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Prauskis pats, pamokyk kitą
Su muilu draugauk nuo ryto.
Tą, kas prausias nuoširdžiai
Džiugins muilo burbulai.

Kur ŠVARA, ten sveikata
Šypsokis ir bus nuotaika gera.
Joks mikrobas nebaisus, 
Augsi sveikas ir saugus.



Mes mankštinamės visi
Tam, kad augtume sveiki,
Kad nereiktų mums liūdėti
Ir pas daktarus sėdėti.

Stengaimės judėti saugiai, 
Niekad netrukdyti  draugui.
O jei kartais susipykstam
Tariame ATSIPRAŠAU ir vėl judame toliau.



Eismo taisykles kas moka
Tam pavojaus, aišku, jokio:
Ir galva sveika, ir kojos
Ir kelionė – tikras juokas

Šviesoforas, šviesoforas
Tai trijų spalvų valdovas.
Štai ŽALIA,štai GELTONA
O trečioji- RAUDONA.
Gatvėj niekas nepaklys,
Jei visas spalvas matys.
Bet yra tokių vaikų,
Kurie eina ne laiku,

Šviesoforą būtinai
Reikia mums stebėt, vaikai !



Tamsiu paros metu būsiu saugus
Jei ATŠVAITAS ant rankos bus !



Tu šaligatvy SUSTOKI
Greitai pažiūrėk kairėn,
Nukreipk žvilgsnį dešinėn.
Jei mašinų nematai
Tu per gatvę eik laisvai.

LINO NELAIMĖ

Buvo toks pirmokas Linas
Gatvėn bėgo pirmutinis.
Niekados neapsidairė,
Nei į dešinę ar kairę.

Kartą bėgdamas pargriuvo
Ir po mašina pakliuvo
Skaudžiai sužeista galvelė
Ir sulaužyta kojelė.

Kaip reik vaikščioti kalbėjom
O tu pamiršai, skubėjai.
Todėl teks ilgai gulėti
Ir baisius skausmus kentėti.



Jei nelaimę pamatau
Kam paskambinti žinau!
Užrašų nereik vartyti-

Tiktai 112- surinkti.
Greit priimti sprendimus
Su ugnim kovoti!
UGNIAGESIO pareiga:
Niekad nevėluoti!

Mažas bernelis- juoda galvelė   (degtukas)



ADRESĄ svarbu žinoti
Kur ugniagesiams važiuoti!



Namuose, kai esi vienas
Nepažįstamo nė vieno
NEĮLEISKI į namus.
Grįš tėvai- tada užsuks.



Chemikalų buteliukai-
Ne vaikams skirti žaisliukai

Jei užtiško nors lašiukas
Negailėki VANDENIUKO.



Vaistai – ne žaislai-
Jų imt nevalia! 

Kaip elgtis su vaistais, vaikai sužinojo išklausę pasakos 

„MEŠKIUKAS IR VAISTAI“

112



Dantukus valyk dažnai
Jie tarnaus ilgai ilgai
Nekramtyk kietų daiktų
Lūš dantukas, bus skaudu

Turime burnoj dantukų
Daug mažų baltų perliukų
Valgom, kramtom saldainius
Tortus ir pyragėlius.

Štai šiandien gavau ledų
- Oi, oi, oi nebegaliu
Kaip suskaudo man dantuką
Kas gi tai galėtų būti?

Tu nevalgyk saldumynų
O tik valgyk žalumynus
Valgyk morkas, kopūstus
Ir raudonus obuolius.



NELIESK svetimo gyvūno
Koks bebūtų jis! 



Mes už saulę
Mes už lietų,
Mes už gėlę,
Kad žydėtų.
Jei aplinkui bus švaru,
Bus mums  gera ir saugu.



Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Projektas :  „Sveikata visus metus 2022“
Parengė mokytoja Žibutė Kubilienė

Palanga 2022 m.


