
Kauno lopšelis-darželis "Šarkelė" 
 

SPALIO IŠŠŪKIS 
 

SAUGUS IR SVEIKAS 
 
Pranešimai apie šiurpinančius nusikaltimus prieš vaikus byloja apie mūsų vaikų 
nesaugumą. Pagrindinis tėvų bei ugdytojų tikslas suprantamais vaikams būdais 
išmokyti juos, esant grėsmingai situacijai, nepasimesti ir mokėti apsisaugoti. Viena iš 
priešmokyklinio ugdymo siekių yra sveikatos kompetencija. Jai išugdyti būtina diegti 
bendrąją sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratą: puoselėti psichikos sveikatą, 
palaikyti socialinę sveikatą, kurią sudaro palankumas bei pagarba kitiems, 
neužmirštant atsargumo su nepažįstamaisiais, gebėjimo atsispirti netinkamam 
elgesiui, gebėjimo saugotis pačiam, ieškoti pagalbos. 
 
Norint, kad priešmokyklinio amžiaus vaikai būtų saugūs ir sveiki, jie turi: 
 

• Žinoti savo vardą, pavardę, adresą, tėvų vardus, būtų idealu, kad žinotų tėvų 
telefono numerius; 

• Saugoti namų raktus, jei laiką leidžia lauke be suaugusiųjų priežiūros; 
• Gebėti drąsiai, garsiai ir aiškiai pasakyti „NE“; 

 

 
 



• Jei yra poreikis kažkur eiti vienam be suaugusi
• Žaidžiant lauke neperžengti teritorijos rib
• Saugi aplinka –

medžiagomis – grožin
ieškoti pagalbos.

 

• Būti budrūs ir atsarg
elgesį į žmones, bet ir susipažinti
suaugusieji ir vaikai turi blog

 

"Neatidarysiu nes 

nežinau kas už jų 

yra". 

(Karolina 7 m.)

kažkur eiti vienam be suaugusiųjų, eiti tuo pa
Žaidžiant lauke neperžengti teritorijos ribų, kurias nustatė

– saugūs namai, elgesys su degtukais, žvak
grožinė literatūra, išvyka į gaisrinę, įgyjant žini
 

 

atsargūs, bendraujant su nepažįstamaisiais, formuojant pozityv
 žmones, bet ir susipažinti su galimomis grė

suaugusieji ir vaikai turi blogų ketinimų. 

Vienas esi 

namuose -

skambina į 

duris, ką 

darysi?

"Pažiūrėsiu pro 

veidrodėlį, - jei 

nepažįstu -

iškviesiu policiją".

(Almantas 7 m.)

"Neatidarysiu, nes 

"Pažiūrėsiu, jei 

mama, tėtis ar 

seneliai - įleisiu, o 

jei vagis 

neatidarysiu." 

(Ignas 7 m.)

"Pažiūrėsiu - jei 

nepažįstu 

neatidarysiu. 

Tylėsiu nieko 

nesakysiu." (Gustė 

7 m.)

"Neatidarysiu nes 

nežinau kas už jų 

yra". 

(Karolina 7 m.)

, eiti tuo pačiu maršrutu; 
, kurias nustatė tėvai. 

s namai, elgesys su degtukais, žvakėmis, degiomis 
įgyjant žinių kur ir kaip 

 

ais, formuojant pozityvų 
su galimomis grėsmėmis – juk kartais  

 

"Neatidarysiu, nes 

jo nepažįstu." 

(Ugnė 7 m.)

"Pažiūrėsiu, jei 

mama, tėtis ar 

įleisiu, o 

jei vagis 

neatidarysiu." 

(Ignas 7 m.)



• Saugiai elgtis gatvėje, kelyje, mokantis tinkamai elgtis tam tikrose eismo 
situacijose. Panaudojant išvykas į Saugaus vaiko mokyklą, edukacines 
valandėles, praktines veiklas, literatūrą, filmukus... 

 
 

 
 
 
 

GATVĖJE 
 

Į darželį kas rytelį  
Mane atveda tėvelis:  
- Kai eini per gatvę tu – 
Nežiopsoki į kitus,  
O žiūrėk į šviesoforą: 
Švies raudona – tu stovėk, 
Degs geltona – dar palauk, 
Kai žalia – drąsiai keliauk! 
Gatvėje tu būk budrus –  
Jausies visuomet saugus! 
 
  (Aut. R. Ptašnikienė) 

 
 
 
 
 



• Būti budrūs ir atsarg

• Saugotis seksualinio išnaudojimo ir prievartos mokant atpažinti, tinkamus, 
netinkamus prisilietimus, pasi
suaugusįjį.  

" Paimsiu, išmesiu 

- nes ten gali būti 

pavojinga 
maži vaikai 

suvalgyti."

(Gustė 7 m.)

