
• Jeigu komanda negali paaiškinti, kita komanda, turinti 
tokį pat paveikslėlį, gali „perimti“ priešininkų tašką.
• Laimi ta komanda, kuri pirmoji surinks visus darbalaukio 
paveikslėlius.
Prizinį tašką „Protingai elgiuosi – esu saugus“ gauna ko-
manda, atsakiusi į papildomą vedėjo klausimą. 

Pateikiame papildomos informacijos žaidimo vedėjui, ką 
būtina akcentuoti vaikams.

SaugūS namai

Visiems atrodo, kad namai – labai saugi vieta, tačiau bū-
tent namuose vaikai patiria daugiausia nelaimingų atsiti-
kimų. Jie stengiasi pažinti aplinką, kurioje gyvena, ir tas 
pažinimas prasideda nuo gimtųjų namų. Vaikai nori viską 
paliesti, paragauti, išbandyti, bet jiems trūksta gebėjimų 
numatyti tolesnius įvykius, nujausti pavojų ir jo išvengti.

nudegimo prevencija

• Karšti skysčiai, pastatyti arti stalo krašto (puodelis kavos 
ar arbatos, lėkštė sriubos, virdulys), gali tampi nusidegi-
nimo priežastimi. Indus su karštais skysčiais reikia statyti 
toliau nuo stalo krašto.

Žaidimo paSkirtiS

Šis žaidimas – pagalbinė priemonė, puikiai paįvairinanti 
pamokėles vaikams apie saugų elgesį. Žaisdami vaikai at-
skleis, ką žino apie saugų elgesį, o žaidimo vedėjas galės 
papildyti juos ir pasakyti tai, ko vaikai dar nežino.

Žaidimą Sudaro:

• 6 darbalaukio kortelės (2 skirtingų rūšių: „Saugūs namai“ 
ir „Saugus laisvalaikis“);
• 27 situacijų kortelės.

inStrukcija

kaip žaisti?

• Suskirstykite klasę į 3 grupes ir išdalykite po vieną darba-
laukio kortelę (tos pačios pasirinktos temos).
• Atsitiktine tvarka traukite atskiras korteles. Komandos, 
kurių darbalaukio vienas iš paveikslėlių sutaps su jūsų iš-
trauktu paveikslėliu, gali iškovoti vieną tašką. 
• Komanda, norinti gauti jūsų ištrauktą kortelę ir papildyti 
savo darbalaukį, turi atsakyti, kas pavaizduota šioje situaci-
joje, kuo ji pavojinga ir kaip reikėtų elgtis, kad to neatsitiktų. 

Bingo Zaidimas
^

Žiemos pavojai

• Žiemos pramogoms reikia pasirinkti saugią vietą. Ji turi 
būti toliau nuo kelio, medžių ar kitų statinių, į kuriuos gali-
ma atsitrenkti čiuožiant.
• Ledas laikomas tvirtu, kai yra storesnis nei 7 cm. Tokio 
storio ledas jau gali išlaikyti žmogų. Tačiau kad išlaikytų 
žmonių grupę, ledas turi būti ne mažiau kaip 12 cm storio.
• Ledo storį gali įvertinti tik suaugusieji, todėl griežtai drau-
džiama čiuožinėti ant užšalusio ežero ar upės, nes vietomis 
ledas gali būti plonesnis ir kils pavojus įlūžti.
• Ką daryti įlūžus:

1) nepasiduoti panikai;
2) nesistengti karštligiškai kabintis už ledo krašto;
3) lėtai, atsargiai, nedarant jokių staigių judesių, reikia 
ropštis iš eketės į tą pusę, iš kur buvo ateita;
4) ant ledo reikia užslinkti plačiai išskėtus rankas, kad pa-
didėtų atramos plotas;
5) stengtis kiek įmanoma toliau krūtine užšliuožti ant 
ledo, o po to atsargiai užkelti vieną koją, tada kitą;
6) jei eketė siaura, išlipti iš eketės galima vartantis nuo 
nugaros ant pilvo;
7) jei ledas silpnas ir, bandant išlipti iš eketės, lūžta, rei-
kia jį laužyti tol, kol bus pasiektas stiprus ledas;
8) išlipus iš eketės, reikia šliaužti į tą pusę, iš kurios buvo 
ateita;

9) jokiu būdu nebandyti iš karto stotis ant kojų, atsistoti 
galima tik pasiekus krantą;
10) jeigu įlūžote užšalusioje upėje, iš eketės reikia ropš-
tis prieš srovę ir neplūduriuoti pasroviui, nes upės srovė 
gali įtraukti po ledu.

