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VAIRUOJANT 
DVIRATĮ 
(elektrinį 

paspirtuką)



SVARBU mokėti vertinti 
nukentėjusio būklę, mokėti 
tvarstyti ir stabdyti 
kraujavimą, atpažinti 
grėsmingų ligų simptomus, 
mokėti atlikti pradinį 
gaivinimą ir naudotis 
automatiniu išoriniu 
defibriliatoriumi. Svarbiausia 
nepasimesti ir nepanikuoti 
bei greitai reaguoti į 
situaciją. 



PIRMOJI PAGALBA NUSIBROZDINUS 

• Plauname su švariu ar muiluotu vandeniu.

• Jei žaizda labai užteršta užpilame vandenilio 
peroksido. Iškilusius nešvarumus būtinai 
nuplauname po tekančiu vandeniu.

• Žaizdą dezinfekuojame žaizdų dezinfekcijai, skirtu 
skysčiu pvz. Octisept’u

• Užklijuojame pleistru, jei pažeidimas didelis.



S VA R B U
• Skubiai kreiptis į gydytoją, jei:
• Jei žaizda labai užkrėsta žemėmis.
• Nubrozdinimas neįprastai didelis ar skausmingas. 

Nubrozdinimai lydimi nuolatinio pažeistos vietos 
ar galvos skausmo taip pat gali parodyti 
rimtesnes ligas, kurios reikalauja didesnio 
gydytojo dėmesio.



I Š M O K A U

• Jeigu sumušta vieta skauda, tinsta –
reikia ją šaldyti 15 min. kas 2 val. 

• Jei sumušta galūnė – reikia ją laikyti 
pakėlus.

• Jei pašaldžius ar vaikui išgėrus 
vaistų situaciją negerėja  skambinti 
telefonu 112 arba važiuoti pirmos 
pagalbos punktą.

• Jei trauma rimta kuo skubiau 
skambinti numeriu 112.



Kai staiga iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai
pamatote eismo įvykį, kurio metu nukenčia žmonės

skambiname



Brėžk liniją nuo punktyro iki punktyro

Sujungęs nuspalvink raudonai ir pasakyk,  kur naudojamas šis ženklas!



Kryžiažodis

1. Kokiu pagalbos numeriu reikia skambinti nutikus nelaimingam įvykiui?
2. Kąs turi šviesti ant priekinio vairo važiuojant tamsiu paros metu?
3. Ką reikia kviestis jei trauma rimta ir iškilo grėsmė gyvybei?
4. Kuo saugiau važiuoti ar elektriniu paspirtuku, ar dviračiu?
5. Ką reikia daryti jei sumušta vieta skauda ir tinsta?



Kryžiažodžio atsakymai:



Atsakyk į klausimus:
•Ar apsaugo šalmas ir 
papildomos apsauginės 
priemonės nuo sužeidimų?

•Ar patartina vežiotis 
dviratininko pirmosios 
pagalbos vaistinėlę.

•Ką daryti jei važiuojant 
paspirtuku ar dviračiu tau               
paskambino telefonu, kaip 
išvengti nelaimės?

Kad išvengtumėm stiprių 

sužalojimų būtinos 

APSAUGOS Nuspalvink.

ĮSIMINK!
KAIP TAISYKLINGAI UŽSIDĖTI 

APSAUGAS IR DVIRAČIO ŠALMĄ?
•1. Visos apsisaugojimo priemonės turi atitikti 
kūno dalių matmenis
•2. Priveržkime visas apsaugas, kad jos 
nejudėtų. 
•3. Šalmas turi būti labai tvirtai uždėtas ir 
teisingai užsegtas, viduje visada turi būti 

paminkštinimas.



Brėžk liniją nuo taško iki taško po 
skaičiumi.

Sujungęs taškus, įsidėmėk šį 
numerį! 

Kuo saugiau važiuoti, ar elektriniu 
paspirtuku ar dviratuku? 
Išbrauk neteisingą atsakymą.

Elektrinis PASPIRTUKAS         DVIRATIS

ATLIK UŽDUOTIS

Kada skambiname numeriu 112?



NUSPALVINK ŽENKLUS IR ATSAKYK Į KLAUSIMĄ



ATSAKIUS Į 

KLAUSYMĄ

ĖMĖMĖS DARBO



KORTELIŲ ŽAIDIMAS

TAIP ir    NE
(Ką reikia žinoti, kad neatsitiktų nelaimingas įvykis)

• Būtini dviračio atributai, yra šalmas ir šviesą atspindinti liemenė.        

• Vedant dviratį per gatvę nereikia pasižiūrėti į dešinę ir kairę puses.  

• Per perėja važiuojama kuo greičiau.

• Keliu patartina važiuoti įstrižai.

• Dviračių važiuojama dalimi važiuojama nuo 14 metų.

• Kai važiuoji dviračiu mobiliuoju geriau nesinaudoti. 

• Dviračių takas yra skirtas dviratininkams, riedučiams, riedžiams ir paspirtukams.

• Kai kvieti greitąją pagalbą suki numerį 112.  

• Jei žaizda tinsta rekomenduojama ją šildyti.  

• Rekomenduojamos kelių bei alkūnių apsaugos. 

• Ikimokyklinio amžiaus vaikai neturėtų važinėti paspirtukais ar dviračiais be 
suaugusiųjų priežiūros

• Patartina važinėti naktimis.

• Plauti žaizdą su švariu ar muiluotu vandeniu.

• Žaizdą būtina dezinfekuoti.

• Jei trauma rimta skambinti numeriu 112.                                (Žaidimą galima papildyti)



KORTELIŲ ŽAIDIMAS

TAIP ir    NE
(Ką reikia žinoti, kad neatsitiktų nelaimingas įvykis)



Svarbiausia kelyje neskubėti ir prisiminti, 
kad geriau lėčiau ir atsargiau nei turėti ne tik 
nemalonumų, bet ir rizikuoti savo ar kitų 
eismo dalyvių sveikata.



AUGU
SAUGUS ir
ATSAKINGAS



SVARBU TURĖTI
PIRMOSIOS PAGALBOS

VAISTINĖLĘ!



“SKUBI PAGALBA” . ( 5 metų mergaitės piešinys).



BŪK SAUGUS! BŪK ATIDUS!

Vaikai sužinojo kaip svarbu dėvėti apsaugines priemones ir žinoti eismo taisykles.



“Pasivažinėjimas paspirtuku” . ( 5-6 metų vaikų piešiniai).

Kūrybiniai darbai susipažinus su saugumo priemonėmis





AUGU SAUGUS IR ATSAKINGAS 

AČIŪ UŽ DĖMĖSĮ


