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        Ugdyti vaikų savisaugos jausmą, mokyti būti 

atsakingiems už kitų žmonių saugumą, suprasti kaip 

svarbu būti atsargiems žaidžiant, būnant lauke, 

kambaryje, parduotuvėje.  



• Žinių :  vaikai žinos, kad jų pačių ir kitų žmonių 

saugumas, priklauso nuo jų veiksmų ir savisaugos 

jausmo. Vaikai supras, kad gali susižeisti arba 

sužeisti kitus. Sužinos, kas yra pirmosios pagalbos 

vaistinėlė.  

• Gebėjimų :  gebės atsargiai žaisti, gebės atsargiai 

elgtis kambaryje,  lauke. 

• Nuostatų :  vaikai taps atsakingi už savo ir kitų 

saugumą.  

 



    

  skauda, susižeisti, žaizda, 

atsargus/-i, saugus/-i, pavojingas, 

atsakingas/-a.



 

 
 

• Žodiniai:  pasakų  

skaitymas bei klausymas. 

 

• Vaizdiniai: 

https://www.youtube.com/ 

 

• Praktiniai:   kūrybiniai 

darbeliai, žaidimai.  

 

https://www.youtube.com/


Pirmadienis. Balandžio 20 d. 
  

 

• Rytinė  mankštelė. 

Pratimus atliekame 

kartu su vaikais.  

 

    https://www.youtube.com

/watch?v=mSFFaPqfqxg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSFFaPqfqxg
https://www.youtube.com/watch?v=mSFFaPqfqxg


Kai susėsim aš ir tu 

 Žaist su kaladėlėm 
kartu,  

Pastatysime vartus  

Ir įeisime pro juos  

Į pasaulį kur mes galim 

 Pastatyti ką tik norim 

 Ir namus ir gatves, 

 Kur tik vaizduotė mus 
nuves. 

 



• Supažindinti vaikus su  saugiu elgesiu, 

žaidžiant su žaisliukais.  

 

• Kūrybinis darbelis: „ Mano saugūs namai“. 

 

   Kartu su vaiku iš kartono, ar kartono ritinėlio 

sukurkite savo saugius namus. Kurdami 

namus, paaiškinkite vaikui, kas namuose yra 

saugiausia.  Pateikiame keletą pavyzdžių : 







•  Pasivaikščiojimas lauke ( parke, prie ežero, sode).  



• Kūrybinė užduotėlė „ Aš saugus,aš 

laimingas“  

 

   Leiskite vaikams pasirinkti vieną iš pateiktų 

šablonų  ir  padėkite nupiešti  -                        

nuspalvinti akvarele, flomasteriais arba  

suklijuoti iš spalvoto popieriaus, plastilino 

save, kai vaikas jaučiasi saugus. Piešinėlis turi 

atspindėti vaiko saugumo jausmą.  

 







   Antradienis. Balandžio 21 d. 

 
 

• Mankštelė. Pratimus 

atliekame kartu su 

vaikais.  

                         

https://www.youtube.c

om/watch?v=TH7s1ry

BH_o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TH7s1ryBH_o
https://www.youtube.com/watch?v=TH7s1ryBH_o
https://www.youtube.com/watch?v=TH7s1ryBH_o


Ding Dang Dong 
Laikas keltis, laikas keltis, 

rytas jau, rytas jau, 
Saulė jau nubudo, 
saulė jau nubudo 
Ding, dang, dong, 
ding, dang, dong. 

Laikas keltis, 
laikas keltis pagaliau, pagaliau, 

Saulė kviečia rytą, 
saulė kviečia rytą 

Ding, dang, dong, ding, dang, dong. 
 



• Papasakoti vaikams, 
kad žaisdami su kitais 
vaikais turi jų 
neužgauti, dalintis 
žaisliukais.  

 

• Klausomės dainelės      
„ Keturi žali 
drambliai“  

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=iyAD9mOd
LdM&t=72s 

https://www.youtube.com/watch?v=iyAD9mOdLdM&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=iyAD9mOdLdM&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=iyAD9mOdLdM&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=iyAD9mOdLdM&t=72s


Priedainis: 

 

Keturi žali drambliai 

Ant uodegėlių kaspinai, 

Iškeliauja aplink pasaulį 

Nuotykių ieškoti. 

  

Žingsnis po žingsnio 

Eina į priekį, 

Kol apkeliaus 

Visą pasaulį. 

