
Oras, saulė ir vanduo–geriausi mūsų draugai, bet... 
Pagalba sau ir draugui

Kauno P.Mašioto pradinės mokyklos 
„ Sveikų linksmuolių“ komanda 



Vasara, tai toks metų laikas, kai nesinori sėdėti namuose. 
Saulės spinduliai, giedras dangus, gaivus vėjelis,  čiulbantys 

paukščiai užburia ir kviečia mėgautis įvairiomis vasaros 
pramogomis. 





„Sveikų linksmuolių“ komanda aktyviai pramogavo, keliavo, 
pažino, bet kartu ir nepamiršo saugaus elgesio taisyklių.



Važiuoti dviračiu ar paspirtuku smagu, bet 
reikia nepamiršti apsaugų.



Jūros bangos atgaivina, bet būk atsargus. 
Stebėk iškeltą vėliavą ir maudykis tik su 

suaugusiais.



Žinokite paplūdimio vėliavų reikšmes:
Žalia vėliava – maudytis saugu, rizika itin menka.
Geltona vėliava – maudytis pavojinga. Bangavimas ir povandeninės srovės vidutinio 

stiprumo. Silpniems plaukikams nerekomenduojama eiti į vandenį. Kitiems 
rekomenduojama būti itin budriems.
Raudona vėliava – eiti į vandenį ir maudytis DRAUDŽIAMA. Stiprus bangavimas ir 

povandeninės srovės. 
Raudonai geltona vėliava – paplūdimio teritoriją stebi gelbėtojai.



Baltijos jūra nėra draugiška poilsiautojams. Šaltas vanduo, bangų išmuštos
duobės bei klastingos povandeninės srovės gali apkartinti poilsį bei maudynes
jūroje. Esant didelėms bangoms, nereikia joms priešintis, nes taip išeikvosite
daug jėgų. Stenkitės išlikti ramūs. Pasistenkite balansuoti ant bangos. Jei
pajutote, kad patekote į stiprią atsitraukiančios bangos srovę, nesistenkite
visomis išgalėmis plaukti į krantą. Iš pradžių plaukite lygiagrečiai kranto linijai ir
tik išplaukę iš stiprios srovės zonos bandykite plaukti į krantą.



Plaukiant valtimi ar baidare, reikia nepamiršti liemenės. 



Gelbėjimosi liemenė tai individuali gelbėjimosi priemonė, skirta palaikyti žmogaus kūną 
vandens paviršiuje, kad jis plaukdamas neeikvotų savo kūno šilumos. Kaip rodo skaudi 

patirtis dažniausiai skęsta tie, kurie moka plaukti ir pervertina savo galimybes. Šiuolaikinės 
gelbėjimo liemenės nekausto žmogaus judesių ir yra patogios. Jose nebūna oro, kol žmogus 

nepatenka į vandenį. 



Pagalba draugui

Vasaros metu smagu laiką leisti su draugais. Nepamiršk, kad pramogaujant ar 
žaidžiant, gali nutikti ir nelaimių. Būk pasiruošęs padėti draugui. Atsitikus nelaimei 

skambink  skubios pagalbos tarnybų numeriu 112. Apie nelaimę skubiai pranešk 
suaugusiems. 







Džiaugiamės, kad „ Sveikų linksmuolių“ komanda smagiai ir saugiai praleido vasaros 
atostogas. Mokytojos laukia pailsėjusių ir paūgėjusių savo mokinių. 

Saugių ir sveikų mokslo metų !

Mokytojos Ingrida Žemantauskienė ir Jolita Staniulevičienė