Vaiko kelionė automobiliu

• Vaikas, mažesnis negu 1,30 m ūgio, privalo sėdėti kėdu-
tėje, parinktoje pagal jo svorį ir ūgį.
• Užsisegti saugos diržus vaikui turėtų būti pareiga, bet ne 
bausmė.
• Vaiko vieta mašinoje turi būti saugi ir patogi: sureguliuoti 
diržai, tinkamos padėties atlošas ir atraminės pagalvėlės.

Žaibuoja, ką daryti?

• Karštą vasarą pasitaiko netikėtų audrų su žaibais ir 
griaustiniais. Jeigu audra užklupo atviroje erdvėje staiga, 
negalima slėptis po aukštais pavieniais medžiais. Reikėtų 
pasitraukti nuo šalia esančių aukštų medžių mažais žings-
niais ir paieškoti prieglobsčio žemumose (tarpekliai, slė-
niai). Reikėtų pritūpti ir ramiai pralaukti audrą.
• Žaibuojant negalima naudotis mobiliuoju telefonu. 
• Esant užstatytoje teritorijoje, reikia pasitraukti nuo me-
talinių objektų, tokių kaip tvoros, elektros stulpai.
• Atstumą (metrais) nuo audros iki savęs galima apskai-
čiuoti dauginant sekundžių skaičių, praėjusį nuo akimirkos 
pamačius žaibą iki išgirdus griaustinį, iš 330.

Žaidimą parengė
Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
www.vvsb.lt
Žaidimas išleistas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis



• Pernelyg karštas maistas irgi gali nudeginti. Būtina pa-
laukti, kol maistas atauš, nevalia dėti į burną didelio mais-
to kiekio, pirma būtina saugiai paragauti.
• Praustis reikia šiltu vandeniu. Toks vanduo gerai nuplau-
na purvą ir nepažeidžia odos.
• Reikia būti atidiems ir neprisiliesti prie karštų daiktų 
(įkaitusio lygintuvo, orkaitės, viryklės, keptuvės). Suaugu-
sieji šiuos daiktus turi saugoti nuo vaikų.
• Yra cheminių medžiagų, kurios lengvai užsidega. Kon-
taktas su jomis yra labai pavojingas. Net nedidelė liepsna, 
įsiplieskusi arti tokių medžiagų, gali sukelti sprogimą. Žais-
dami vaikai turi vengti vietų, kur sudėti kanistrai, dėžės ir 
kiti jiems nežinomi indai bei talpos, nes ten gali būti ne tik 
degių, bet ir nuodingų medžiagų.
• Žiebtuvėliai, degtukai, židinys, dujinė viryklė nėra žaislai. 
Tai prietaisai, kurie sukuria atvirą liepsną. Jeigu jie tampa 
prieinami vaikams, gali kilti nekontroliuojamas gaisras.

kaip turėtų elgtis vaikai, jei nusidegino

• Kuo greičiau nutraukti aukštos temperatūros poveikį. 
Kuo skubiau 20–30 minučių vėsinti nudegusią kūno vietą 
tekančiu (kambario temperatūros) vandeniu.
• Apkirpti drabužius aplink nudegusią vietą. Jei drabužiai 
prilipę, jokiu būdu nebandyti jų nuplėšti.
• Jeigu vaikas užsidegė pats, turi laikytis šios taisyklės: 
sustok, griūk, vartykis. 

kitos pavojingos situacijos: 
nukritimai, apsinuodijimai

• Ten, kur žaidžia vaikai, 
grindų danga turi būti 
sausa ir neslidi. Būtina 
pasirūpinti, kad laiptai ir 

grindys visada būtų švarūs. 
• Ant grindų neturi būti išmė-

tytų žaislų. Už jų galima užkliūti, paslysti ir nugriūti. 
• Vaikai gali žaisti būdami ne arčiau kaip per du žingsnius 
nuo lango. Spintos, sofos, lentynos visiškai netinka žaidi-
mams. Nukritus nuo šių ar kitų baldų galima patirti skaus-
mingų traumų, net rankų ar kojų lūžių. 
• Labai pavojinga iš didelio aukščio mėtyti įvairius daiktus. 
Jie gali sunkiai sužeisti praeivius.
• Vaistai – ne saldainiai. Vaistus galima vartoti labai tiks-
liai taip, kaip paskiria gydytojas, ir tik prižiūrint suaugusie-
siems. 
• Itin pavojinga į butelius nuo sulčių, limonado ar kitų gė-
rimų pilti chemikalus. Šito suaugusieji neturėtų daryti. Vai-
kai visuomet privalo gerti tik iš stiklinių, taip jie greičiau 
pastebės, ko įsipila. 

