
 
„Mes esame mūsų pačių istorijos herojai“. (Žalingų įpročių prevencija) M. 
Makartni 
 
Pokalbis „Aš herojus” 
Knygelės „Augu sveikas” žiūrėjimas ir aptarimas 
Augti iš tiesų puiku, 
Kai aplink tiek daug draugų! 
Bet šalia ir priešai tyko- 
Augdamas jų daug sutiksi! 
Tad turi tu atsirinkti, 
Kas tau tinka, kas netinka! 
 
Užduotėlių spalvinimas (nuspalvink tuos žmonės, kurie yra tavo herojai) 
 
Rūkymas 
Jonas ir pypkelė  
Rado Jonas pypkę riestą ir tabako maišeliuką. 
-Na ir laimė!- tarė Jonas: Aš matyt,- Amerikonas. 
Iš gausaus Čikagos miesto nupirkau pypkelę riestą. 
Atsistojęs palei tvorą, Jis užtraukė dūmų porą... 
Apsisuko jo galvelė, akyse paliko žalia! 
Ėmė ašaros byrėti, ėmė kinkos jam drebėti... 
Cygaretės dūmuos slypi, nikotinas-tikras nuodas, 
O už kampo paaugliai traukia dūmą net pajuodę! 
Nerūkykite vaikai- neužaugsit dideli! 
Jau geriau sportuokite ir dainas dainuokite! 
 
Vaikų mintys: „Nerūkysiu, nes kenkia sveikatai. Nerūkysiu, nes susirgsiu. Galima 

apsivemti, skaudės pilvą”, o jei gersi alkoholį sumažės vaikai. 
Grupės vaikai spalvino užduotėles ir jas aptarė žalingus įpročius. 
 

     
 



 
 

       
 
 
Pamokymai apie kompiuterį 
Klaviatūrą turi jis, ekraną 
Ir daug dalykų jis išmano. 
Be to, su juo pažaisti gali, 
Akimirksniu gauti laiškus iš toli. 
 
Dar daug dalykų moka jis, 
Ar žinot kas? Kompiuteris! 
Tačiau atminkite, vaikai, 
Ilgai juo žaisti negerai... 
 
Kai žiūri į monitorių, akytės 
Pamiršta tinkamai markstytis: 
Jos išsausėja, rausta, peršti, 
O kartais pačios ima verkti. 
 
Be to, pavargusios žiūrėti, 
Akytės pradeda tingėti. 



Nutikti gali net ir taip, 
Kad akinukų joms prireiks. 
 
Kompiuteriu trumpai jūs galit žaisti, mieli vaikai. 
 
Atsargiai- narkotikai 
 
Narkotikai būna įvairūs – miltelių, tablečių, skysčio, spalvotų popierėlių pavidalo. 

Reikia būti budriam ir aklai nepasitikėti žmonėmis, kurie tai siūlo. Narkotikų tau gali 
pasiūlyti ne tik svetimi, bet ir pažįstami, draugai. 

 
 
Žaidimas 
Turite atsisakyti saldainio (obuolio). Laimės ir saldainiu (obuoliu) bus apdovanotas 

tas, kuris tvirčiausiai ir įtikinamiausiai jo atsisakys. 
 

 
 
Kaip pasakyti „Ne” 
Pokalbis „Kaip elgtis, kai tau siūlo rūkyti, gerti alkoholį, daryti tai, ko tu visai 

nenori?”  
Bet kokioje keblioje situacijoje tu turi atsisakyti – tvirtai pasakyti „Ne” 
Būk stiprus – tu nusprendei teisingai; 
Nedelsk – sakyk „Ne” kuo greičiau; 
Sakyk „Ne” garsiai, aiškiai, tvirtu balsu; 
Žiūrėk žmogui tiesiai į akis, tvirtai stovėk ant žemės; 
Neatsiprašinėk ir nesiteisink; 
Pakartok savo teiginį: „Ne, tikrai Ne”. 
 
 
 
 


