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Dauguma klaidingai mano, kad karštis yra pavojingas
tik širdininkams. Didžiausias pavojus tyko mažų vaikų. Vaikai
priklauso jautriai karščiui žmonių grupei. Vaikų kūnas ne taip
greitai prisitaiko prie temperatūros pokyčių kaip suaugusiųjų,
todėl karštis juos veikia labiau. Vaikai mažiau prakaituoja, jų
atsivėsinimo mechanizmai prasčiau išvystyti ir atsivėsinimo
procesas užtrunka ilgiau, jie turi didesnę riziką perkaisti ir
susirgti ligomis, susijusiomis su perkaitimu.

Per karščius galima nukentėti dėl nudegimų, šilumos
smūgio, saulės smūgio, hipoksijos (deguonies bado).
Atsižvelgiant į tai, mokome vaikus laikytis tam tikrų
rekomendacijų.



 Suteikti vaikams žinių 
apie pavojus, tykančius 
karštą dieną gamtoje.

 Supažindinti su 
rekomendacijomis, kaip 
apsisaugoti nuo karščio.

 Žinias įtvirtinti 
atliekant praktines 
užduotėles.

 Atlikti eksperimentą 
„Kaip saulė, oras ir 
vanduo veikia augalus?

Tikslas 
ir uždaviniai:



Karštą dieną rekomenduojama:

Poilsiui gamtoje pasirinkti vietą pavėsyje, vengti 
saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių, riboti buvimo 
atviroje saulėje laiką, būti po skėčiais. 

05

Visą dieną po truputį 
gerti skysčius. 01

Einant į lauką, užsidėti 
galvos apdangalą arba 
vietoj galvos apdangalo 
naudoti skėtį. Taip pat lauke 
dėvėti saulės akinius.

02

Dėvėti lengvus, šviesius, 
natūralaus audinio, 
neveržiančius, orui 
pralaidžius drabužius.

03
Naudokite apsauginius 
kremus nuo saulės.04



Žiūrėdami filmuką sužinojome apie tykančius pavojus gamtoje 
karštomis dienomis. Sužinojome kaip apsisaugoti ir kaip saugiai 
elgtis prie vandens telkinių.



Informaciją renkame apžiūrėdami 
plakatus



Atliekame praktines užduotėles:
Rūšiuojame drabužėlius pagal orą ir 

metų laikus 





Spalvinam 
drabužėlius, kuriuos 
vilkime vasarą per 

karščius.



Spalvinam tik tuos daiktus, kuriuos 
nešamės į paplūdimį 



Meninė veikla „Mano skybėlaitė
gražiausia“



Eksperimentas: „Kaip saulė, oras ir vanduo veikia augalus?“



Be oro Be šviesos
Be vandens

Po savaitėsKasdien stebėjome kaip 
atrodo mūsų gėlytės

Išvados:
 Pirma nuvyto gėlytė be vandens.
 Ilgiausiai žydėjo gėlytė kuri buvo pamerkta ir 

neuždengta.



Žaidimai lauke

Karštomis dienomis žaisdami 
lauke vaikai rinkosi pavėsį



Mankštinome padukus Vandens procedūros



Vandens norisi 
atsigerti ir vėsesnę 

dieną, ilgiau 
pabėgiojus



Karina
Reikia kepurių

Kamilė
Apsirengti be rankovių 

Austėja
Apsiauti basutes

Vaikų mintys
„Kaip reikia elgtis karštą vasaros dieną?“

Daug gerti vandens

Adas
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