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1 priedas 

 

1. ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ PLANAS 

 

Įgyvendinant etninės kultūros programą ugdomos bendrosios kompetencijos, tautos kultūrine patirtimi grindžiamas kūrybingumas, tradicinės 

dorovės normos, tautinė ir pilietinė savimonė, pagarba gyvenamajai aplinkai ir Lietuvai, šeimos, bendruomenės ir tautos tradicijoms, savo ir kitų tautų 

kultūrinėms vertybėms, dvasinis ir fizinis tautos sveikatingumas. 

Programos tikslas – ugdyti tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti savo tautos kultūrą, suprasti sąsajas ir skirtumą su kitomis kultūromis, 

ugdyti pasididžiavimą savo kultūra bei skiepyti pagarbą kitoms kultūroms. 

 

 Teminė sritis Temos Klasė Dalykai, į kuriuos integruojama 

1-2 klasės 

1.  Žmogus ir šeima  Lopšinės. Giminės medis.  1 Lietuvių kalba, muzika, pasaulio pažinimas 

Mįslės ir minklės apie žmogaus kūno dalis, tautosaka apie žmogaus gyvenimo 

tėkmę. 

2 Lietuvių kalba 

2.  Čia mano gimtinė ir 

namai  

Kaimo sodybos dalis – naminiai gyvūnai (šuo ir katė, naminiai gyvuliai ir 

paukščiai), smulkioji tautosaka apie juos. Arklys – mylimiausias lietuvio 

naminis gyvulys, tautosaka apie žirgą.  

1 Pasaulio pažinimas 

Sodybos projektas konstruojamas maketas iš popieriaus, įvairių dėžučių ir 

gamtinės medžiagos (šakelių, gilių, kaštonų ir pan.). 

2 Dailė ir technologijos 

3.   Elgesys ir vertybės Tradiciniai papročiai bendraujant su bendraamžiais, vyresniais ir jaunesniais už 

save. Senieji pasisveikinimai, linkėjimai dirbantiems, taip pat posakiai, kuriais 

būdavo pajuokiami nemandagiai besielgiantys. Bendravimas su svečiais, 

svetingumo ir vaišingumo tradicijos. Mokomasi, kaip pagal tradicinį etiketą 

elgtis prie stalo.  

1 Etika, lietuvių kalba 

Darbštumas - itin vertinga žmogaus savybė.  2 Lietuvių kalba 

Žmogus ir bitės. Bičiulystė, kuo ji skiriasi nuo draugystės, kaimynystės. Geros 

kaimynystės tradicijos. 

2 Fizinis ugdymas, šokis 

4.  Kas nedirba, tas 

nevalgo 

Dabartiniai ir ankstesni darbai kaime. Kokie jie bus ateityje. 1 Pasaulio pažinimas, gimtoji kalba 

Duona ant mūsų stalo. 2 Lietuvių kalba, muzika 



 Teminė sritis Temos Klasė Dalykai, į kuriuos integruojama 

5.  Mes ir piemenėliai  Piemenukų dainos: raliavimai, oliavimai, būrimai ir pan. 1 Lietuvių kalba, muzika 

Piemenukų pajuokavimai. Sportiniai ir muzikiniai liaudies žaidimai, su „fantų 

išpirkimu“. 

2 Lietuvių kalba, fizinis ugdymas. 

6.  Gamtos reiškiniai, 

augalija, gyvūnija ir 

tikėjimai mitiniame 

pasaulyje 

Sakmės apie pasaulio sukūrimą, žemės, kalnų ir akmenų atsiradimą, kaip 

Dievas sukūrė medžius, paukščius, žvėris ir gyvūnus, kaip sukūrė žmogų. 

1 Dorinis ugdymas 

Žvaigždės ir žvaigždynai protėvių padangėje, lietuviški žvaigždžių vardai 

(Aušrinė, Vakarinė, Sietynas ir pan.). 

2 Pasaulio pažinimas, gimtoji kalba 

Raganos. Jų ypatybes baltų mitologijoje. 1 Dailė ir technologijos 

Mitologinės būtybės – aitvarai, kaukai, nykštukai ir milžinai sakmėse, 

pasakose. 

2 Lietuvių kalba, dailė ir technologijos 

7.   Laikas ir kalendorius Metų laikai. Paros ritmas. 1 Pasaulio pažinimas 

Rudens lygiadienis. 2 Pasaulio pažinimas, matematika 

Adventas. Kūčios. Kalėdos. 1-2 Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, muzika, 

dailė ir technologijos 

Trijų Karalių šventės prasmė ir papročiai. 2 Tikyba, lietuvių kalba 

Užgavėnių prasmė ir papročiai, kaukių ir Morės (ar Gavėno) simbolika. 1 Etika, lietuvių kalba, dailė ir technologijos 

Kaziuko mugės tradicija. 1-2 Matematika, lietuvių kalba, dailė ir 

technologijos 

Velykos. Vaikų Velykėlės. 1-2 Lietuvių kalba, dailė ir technologijos, 

tikyba 

8.  Iš liaudies kūrybos 

skrynelės 

Smulkioji liaudies tautosaka (mįslės, dainos, žaidimai, rateliai, pasakos, 

padavimai ir kt.) 

