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• Visi norime matyti aplinkoje sveikus, laimingus ir saugius vaikus. 
Tačiau dažnai vaikų tyko pavojai supančioje aplinkoje:

namuose                 , 

kieme                                                           gatvėje   

ir net internete  



• Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis vaikų susižalojimai 
ir traumos yra viena opiausių visuomenės sveikatos problemų, o 
vienas iš geriausių prevencijos būdų – švietimas.



• Vaikų sveikata ir saugumas aktualios temos mūsų bendruomenėje, į tai
kreipiamas didelis dėmesys. Tad, įgyvendinant kovo mėnesio iššūkį,
pasitelkėme visas turimas priemones, kad vaikams būtų ne tik naudinga, bet
ir įdomu.

• Kalbant su vaikais apie saugą ir pagalbą, labai praverčia įvairios metodinės
priemonės. Atliekant užduotis knygelėse, vaikai praplečia savo žinias ir
gebėjimus, geba atpažinti pavojingas situacijas ir išmoksta saugiai elgtis.

•



• Pavasarį vaikai daug laiko praleidžia lauke, žaisdami, važinėdami 
dviračiais, eidami pasivaikščioti. Prisiminėme saugaus elgesio gatvėje 
taisykles, kaip saugiai pereiti gatvę.



• Labai svarbu vaikams nuolat priminti apie saugų 
važiavimą dviračiu.



•Per praktines veiklas, nagrinėjome įvairias 
pavojingas situacijas, aiškinomės kaip padėti 
sau ir kitiems.

Kaip elgtis užspringimo atveju, 
praktiškai pademonstruoti galėjome 
pasinaudojant „užspringimo“ liemene.



Aptarėme įvairias traumų rūšis, pirmos pagalbos 
priemones. Prisiminėme, kaip  elgtis, kad išvengtumėme 
nelaimingų atsitikimų.



Daug diskusijų ir įdomių minčių sukėlė „pirmos pagalbos
antklodė“. Aptarėme kam ji skirta, kokia puse (sidabrine ar
auksine) reikia užkloti žmogų, kai norime, kad jis sušiltų, ar
tada, kai norime apsaugoti nuo aplinkos kaitros.



• Mokėmės taisyklingų pirmos pagalbos veiksmų, atpažinti ir įvertinti 
nelaimės ištikto žmogaus būklę.
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PIRMOS PAGALBOS VEIKSMŲ SEKA

Bandėme iššifruoti, pirmos 
pagalbos veiksmų sekoje 
esančias 3 P raides.



Skatinant saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių,
naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis
technologijomis, kiekvienais metais minime Saugesnio
interneto dieną.



• Įgyvendinusi kovo mėnesio iššūkį mūsų komanda, tikrai žino, kaip
nepamesti galvos ir tinkamai pasielgti įvairiose sveikatai pavojingose
situacijose.


