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LAPKRIČIO MĖNESIO IŠŠŪKIS

DRAUSTI NEGALIMA LEISTI ( KUR DĖTI

KABLELĮ? )- SAUGUS INTERNETAS

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus “Bitučių” 

komanda ( 3-5 m.) 
Mokytoja Daiva Katkutė



Keičiasi laikai ir ignoruoti technikos pažangos 
nepavyks!

*Iki 2 m. – nerekomenduojami ekranai. Vaikai 
pasaulį turi pažinti liesdami ne ekraną, o įvairius 

daiktus (per sensorinę patirtį) ir judėdami!
Laikas iki 2m. yra skirtas megzti ryšiui su mama, 

tėte, kitais jį supančiais žmonėmis. Jei tėvai panirę 
į kompiuterį – vaikas stokos akių kontakto, kuris 

yra svarbus jo smegenų vystymuisi.
*Nuo 2 iki 7 m. rekomenduojama prie ekranų 

leisti ne daugiau pusvalandžio per dieną!



REIKIA RODYTI PAVYZDĮ, KAD GYVAS SANTYKIS SU ŽMOGUMI YRA SVARBESNIS UŽ  VEIKLĄ, KURIS 

VYKSTA KOMPIUTERYJE, TELEFONE AR KT.            

Vietoje kokios veiklos
jos užima mus?
Ar galime be jų

pragyventi dieną?
Kokios veiklos trūksta, 

kad “įkrentame” į 
telefonus?



PATVIRTINTA, 
kad daug laiko praleidžiantiems vaikams su technologijomis stiprėja nevaldomas agresyvumas 

( tyrimai patvirtina, kad žaidžiant smurtinius žaidimus – elgesys persikelia į gyvenimą), silpnėja/mažėja:

DĖMESIO
VALDYMAS IR
IŠLAIKYMAS

Mokantis sunku
išlaikyti dėmesį ties 
mokomuoju dalyku, 

silpniau vystosi
gebėjimas

įsivaizduoti, 
kūrybiškumas.

EMOCINĖS
SAVIREGULIACIJOS

ĮGŪDŽIAI

Kai neišmoksta
valdyti emocijų

ikimokykliniame
amžiuje, tenka

mokytis vyresnėse
klasėse.

FIZINIS AKTYVUMAS

Ilgas laikas prie
technologijų –

sunkiau sudominti
aktyviomis fizinėmis
veiklomis. Renkasi

pasyvų laiko
praleidimą, valgo

žaidžiant, atsiranda
valgymo sutrikimų.

BENDRAVIMO
ĮGŪDŽIAI

Vietoje žaidimo su
bendraamžiais –

“sulenda” į  
technologijas. Leidus
panuobodžiauti, jie

susigalvoja patys
įdomios veiklos. 

EMOCINIS
INTELEKTAS

Mažiau laiko
praleidžia stebėdami
ir bendraudami su
kitais vaikais, tad 

lėčiau vystosi
empatijos jausmas, 
gebėjimas spręsti

konfliktus ir
problemas. Prastėja

emocijų pažinimas ir
valdymas.



SVARBU GALVOTI APIE TAI, VIETOJE KO NAUDOJAMI IR KAM

JIE NAUDOJAMI, KOKIEMS TIKSLAMS

• Jei susisiekti su tėvais, draugais palaikyti
ryšiui, paskirti susitarimą – puiki ryšio
priemonė.

• Nufotografuoti patikusį vaizdą ir
pasidalinti – puiku.

• Pasiklausyti kartu muzikos, susirasti
informacijos – praplečia gyvenimą.

• Jei žiūrimi filmai vietoje sekamos ar
skaitomos pasakos – vaikui neugdoma
vaizduotė.

• Tie vaikai, kurie negauna telefonų, žiūri
pro langus, dairosi, stebi pasaulį, 
skaičiuoja, KURIA savo pasaulius, 
eksperimentus, žaidimus, išbando savo
kūną visaip judėdami.

• Tie, kurie ramiai sėdi sukišę nosis į 
telefonus, išmoksta naudotis
programomis, perpranta žaidimus. 



Svarbus vienas dalykas:

NORINT nesodinti vaiko prie ekrano, REIKIA būti šalia!

Minkėme druskos
tešlą ir kūrybiškai

veikėme

Tulpių svogūnėlių
tyrinėjimas, labirintas ir

tulpių sodinimas

Gaminome
žibintą ir

meditavome

Pasigaminome
dviratį iš
kartono
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Nuolatinis judėjimas viduje ir lauke

Kelias su kliūtimis Pratimai kojų
plokščiapadystės

profilaktikai



Lankomės miestelio
bibliotekoje ir

skaitome knygas

“Šešėlių” teatras

Kuriame
spektaklius ir

vaidiname



Pačios technologijos nėra nei
gėris, nei blogis. Tai tik 
priemonės, kurios turėtų
palengvinti mūsų gyvenimą, 
bet netinkamai naudojamos, 
gali sukelti ir žalos.