"Neimsiu, nes 

ten kito 

žmogaus, o gal 
tai pavojinga, 

gal nuodai." 

(Karolina 7 m.)

" Nedaryk taip 

nepatinka."       

" Nekreipsiu 

dėmesio, 

nueisiu į šalį, 
nebūsiu prie 

jo..." 

(Justė 7 m.)

s ir atsargūs savo aplinkoje, neliečiant įtartinų

Saugotis seksualinio išnaudojimo ir prievartos mokant atpažinti, tinkamus, 
netinkamus prisilietimus, pasiūlymus, ieškoti pagalbos, kreiptis 

Eidamas randi 

maišelį įvairių 

spalvotų 

rutuliukų, dėžučių, 

miltukų... ką 

darysi?

"Paliksiu, nes 

gali būti 

pavojinga. 
(Almantas 7 

m.)

paklausiu ar kas 

nepametė, jei  

niekas nepasakys, 

kad mano, tada 

paliksiu ir nueisiu 

svetimo negalima 

imti. (Ugnė 7 m.)

"Neimsiu, ten gali  būti 

iš konteinerio prisirinkę 

bomžai, gali gauti su 

lazda. Nežinomų imti 

daiktų, ir dar nesavo 

imti negalima." 

(Ignas 7 m.)

" Paimsiu, išmesiu 

nes ten gali būti 

pavojinga - gali 
maži vaikai 

suvalgyti."

(Gustė 7 m.)

"Neimsiu, nes 

ten kito 

žmogaus, o gal 
tai pavojinga, 

gal nuodai." 

(Karolina 7 m.)

Nepažįstamas 

prisėda, glosto 

rankas ir galvą...

Ką darysi?

" Aš 

pasitrauksiu į 

šalį, pasakysiu 
man 

nepatinka".

(Sandra 7 m.)

" Pasitrauksiu į 

šalį pasakysiu,  

nepatinka,  kai 

tu taip darai..." 

(Karolina  7 m.)

"Bėgsiu nuo jo 

į namus... 

(Ugnė 7 m.)

" Nedaryk taip 

man 

nepatinka."       

( Elzė 7 m.)

" Nekreipsiu 

dėmesio, 

nueisiu į šalį, 
nebūsiu prie 

(Justė 7 m.)

tartinų daiktų, medžiagų. 

 
Saugotis seksualinio išnaudojimo ir prievartos mokant atpažinti, tinkamus, 

lymus, ieškoti pagalbos, kreiptis į patikimą 

 

"Paimsiu, 

paklausiu ar kas 

nepametė, jei  

niekas nepasakys, 

kad mano, tada 

paliksiu ir nueisiu -

svetimo negalima 

imti. (Ugnė 7 m.)

"Neimsiu, ten gali  būti 

iš konteinerio prisirinkę 

bomžai, gali gauti su 

lazda. Nežinomų imti 

daiktų, ir dar nesavo 

imti negalima." 

(Ignas 7 m.)

" Pasitrauksiu į 

šalį pasakysiu,  

- man 
nepatinka,  kai 

tu taip darai..." 

(Karolina  7 m.)

"Bėgsiu nuo jo 

į namus... 

(Ugnė 7 m.)



• Grupėje tinkamai elgtis
li teratūrą, tam tikras situacijas,
savaitę „Be patyč ų

 

" Nelipsiu, nes 

gali nuvežti kur 

nors ir parduoti, 
aš bėgsiu nuo jų."      

(Mantvydas 7m.)

" Nelipsiu, nes 

gali nuvežti į 

vagių pulką, ten 
mane visaip 

apvogs..." 

(Almantas 7 m.)

je tinkamai elgtis, vengiant smurto ir patyč
, tam tikras situacijas, pokalbius, „Zipio valand

 „Be patyčių“.  

Eini gatve, privažiuoja 

automobilis, atsidaro 

durelės dėdė kviečia: -

Ateik aš tave pavešiu...

Ką darysi?

" Negali sėsti 

gali išsivežti ir 

namo 
neparvežti".

(Goda 7 m.)

pasakysiu  aš 

nevažiuoju..." 

"Nelipsiu, 

pabėgsiu..." 

(Ignas 7 m.)

" Nelipsiu, nes 

gali nuvežti kur 

nors ir parduoti, 
aš bėgsiu nuo jų."      

(Mantvydas 7m.)

" Nelipsiu, nes 

gali nuvežti į 

vagių pulką, ten 
mane visaip 

apvogs..." 

(Almantas 7 m.)

 
vengiant smurto ir patyčių, naudojant grožinę 

pokalbius, „Zipio valandėlės“ užsiėmimus, 

 

" Nelipsiu, 

pasakysiu  aš 

nevažiuoju..." 
(Ieva 7 m.)

"Nelipsiu, 

pabėgsiu..." 

(Ignas 7 m.)
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