Saulutė šviečia danguje, 

Vėjelis lydi juos drauge. 

  

  

 

 

  

Drambliai plaukė jūroj plaustu 

Ir visiems labai smagu, 

Bet staiga kai kas nutiko 

- Mažylis į vandenį įkrito. 

  

Tėtis griebė mažylį, 

Mama griebė tėtį, 

Brolis griebė mamą 

Ir visi puolė traukti. 

Mažyliui viskas gerai, 

Purškia vandenį linksmai. 

 

 



• Kūrybinė užduotėlė – 

žaidimas.  

 

    Padėti kurmiui ir 

skruzdėlytei saugiai 

grįžti namo.  

 







• Pasivaikščiojimas lauke ( parke, prie 

ežero, sode).  

 

 



•Kūrybinė užduotėlė – motorikos lavinimas. 

 



• Animacinis filmukas   

„ Grybukas - 

stogiukas“ 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MRjW5tmi

qK4&list=PLokc1m4zH

VGcvBbWLDcwIsLhF

H4z-GKk6&index=18 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MRjW5tmiqK4&list=PLokc1m4zHVGcvBbWLDcwIsLhFH4z-GKk6&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=MRjW5tmiqK4&list=PLokc1m4zHVGcvBbWLDcwIsLhFH4z-GKk6&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=MRjW5tmiqK4&list=PLokc1m4zHVGcvBbWLDcwIsLhFH4z-GKk6&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=MRjW5tmiqK4&list=PLokc1m4zHVGcvBbWLDcwIsLhFH4z-GKk6&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=MRjW5tmiqK4&list=PLokc1m4zHVGcvBbWLDcwIsLhFH4z-GKk6&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=MRjW5tmiqK4&list=PLokc1m4zHVGcvBbWLDcwIsLhFH4z-GKk6&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=MRjW5tmiqK4&list=PLokc1m4zHVGcvBbWLDcwIsLhFH4z-GKk6&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=MRjW5tmiqK4&list=PLokc1m4zHVGcvBbWLDcwIsLhFH4z-GKk6&index=18


 
 

Trečiadienis. Balandžio 22 d. 

  
  
 

• Rytinė mankštelė. 
Pratimus atliekame kartu 

su vaikais.  

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=WTZQf8zmU5g 

  

• Animacinis filmukas         
„ Apie begemotą, kuris 

bijojo skiepų“  

  

https://www.youtube.com/watc
h?v=yCrllCkZg2A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WTZQf8zmU5g
https://www.youtube.com/watch?v=WTZQf8zmU5g
https://www.youtube.com/watch?v=yCrllCkZg2A
https://www.youtube.com/watch?v=yCrllCkZg2A


• Kūrybinė užduotėlė „ Pirmosios pagalbos 

vaistinėlė“  

 

    Kartu su vaikais pasigaminame pirmosios 

pagalbos vaistinėlę, paaiškiname vaikams kam 

ji skirta, kaip ja naudotis. Paaiškiname su 

kokiomis priemonėmis reikia elgtis atsargiai.  









• Pasivaikščiojimas lauke 
( parke, prie ežero, 
sode).  

 

• Klausomės dainelės             
„ Meškiukas ligoninėje“  

  

    
https://www.youtube.com
/watch?v=bmY8R5K-
Hvc&list=PLyyCyhy3Rss
6hMCu8gA6dbyhKfAvZj
jSc&index=3 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bmY8R5K-Hvc&list=PLyyCyhy3Rss6hMCu8gA6dbyhKfAvZjjSc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bmY8R5K-Hvc&list=PLyyCyhy3Rss6hMCu8gA6dbyhKfAvZjjSc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bmY8R5K-Hvc&list=PLyyCyhy3Rss6hMCu8gA6dbyhKfAvZjjSc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bmY8R5K-Hvc&list=PLyyCyhy3Rss6hMCu8gA6dbyhKfAvZjjSc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bmY8R5K-Hvc&list=PLyyCyhy3Rss6hMCu8gA6dbyhKfAvZjjSc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bmY8R5K-Hvc&list=PLyyCyhy3Rss6hMCu8gA6dbyhKfAvZjjSc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bmY8R5K-Hvc&list=PLyyCyhy3Rss6hMCu8gA6dbyhKfAvZjjSc&index=3


•Kūrybinė užduotėlė : „ Padėk  sužeistam 

meškučiui. Suklijuok pleistriukus“. 