naminiai ir laukiniai gyvūnai

• Negalima artintis prie nepažįstamų gyvūnų ir jokiu būdu 
negalima jų glostyti! Net jei gyvūnėliai atrodo labai geri ir 
meilūs.
• Jei šuo loja, urzgia, šiepia dantis, jo uodega pakelta, kailis 
pasišiaušęs, letenos tvirtai įbestos į žemę, jis įspėja, kad 
pyksta. Prie šitaip nusiteikusio šuns negalima artintis ir ne-
galima jo erzinti.
• Negalima atsukti nugaros susierzinusiam šuniui ir bėgti 
nuo jo. Reikia drąsiai pasakyti „Ne!“ ir lėtai eiti šalin.
• Niekuomet nevalia artintis prie ėdančių gyvūnų, ypač 
šunų, negalima imti jų maisto, liesti jų palikuonių.
• Negalima liesti laukinių gyvūnų, kurie nebijo žmonių. Jei 
jie praradę baimės pojūtį, tikėtina, kad serga pasiutlige.

nepažįstami suaugusieji

• Būtina saugotis nepažįstamų žmonių 
ir šiukštu neimti iš jų jokių 
skanumynų ar žaislų. Vai-
kas turi žinoti, kad tuomet, 

kai jis vienas namie, negalima atidaryti durų nei nepažįsta-
miems žmonėms, nei kaimynams, nei asmenims, tvirtinan-
tiems, kad pažįsta jo tėvelius. Raudonkepuraitės taisyklę 
„Nekalbėti su nepažįstamaisiais!“ vaikams reikia pasakyti 
ankstyvoje vaikystėje ir įtikinti, kad būtina jos tvirtai ir vi-
suomet laikytis.

SauguS laiSValaikiS

Buvimas saulėje

• Vaikai neturėtų būti kaitrioje saulėje. Ypač vengti saulės 
reikia tada, kai žmogaus šešėlis trumpesnis nei jo ūgis.
• Būdami saulėje vaikai turi dėvėti kepuraitę ar skarelę.
• Prieš einant į lauką saulėtą dieną, vaiko odą reikia ištepti 
tinkamu apsauginiu kremu.
• Būnant lauke karštą dieną reikia gerti daug skysčių, ge-
riausia – vandens.

maudynės

• Vaikai neturėtų būti šalia vandens telkinių be suaugusiųjų 
priežiūros, nesvarbu, ar tai ežeras, upė, jūra, ar namų vo-
nia. Labai svarbu, kad vaikas mokytųsi plaukti nuo mažens.
• Plaukti laivu, valtimi, vandens dviračiu ir kitomis vandens 
transporto priemonėmis vaikai gali tik apsivilkę gelbėjimo-
si liemenes.
• Poilsiaujant su vaikais prie baseino, ežero, jūros, būtina 
turėti pripučiamąjį ratą, plaukimo pagalvėlių ar kitų plūdu-

riuojančių priemonių. Šios priemonės turi 
būti parinktos pagal fizinius vaiko duome-
nis.
• Vaikams turi būti griežtai draudžiama šo-

kinėti žemyn galva į vandens 
telkinius. Ežero, jūros ar upės 
dugne gali būti akmuo ar kitas 

kietas daiktas, į kurį atsi-
trenkus galima traumuoti 
galvą ir stuburą. 

Žaidimai lauke

• Kelias – visiškai netin-
kama vieta žaisti. Jeigu 
vaikas žaidžia prie ke-
lio, jis kelia sau didelį pavojų. 
Be to, dėl neatsargaus vaiko 
elgesio gali kilti baisi avarija. 
Vairuotojas, norėdamas išvengti susidūrimo su vaiku, da-
rys staigų manevrą ir sukels avariją.
• Dviračiu važiuoti keliais gali tik vaikai nuo 14 metų ir vai-
kai, išklausę specialų kursą ir gavę pažymėjimą, bet ne jau-
nesni nei 12 metų.
• Važiuodami dviračiais, riedučiais, riedlentėmis, vaikai iki 
18 metų privalo dėvėti šalmus. Kad vaikas būtų gerai ma-
tomas vairuotojui, svarbu vilkėti ryškią liemenę arba kitą 
šviesą atspindintį daiktą.
• Būtina įvertinti dviračio techninę būklę: ar tvarkingi stab-
džiai, skambutis, atšvaitai (oranžiniai – ant abiejų ratų, bal-
tas – dviračio priekyje, raudonas – gale), dviračio sėdynė 
tokio aukščio, kad vaikas galėtų lengvai nulipti nuo dvira-
čio.
• Ypač atidūs vaikai turėtų būti važiuodami palei vartus, 
kur važinėja automobiliai, taip pat prie įvažiavimų į kie-
mus.
• Keliaujant tamsiu paros metu vaikams būtina prisegti 
atšvaitą. Atšvaitas turi būti prisegtas dešinėje pusėje, prie 
rankovės arba kišenės, kad kabėtų maždaug kojos kelio 
aukštyje. 
• Kelkraščiu būtina eiti prieš automobilių važiavimo kryptį, 
kad būtų galima matyti iš priekio artėjantį automobilį.


