laiškanešys ir siuntiniai“. Gavę siuntinį nuo laiškanešio ir jį išvyniojus, 
įvardijo daiktą ir sakė ką galima su juo daryti, kur naudoti.  
 

     

 Vaikai įvardijo ar tai pavojingas daiktas ar ne. 
 

     

Tyrinėjimas. 
Vaikai atliko bandymus. Bandymas „Žvakė“. Vienu metu užvožėme žvakes ir vaikai stebėjo, kuri 
žvakė greičiau užges, o kuri ilgiau degs. Aiškinosi kodėl? 
 

     

Bandymas „Fejerverkas stiklinėje“. Vaikai į stiklainius pripylė vandens ir purškė plaukų putų. Su 
pipete lašino akvarelinių dažų, stebėjo kas vyko su dažai. 
 

      

   



Vaikai su įvairiais atsuktuvais ardė buitinius prietaisus, bandė kurti savo gaminius. Laikėsi 
saugumo taisyklių. 
 

     

     

Mergaitė žaidė žaidimą „Pavojingi daiktai“ rūšiavo korteles, įvardindamos, kam reikalingi šie 
daiktai ir kaip su jais elgtis. Žaidė žaidimą „Vykdau ir ne nevykdau“.  Dėliojo korteles ir vardino 
tinkamą ir netinkamą elgesį. 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaikai žaidė kūrybinius žaidimus „Gaisrininkai“, ,,Statybininkai“. Atsitikus nelaimei, kvietė 
pagalbą. 

     
 

     

     
 
Mergaitės žaidė „Namus“. Gamino valgį, virė, lygino drabužėlius. 

    
 
Vizualinė raiška. Vaikai įsitraukė į kūrybinę veiklą, su džiaugsmu savo patirtus išgyvenimus 
perteikė savo darbeliuose. Vaikai piešė įvairius nutikimus. 

     



 

      
 
Vaikų piešinių paroda. 
 

    

Baigiamoji dalis „Moku elgtis saugiai“ 
Vaikai savo žinias įtvirtino žiūrėdami filmukus apie saugų elgesį įvairiose situacijose. 
 

     
 
Minčių lietus: 
Vaikų pasakojimai pagal paveikslus: 
Julius: „- Mama sako dukrai, kad negalima įjungti arbatinio ant dujinės, nes gali užsidegti ugnis. 
Galima apsideginti Mergaitė nepaklausė mamos ir uždegė dujinė. Pradėjo degti užuolaidos. Reikia 
klausytis mamos ir negalima vieniems jungti dujinės.“  
Gabrielė: „- Kambaryje užsidegė televizorius. Brolis kviečia tėtį. Atėjo tėtis, pasižiūrėjo kas vykstą. 
Paėmė rankšluosti ir uždengė televizorių ir ugnį. Kai atsitinka nelaimė reikia kviesti pagalbą.“  
Ignas: „- Berniukai prie laužo lauke. Vienas berniukas paėmė iš laužo pagalį ir pradėjo žaisti. 
Tada užsidegė kito berniuko rūbai. Jis nukrito ant žolės ir pradėjo vartytis. Draugas jį užklojo 
medžiaga ir užgesino berniuką. Negalima žaisti su ugnimi.“  
Juna: „- Kai užsidega namas reikia kviesti gaisrinę. Skambinti112.“  
Felicija „- Negalima lauke glostyti svetimų katinų ir šunų. Jie gali įkąsti ir tada gali susirgti.“ 
Orinta: „- Negalima žaisti su degtukais ir žirklėmis, negalima imti peilio, tai ne žaidimas.“  
 
 
 



 
Veiklos komentaras. 
Veiklos metu aptarėme su vaikais, kaip elgtis su elektra ir jos keliami pavojai. Aptarėme, kaip elgtis 
su ugnimi ir ką reikia daryti kilus gaisrui. Žaidimo pagalbą išsiaiškino, kokie yra pavojingi daiktai ir 
kaip su jais elgtis, kad nesusižeisti. Aptarėme su vaikais, kad gyvūnai yra žmogaus draugas, bet 
svetimų, nepažįstamų gyvūnų negalima glostyti, maitinti. Vaikai noriai pasakojo pagal paveikslus. 
Drąsiai reiškė savo nuomonę. Atsakinėjo į pateiktus klausimus. Labai vaikams patiko atlikti 
bandymus. Per kuriuos sužinojo, kad ugnis degtų reikia oro. Išsiaiškino, kad mažam stiklainyje 
mažai oro, o dideliam daug. Stebėjo, kaip per putas skverbiasi dažai ir pastebėjo, kaip pasidaro 
burbulai ir atrodo, kad sproginėjo, kaip fejerverkai. Įgytas žinias apie saugią aplinką vaikai įtvirtino 
žiūrėdami filmukus apie tai, kaip elgtis gaisro atveju ar kitose pavojingose situacijose. Žaidė 
kūrybinius žaidimus sukurdami aplinką ir įvairias situacijas. 
Vaikai tobulino šias sritis: savireguliacija ir savikontrolę; iniciatyvumą ir atkaklumą; mokėjimą 
mokytis; tyrinėjimą; sakytinę kalbą, bendravimą su bendraamžiais, bendravimą su suaugusiaisiais, 
vizualinę raišką. 
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