 





Ketvirtadienis. Balandžio 23 d. 

 

 
 

• Rytinė mankštelė. 

Pratimus atliekame 

kartu su vaikais. 

       

https://www.youtube.

com/watch?v=vL2Jk

ZcS4CA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vL2JkZcS4CA
https://www.youtube.com/watch?v=vL2JkZcS4CA
https://www.youtube.com/watch?v=vL2JkZcS4CA


Ak, pūkuotas švelnus šimtakoji, 

Kur per vasarą sveikas bėgioji 

Kiek tu batų porų, 

Kiek tu batų porų sunešioji ? 

  

Šimtakoji, vikrus šimtakoji, 

Vikrus greitakojai, 

Kiek tau batų 

Kas rytą valyti 

Jei sušlampa 

Kai pradeda lyti? 

 

 

  

Kaip sunku batus tau 

Kaip sunku batus tau nusiauti, 

Kaip sunku prie durų 

Kaip sunku prie durų juos sukrauti. 

  

Aš norėjau 

Dar daug ko paklausti 

Aš norėjau tau ranką paspausti, 

Bet bijojau, nes nežinojau 

Ką paduosi man, 

Ką paduosi man ranką ar koją. 

 



• Kūrybinė užduotėlė: 

 „ Žmogeliukas iš lego antspaudų“ 

 



• Kūrybinė užduotėlė : 

„ Žmogeliukas iš folijos“  
 



https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-

SShs&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be


• Animacinis  filmukas     

„ Nesibaigiantys 

žaidimai“ 

 

     https://www.youtube.c

om/watch?v=Yiv7JZ-

SShs&feature=youtu.be 

  

• Pasivaikščiojimas 

lauke. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be


• Perskaityti vaikams pasaką :  

     Vištytė ir gaidžiukas 
           

 

          Buvo senis ir bobelė. Turėjo vištytę ir gaidžiuką. Pasiuvo 
bobelė gaidžiukui naujas kelnytes, e vištytei sijonėlį ir išleido 
vienądien juos abu riešutautų. Gaidžiukas įlipo lazdynan ir 
raško riešutus. Vištytė bėginėja aplink ir karkia: 
— Kar kar kar kar! Man bent kekelę!  
Kai tik metė gaidžiukas riešutų kekelę — ir išmušė vištytei 
akelę. Ir vėl raško gaidžiukas. Vištytė, bėginėdama aplink, vėl 
karkia: 
— Kar kar kar kar! Man bent kekelę! 
Kai tik metė kekelę — ir išmušė kitą akelę. Dabar vištytė 
parbėgo rėkdama namo ir pasisakė bobutei, kad jai gaidžiukas 
akeles išmušė. Bobutė užkūrė gaidžiuką: 
— Gaidžiukai gaidžiukai, kam tu vištytei akytes išmušei? 
— E kam man lazdynas kelnytes perplėšė? 
— Lazdynai lazdynai, kam gaidžiukui kelnytes perplėšei? 
 



    — E kam mane oška apgraužė? 
— Ožka ožka, kam tu lazdyną pagraužei? 
— E kol manęs piemuo neganė? 
— Piemeny piemeny, kol tu ožkos neganei? 
— E kol man gaspadinė bandelės nepakepė? 
— Gaspadine gaspadine, kolgi tu piemeniui bandelės 
nepakepei? 
— Kad kiaulė tešlą prarijo! 
— Kiaule kiaule, kam tu gaspadinės tešlą suėdei? 
— E kam mano paršelį vilkas nunešė? 
— Vilkai vilkai, e kam gi tu kiaulės paršelį nunešei? 
— Mano gerklė ne grąžtu gręžta, ne kaltu kalta.              
Am—m—m! — pagriebė paskutinį paršą ir nubėgo miškan. 

 



    Penktadienis. Balandžio 24 d. 

• Rytinė mankštelė. 

Atliekame pratimus kartu 

su vaikais. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Yiv7JZ-

SShs&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be


• Kūrybinė užduotėlė :   

„Gyvybės medis“ 



•Kūrybinė užduotėlė :  

„Jausmų Puokštė“ 
     

    Kiekvieną dieną 

ant gėlytės 

žiedlapio- 

pirščiuko, 

užrašome vaiko 

įvardintus tos 

dienos jausmus. 