1-2 Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, muzika, 

šokis, dailė ir technologijos 

3-4 klasės 

1.  Gimtinė, tėvynė ir 

tauta 

 

Gimtinė ir tėvynė. Tautos ir valstybės šventės. 3-4 Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, 

matematika 

Tautinio kostiumo kilmė ir istorija. 3 Dailė ir technologijos 

Tautinio kostiumo ypatumai etnografiniuose regionuose. 4 Dailė ir technologijos 

2.  Tautų įvairovė Įvairių tautų, gyvenančių Lietuvoje, liaudies muzika. 3 Muzika 

Tautinės bendrijos, nuo seno gyvenančios Lietuvoje – žydai, karaimai, totoriai, 

čigonai (romai), gudai, rusai, lenkai. 

4 Pasaulio pažinimas 

3.  Etnografiniai regionai Lietuvos etnografiniai regionai (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija, 

Mažoji Lietuva). 

3 Pasaulio pažinimas 

Vaikai aiškinasi savo etninę kilmę, kokiame regione gyvena ir (ar) iš kur yra 

kilę tėvai, seneliai. Tarmių naudojimas šeimose. 

4 Pasaulio pažinimas 



 Teminė sritis Temos Klasė Dalykai, į kuriuos integruojama 

4.  Bendruomenė, šeima 

ir tradicijos 

Kaimo bendruomenės – gatviniai, kupetiniai ar kitokie kaimai, vienkiemių 

sodybos. 

3 Dailė ir technologijos 

Šventės ir apeigos, atliekamos visoje bendruomenėje, kaimynų rate, vien 

šeimoje (krikštynos, vestuvės, laidotuvės).  

4 Lietuvių kalba, muzika 

5.  Elgesys ir vertybės 

 

Senieji mandagumo principai, tradiciniai pasisveikinimai, palinkėjimai.  3 Lietuvių kalba 

Tradicinis elgesys prie stalo. Įvairių tautų mandagumo ritualai. 4 Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas 

Kaimo bendruomenės doros principai – atjauta, nuskriaustųjų globa. 3 Lietuvių kalba, dorinis ugdymas 

Tolerancija bendraujant su kitos lyties, tautybės, tikėjimo, įvairios socialinės 

padėties žmonėmis. 

4 Dorinis ugdymas, pasaulio pažinimas 

6.  Gamtos reiškiniai, 

augalija, gyvūnija ir 

senoji pasaulėžiūra 

Mitologinio Pasaulio medžio įvaizdis, jo antrininkai – Gyvybės medis, rugių 

dvasia Jievaras (arba Javinis, Rugių boba), jų atspindžiai tautosakoje ir 

tautodailėje.  

3 Pasaulio pažinimas, dailė ir technologijos, 

muzika 

Baltų mitinės dievybės (Žemyna, Vaižgantas, Žemininkas, Laima, Gabija ir 

kt.) 

4 Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, dailė ir 

technologijos 

Mitinės būtybės – velnias, laumė, giltinė ir kt. 3 Lietuvių kalba, dailė ir technologijos, 

fizinis ugdymas 

Žalčiai ir gyvatės - namų židinio, gerovės, sveikatos ir vaisingumo globėjai. 4 Pasaulio pažinimas 

Senovės baltų šventyklos, alkakalniai ir aukurai, pasakojimai apie senuosius 

žynius ir jų atliekamas apeigas. 

3-4 Lietuvių kalba, dailė ir technologijos 

7.  Laikas ir kalendorius Simbolinė skaičių 3, 5, 7, 9 ir 12 prasmė, jų reikšmė mitologijoje, tradicijose. 3 Pasaulio pažinimas, matematika 

Senasis baltiškasis kalendorius. 4 Matematika  

Tradiciniai kalendoriniai darbai, apeigos. 3-4 Lietuvių kalba, fizinis ugdymas (šokis) 

8.  Liaudies kūryba Smulkioji liaudies tautosaka (mįslės, dainos, žaidimai, rateliai, pasakos, 

padavimai ir kt.) 

3-4 Lietuvių kalba, matematika, pasaulio 

pažinimas, muzika, fizinis ugdymas, dailė ir 

technologijos 

5-6 klasė 

1.  Šeima, giminė ir 

tradicijos 

Šeima tradicinėje visuomenėje. Iki šiol vartojami giminių pavadinimai, jų 

reikšmė. 

5 Dorinis ugdymas, lietuvių k. 

Giminės medis. 6 Istorija, lietuvių k. 

2.  Paprotinis elgesys ir 

vertybės 

Paprotinis elgesys, tautosaka apie gyvenimo išmintį ir darną. 6 Dorinis ugdymas, lietuvių k. 

