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Šį mėnesį kartu su visais Panevėžio lopšelio-darželio 
„Pasaka“ ugdytiniais diskutavome, mokėmės pažinti save bei 
kartojomės kaip reikia elgtis ištikus bėdai bei kaip spręsti 
kasdieniniame gyvenime (nors galbūt ir nedažnai) kylančias 
problemas, susijusias su saugiu elgesiu 



Saugaus elgesio ugdymo veikla vykdoma ne tik darželio 
grupių patalpose, bet ir lauke – čia įkuriamos trumpalaikės 
arba ilgalaikės saugių judriųjų žaidimų bei gražaus elgesio 
taisyklės. Ugdytiniai yra mokomi, koks jų elgesys yra saugus 
ir gražus, koks elgesys – nelabai saugus jiems patiems ir 
aplinkiniams. 







VISI 
KARTU 

MOKĖMĖS 
NE TIK 

TEISINGAI 
IR 

ATSARGIAI 
NAUDOTIS 

ĮVAIRIAIS 
BUITINIAIS 

ELEKTRINIAI
S IR NE TIK 

PRIETAISAIS.
.. 



...BET IR SUŽINOJOME BEI IŠMOKOME, KAIP REIKIA NAUDOTIS SIUVIMO 
REIKMENIMIS AR KITAIS AŠTRAIS DAIKTAIS, KAD MŪSŲ DARBAS BŪTŲ NE TIK 
EFEKTYVUS, BET IR APSIEITUMĖME BE TRAUMŲ 





Kartojomės ir rankų higienos taisykles 



Viens, du, trys, keturi 

Žaisti su mumis gali. 

Rankas ant liemens uždėk, 

O kojelėm patrepsėk. 

 

Viens, du, trys, keturi 

Žaisti su mumis gali. 

Rankutes aukštai iškelk  

Ir saulutę paridenk. 

Kiekvienas iš mūsų laikomės saugaus elgesio 
taisyklių ne tik grupės ar lauko aplinkose, bet ir 
sporto salėje mankštos ar judrių žaidimų metu. 
Saugome ne tik savo, bet ir draugų sveikatą bei 

gerovę. 





Darželyje laikomės ne tik saugaus 
elgesio taisyklių, gražaus bendravimo, 

bet ir mokomės rūšiuoti šiukšles, 
elgiamės atsakingai saugant ir 

puoselėjant mūsų Žemę!  





Vyresnieji ugdytiniai kartu su auklėtojomis žiūrėjo 
mokomuosius filmukus apie saugų elgesį su ugnimi, kilus 
gaisrui, saugų elgesį gatvėje bei namuose. Vėliau buvo 
surengta viktorina, kurios metu buvo aptartos įvairios 
žmogui pavojingos situacijos bei apibendrintos mokomųjų 
filmukų metu įgytos teorinės žinios. Šios veiklos tikslas – 
ugdyti vaikų saugaus elgesio pavojingose kasdieninėse ir ne 
tik situacijose sampratą bei įgūdžius. 











Jau ruošiesi  

Eit per kelią? 

Tuoj uždegsiu 

Šviesą žalią. 

Geltona dar... 

Pasirenk! 

O per žalią  

Drąsiai ženk. 

Jeigu dega 

Raudonai, 

Tu žinai, 

Tikrai žinai: 

Žengt per gatvę 

Nevalia! 

O jei draugas 

Bus šalia, 

Jį už rankos 

Palaikyk, 

Ir tą patį  

Pasakyk. 