 



•Paskaityti vaikams pasaką : 

 
Pieva 

  
              Kažkur pasaulyje yra Pieva. Labai graži pieva – pilna įvairiausių gėlių ir 

į Saulę skrendančių drugelių. Kiekvieną rytą toje pievoje išdygsta po naują 

ramunėlę, pakalnutę, snaputį, varpelį. Ar po kokią kitą gėlytę – puošnesnę ar 

kuklesnę. Kiekviena nauja gėlytė – tai naujas vaikiukas. Toks dar mažytis, 

gležnas, kurio labai laukia jo mama. 

          Šiandien iš drėgnos ir šiltos žemės prasikalė raktažolė. Ji dar silpnutė, vos 

nulaiko neišsiskleidusią galvutę. Aplink ją – visos pasaulio gėlės – didesnės, 

mažesnės, tik kraunančios pumpurą ir jau besipuikuojančios vešliais žiedynais. 

- Kas aš? Kur aš? – prasimerkė raktažolė. 

- Tu Pievoje, - geranoriškai paaiškino šalia auganti ramunė. Pažiūrėk, kiek čia 

mūsų daug– vaikiukų. Mes visi čia augame laukiami ir mylimi. Štai, matai tą 

dobiliuką? Koks jis didelis! Jis greitai skris į Saulę. 

 



     - O, kokia aš laiminga! Aš jaučiu, kaip manęs laukia mano mamytė! O 

kaip aš ją pamatysiu? 

- Tu keliausi į Saulę. Kai ateis laikas, tavo žiedelis virs drugeliu, ir tu 

išskrisi. Pažiūrėk, visa dangaus mėlynė pilna drugelių! Jie jau keliauja. 

Raktažolė nusišypsojo ir iškart ūgtelėjo. O šalia jos, visai visai šalia, 

staiga išdygo nedrąsi laukinė našlaitė. Tokia smulkutė, melsvai geltona, 

drėgna nuo ryto rasos. 

- Štai ir aš, - kukliai šyptelėjo nauja gėlytė, - Ar greitai aš pavirsiu 

drugeliu? Aš labai noriu į Saulę, aš labai noriu pamatyti savo mamą. Ji 

manęs laukia? 

- Reikės ūgtelėti, -paaiškino šneki ir viską žinanti ramunė. 

Ir vaikiukai augo. Gražėjo. Vieną vakarą ramunės žiedelis virto dideliu 

baltu drugeliu ir pakilęs nuskrido į raudoną besileidžiančios Saulės 

ugnį. 

- Sudie! - šūktelėjo palikdama Pievą ramunė. -Aš būsiu vakarinis 

vaikiukas! 

Kitą rytą našlaitė nubudo liūdna. Per naktį ji visai nepaaugo, o jos 

lapeliai pradėjo suktis ir džiūti. 

 



     - Man bloga, - liūdnai sušnibždėjo laukinė našlaitė,- 
dabar aš jaučiu, kad mano mama manęs nenori. Ji 
manęs nelaukia. Aš niekada nevirsiu drugeliu, aš 
neišskrisiu į Saulę. 
- Taip negali būti! - paprieštaravo raktažolė. Visi 
vaikiukai laukiami. Pažiūrėk, kokie mes gražūs. 
- Apsidairyk geriau, ir tu pamatysi, kad kitos gėlytės tik 
išdygusios nuvysta. Jų niekas nelaukia. Jos nevirsta 
drugeliais. Jos nelaimingos miršta. 
Raktažolė apsidairė tolėliau – ji buvo tokia laiminga ir 
laukiama, kad anksčiau niekada nesidairė toliau savo 
žiedyno. O toliau, tarp nuostabių į dangų 
besistiebiančių gėlių, ji pamatė ir vieną kitą vystančią ir 
džiūstančią nelaimingą gėlytę. Dar kitą rytą našlaitė 
nebenubudo... O raktažolė užaugo. Jos rasotas žiedas 
virto drugeliu citrinuku, kuris nuskrido tiesiai į 
tekančios Saulės spindulius. Ryte. 
- Mamyte, o kokia gėlytė buvau aš? 

 



• Pasivaikščiojimas  lauke. 

 

• Paklausyti dainelės :  

   „Kakė Makė pas netvarkos 

nykštuką.“ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=xTHnjPzzUZI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTHnjPzzUZI
https://www.youtube.com/watch?v=xTHnjPzzUZI
https://www.youtube.com/watch?v=xTHnjPzzUZI

