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Kiekviena diena žmogui kažką
dovanoja , leidžia atrasti, padeda 

suvokti pasaulį, nuspalvina kasdieninę
buitį akimirksnio džiaugsmu. 

Tikrai - iš mažų dalykų ir sudėliojamas 
gyvenimas.

Mokytoja M. Gustaitienė



Tėvų ir pedagogų pareiga -
Padaryti vaiką laimingu .
Stiprinti jo sveikatą.
Gerinti vaiko gyvenimo kokybę.

Todėl  svarbu žinoti, kad vaiko ugdymo 
sėkmę lemia jo ryšys su gyvenimu.



Ypatingą dėmesį skiriame saugaus 
vaiko ugdymui

saugus vaikas – tai sveikas vaikas , 
sveikas vaikas – tai saugus vaikas



pažinimas,
bendravimas, 
bendradarbiavimas,
sprendimų priėmimas,
gyvenimo sunkumų įveikimas

Tai gyvenimo įgūdžiai, kurie ugdomi nuo 
ankstyvosios vaikystės ir  yra tampriai 
tarpusavyje susiję.

AtsiAtsižžvelgiame velgiame įį ikimokyklinuko ikimokyklinuko 
gyvenimo ypatumus:gyvenimo ypatumus:



Mums  labai  svarbu, kad visų amžiaus 
tarpsnių vaikų saugumo poreikis atitiktų
saugaus elgesio įgūdžius. Tada vaikas 
bus saugus ir neieškos pavojų.

Laikomės nuostatos, kad auklėtojos ir vaikai 
vienodai turi suprasti SAUGUMĄ.



Asmeninis pavyzdys – tai nuostata 
„kokie mes, tokie vaikai.“

Stebėjimo metodas kiekvieną kartą
patvirtina, kad vaiko patirtis tikrai dažnai yra 

didesnė nei mes manome.

Informacijos suteikimas -vaikams dažnai 
būna sunku suvokti skirtumą tarp to, kas 
linksma, žaisminga ir pavojinga, nesaugu. 

Mūsų nuostata yra
„kaip pateiksim, taip atlieps“



„Ne visada, kai prireiks pagalbos, šalia 
bus galinčių padėti, be to, bėdos dažnai 
galima išvengti, tik reikia išmanyti kaip. 
Taigi savo saugumu reikia išmokti 
pasirūpinti pačiam. 

Privalu ne tik žinoti kai kurias 
taisykles, bet ir jų paisyti.“



Vaikų saugaus elgesio ugdymas 

lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyksta 

kiekvieną dieną, ugdome  per žaidimą, 

projektinę veiklą, vaidybinę veiklą, 

akcijų, švenčių metu.



Žaidimų dienų metu vaikai susipažįsta ir 

žaidybine veikla patiria ne tik , kaip reikia elgtis 

gatvėje, bet kaip ir kodėl reikia elgtis su 

nepažįstamais žmonėmis, kaip saugiai žaisti ir 

bendrauti su bendraamžiais, kaip ir kur kreiptis

atsitikus nelaimei.



„Sustok, pagalvok, daryk“, „Aš saugus, 
nes žinau“, „Aš ir mes“ , „Tris kartus 
apsidairyk ir pavojų pamatyk“, 
„Tūkstančio taisyklių šalyje“ir kt.







Ekskursijų, išvykų metu vaikai mokinasi ir 
pasitikrina saugaus elgesio gatvėje ir
mandagaus elgesio viešoje vietoje taisykles.



Akcijos viena iš vaikų mėgstamiausių renginių, nes 
akcijų metu vyksta įvairios vaikų veiklos formos: 
pokalbiai - diskusijos, aktyvi darbinė, judri fizinė veikla, 
stebėjimai, meninė veikla.

„Sveikos arbatėlės“,  „Nepamiršk gerumo“, „Kur švara, ten sveikata“, 
„Juda, kruta, net akmuo 



Projektinę veiklą vykdome ne tik įstaigoje, bet 
kviečiame dalyvauti ir kitus lopšelius-darželius. 
Jau tradicija tapo projektas, skirtas 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

„Po saugiu vaikystės dangum“, „Vaikų aitvarai –saugios ir laimingos vaikystės 
draugai“, ‚Šios žemės vaikai“, „Šiam pasauly- iš tiesų, kaip gerai, kad aš esu“



Viktorinų metu skatinama vaikų patirties raiška ir
ugdomas gebėjimas perimti draugų patirtį:
„Saugu- nesaugu“, „Kas yra sveikata“, “Kaip dera 
elgtis” ir kt.



Vaidybinė veikla – vienas iš būdų, kai skatinama vaikų
esama patirtis ir kūryba. Vaidinant vaikai patys vertina
savo ir draugų poelgius, priima sprendimus.

„Atsargiai, mašina“, „Stebuklingi žodžiai“, „Nelaimė
atsitinka greitai“, ‚Tūkstančiai vilionių“, „Tuoj ir rytoj“ ir kt.



„ Savisaugos įgūdžiai nesuformuojami 
per vieną dieną“.

SAUGOK savo vaiką – užaugęs jis mokės 
saugoti save ir kitus. Vaikas, ypač mažytis, 
jaučiasi saugus ir mylimas, kai suaugusieji  
yra šalia jo. Jis nesuvokia meilės per nuotolį. 
Kuo daugiau būsit su juo kartu, tuo 
saugesnis jis augs. Dalykis su juo savo 
gyvenimu – tai meilės ir artumo išraiška. Tik 
taip jis išmoks mylėti ir būti mylimas. 

K. Lukšienė



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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