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Žalingus įpročius suprantame kaip tokius, kurie kenkia mūsų sveikatai. Tačiau yra įpročių, 
kurie kelia visai kitokį pavojų. Ir jie ne mažiau žalingi, mat jų laikantis kyla pavojus mūsų 
saugumui virtualioje erdvėje.

Pasak „TELIA“ Saugos komandos vadovės Odetos Baranauskienės - „Saugoti save svarbu ne 
tik realiame, bet ir virtualiame pasaulyje. Todėl kaip realybėje vengiame žalingų įpročių, 
saugodami savo sveikatą, taip ir internete derėtų žinoti svarbiausias saugumo taisykles, o 
blogus įpročius pakeisti naudingais įgūdžiais“.



Mūsų vaikai auga išmaniųjų technologijų amžiuje ir visi jie beveik nuo lopšio 
daugiau ar mažiau supranta apie šias sudėtingas technologijas.

Nuo šios būtinosios šiuolaikinio gyvenimo dalies nepabėgsime, todėl vaikams 
uždrausti naudotis kompiuteriu neturėtume. Tačiau mums rūpestingiems 
suaugusiems svarbu žinoti ne tik apie teigiamą kompiuterio bei interneto įtaką 
vaiko vystymuisi, bet ir įvertinti technologijų galimą žalą.



Todėl mums ikimokyklinės įstaigos mokytojoms buvo iššūkis, kaip mūsų priešmokyklinės grupės 
vaikučiams išaiškinti, kad per ilgas sėdėjimas prie kompiuterio sukelia įvairias fiziologines 
problemas (susilpnėja regėjimas, iškrypsta stuburas), kad priklausomybė nuo magiškų 
kompiuterinių žaidimų ar bendravimas socialiniuose portaluose sukelia psichologines problemas.



TAIGI IŠŠŪKIS BUVO PRIMTAS – IMAMĖS DARBO!



LAIKOMĖS PLANO:
1.Ką ir kaip kalbėtis, kad kompiuteris netaptų priešu ir kaip saugiai 
elgtis virtualioje erdvėje?



ATIDŽIAI KLAUSĖMĖS IT PROFESIONALŲ, VAIKŲ PATARIMŲ IR 
REKOMENDACIJŲ, KAIP SAUGIAI NARŠYTI INTERNETE.

"Kad kompiuteris netaptų priešu" arba 
kaip saugiai elgtis internete – YouTube

Kibernetinė sauga | Saugesnio interneto 
savaitė 2019 – YouTube

Vaikai vaikams. Kur ir kaip 
bendraujama internete – YouTube

Saugaus interneto pamoka su 
Gustavu - YouTube



2. PIEŠIAME SVAJONIŲ PLANŠETES.



3. IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KŪRĖME GALINGIAUSIAS PLANŠETES SU 
SAUGIAUSIOMIS, TIK VAIKAMS,  PROGRAMĖLĖMIS.

VĖLIAU SURENGĖME 
PARODĄ , KURI SULAUKĖ YPAČ 

DIDELIO SUSIDOMĖJIMO
IŠ GAMINTOJŲ.



4. KITAIS METAIS RUDENĮ KELIAUSIME Į MOKYKLĄ, TODĖL PASISKIRSTĘ Į 
KOMANDAS, KŪRĖME SVAJONIŲ IŠMANIUOSIUS TELEFONUS. 



5. KODĖL BŪTINA DARYTI PERTRAUKAS IR MANKŠTĄ.

Sužinojome, kad laiko prie kompiuterio praleidžiantiems vaikams atsiranda ne tik 
regos, bet ir psichoneurologinių, kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų, gresia net 
nutukimas.

Todėl daktarai vaikams rekomenduoja dažniau daryti 10-15 minučių pertraukas. Tuo 
metu svarbu leisti pailsėti organams, kurie labiausiai pavargsta: akims, rankų pirštams, 
riešui, nugarai.



MANKŠTA –

PREVENCINĖ PRIEMONĖ PRIEŠ NUOVARGĮ PRIE KOMPIUTERIO.
Todėl mes su didžiausiu užsidegimu nutarėme praktikuoti mankštas kūnui ir akims.
Mankšta kūnui - Trumpa mankšta vaikams namuose🤸  ♀ ⛹  ♂ Kitsy / 
Judam –
YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=jGxQVgMDaX0&t=12s)
Mankšta akims - https://www.youtube.com/watch?v=xWfj1Rz4Fls;
Akių mankšta su Paulina –
YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=QRC8jehsRYU&t=8s)



SMAGIOS AKIMIRKOS SU KITSY IR PAULINA



6. KAS YRA SLAPTAŽODIS?, KAIP JĮ SUSIKURTI?

Kaip susikurti slaptažodį, kurio niekas neatspėtų –
YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=4NB-yjXNlIo).

Saugus slaptažodis. Patarimai, kaip susikurti saugų slaptažodį –
YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=6wgCIb1mAr0).

Kaip sukurti saugų slaptažodį? –
YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=h1_Wo_0yS58).

Nors esame dar maži, tačiau niekada ne per anksti sužinoti, kaip sukurti saugų 
ir gerai įsimenamą slaptažodį. Taigi nedelsdami ėmėmės darbo –
peržiūrėjome filmukus ir išklausėme profesionalų rekomendacijas.

O tuomet kūrėme slapčiausius slaptažodžius su slapčiausiais kodais, kurių 
niekas nesužinos ir nenulauš.



SLAPTAŽODŽIŲ KŪRIMO AKIMIRKOS



7. PLANŠETĖS ATRAKINIMO ŠABLONO KŪRIMAS.
Čia pasinaudojome STEAM eksperimentu, kurį puikiai išbandėme. Mums reikėjo:
 Vienos citrinos

 Žiupsnelis druskos

 Teptukas

 Vaškinė kreidelė

 Popieriaus lapas

 Stiklinė

EIGA: išspausti citrinos sultys į stiklinę; sugalvok slaptą paveikslėlį , pamirkyk teptuką į 
citrinos sultys ir ant balto popieriaus lapo nupiešk sugalvotą paveikslėlį. Kol sultys 
neišdžiūvo, ant šablono užbarstyk žiupsnelį druskos. Palauk, kol nupieštas šablonas 
išdžius,  tuomet pamatysi, kad lapas tuščias ir tavo šablono nematyti. Kad vėl jį 
pamatytum, tau prireiks vaškinės kreidelės. Ja spalvink lapą, kol šablonas atsiras.



EKSPERIMENTAS PAVYKO PUIKIAI                      
AKIMIRKOS ATLIEKANT 

EKSPERIMENTĄ.



PABAIGAI

VAIKŲ MINTYS:
• Mūsų planšetė galinga, nes greitai programuoja.
• Mano telefonas labai gerai užprogramuotas, 

slaptažodis labai gerai sukurtas.
• Slaptažodį reikia dažnai keisti, bet jei jį nulaužė, 

tuomet reikia prašyti pagalbos tėvų kitam sukurti.
• Slaptažodis reikalingas, kad niekas neprisijungtų ir 

tada būsi labai saugus.