Tėvynės meilė, pagarba kitų tautų ir religijų žmonėms. 5 Dorinis ugdymas, muzika 

3.  Mitybos ir sveikatos 

tausojimo papročiai 

Lietuvos kultūrinis paveldas ir mitybos papročiai. 5 Technologijos 

Sveikatos tausojimo papročiai. Jų palyginimas su šiandiena. 5 Technologijos 



 Teminė sritis Temos Klasė Dalykai, į kuriuos integruojama 

Tradicinių švenčių patiekalai, jų prasmė ir įvairovė skirtinguose 

etnografiniuose regionuose. 

6 Technologijos 

4.  Etnografiniai regionai Lietuvos etnografinių regionų kultūrinis savitumas. 5 Lietuvių k., gamta ir žmogus 

5.  Gyvenamoji aplinka Lietuvos kraštovaizdis, jo atspindys tautosakoje. 6 Lietuvių k., geografija 

Gimtojo miesto įkūrimo istorija, vietos bendruomenės tradicijos. 5 Istorija 

6.  Gamta tradicinėje 

kultūroje 

Miško reikšmė etninėje kultūroje, jo vaizdavimas tautosakoje. 6 Lietuvių k., gamtos ir žmogaus, dailė 

Miškų gyvūnija, augmenija. Paukščio įvaizdis bei simbolika tautosakoje, 

papročiuose. 

6 Lietuvių k., gamtos ir žmogaus, dailė 

Naminių paukščių ir gyvūnų įvairovė, jų reikšmė etninėje kultūroje. 6 Lietuvių k., gamtos ir žmogaus, dailė, 

muzika 

Bitės įvaizdis folklore. Bitininkystės tradicijos Lietuvoje. 5 Lietuvių k., gamtos ir žmogaus, muzika 

Tradicinių gėlių, darželių ypatybės, augalų simbolika mene, tautosakoje, 

kultūroje. 

6 Lietuvių k., gamtos ir žmogus, dailė 

Senoviniai orų spėjimo būdai, jų reikšmės. 6 Gamta ir žmogus 

7.  Kalendorinės šventės 

ir papročiai  

Baltų kalendorius, laiko skaičiavimo sistemos. Simboliai ornamentikoje. 6 Istorija, dailė, geografija 

Rudens šventės (derliaus, gavėnios pabaigos, Vėlinių), papročiai. 5 Lietuvių k., dorinis ugdymas, muzikos, 

dailė, technologijos 

Žiemos ciklo papročiai ir apeigos (adventas, Kalėdos, Užgavėnės, gavėnia). 5 Lietuvių k., dorinis ugdymas, muzikos, 

dailė, technologijos 

Pavasario švenčių (paukščių grįžimo, velykiniu laikotarpiu, Melų dinos, 

Sekminių) papročiai ir folkloras. 

5 Lietuvių k., dorinis ugdymas, muzikos, 

dailė, technologijos 

8.  Liaudies kūryba Sakytinės tautosakos žanrai (sakmės, padavimai, pasakos, šiurpės, trumpieji 

pasakojimai). Lietuvių tarmės ir potarmės. 

6 Lietuvių k., muzika, dorinis ugdymas 

Lietuvių etnografinių regionų dainuojamoji tautosaka ir instrumentinė liaudies 

muzika. 

6 Lietuvių k., muzikos, dailė 

Įvairių etnografinių regionų šokiai, rateliai ir žaidimai. 5 Lietuvių k., muzika 

Savo vietovės ar regiono tautodailės tradicijos. 5 Dailė, technologijos, istorija 

7-8 klasė 

1.  Bendruomenė ir 

tradicijos 

Įvairios bendruomenės ir jų tradicijos. Bendruomeninio gyvenimo kaita per 

pastarąjį šimtmetį. 

8 Istorija, dorinis ugdymas 

2.  Paprotinis elgesys ir 

tradicinis etiketas 

Paprotinio elgesio ir tradicinio etiketo ypatybės. 8 Dorinis ugdymas, istorija 
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3.  Namai etninėje 

kultūroje 

Tradicinės sodybos ypatumai, susiję papročiai, apeigos, prietarai ir tautosaka. 7 Lietuvių k., dailė, technologijos, geografija 

4.  Pasaulėžiūra, 

mitologija ir religija 

Baltų pasaulėžiūra, mitologija ir religija. Stabmeldystė ir krikščionybė. 8 Istorija, lietuvių k., dorinis ugdymas 

5.  Kalendoriniai 

papročiai 

Papročių ryšys su gamta ir astronominiais reiškiniais, vėlių pagerbimu. 8 Lietuvių k., dorinis ugdymas, biologija, 

fizika 

Tradicinių žiemos švenčių papročiai tradicinėje bendruomenėje, jų tautosakos 

ir atributikos simbolika. 

7 Lietuvių k., dailė, technologijos 

Pavasario ir vasaros švenčių papročiai, simbolika ir folkloras. 7 Lietuvių k., dailė, technologijos, biologija 

Kitų tautų kalendorinės ir religinės šventės. 7 Dorinis ugdymas, geografija 

6.  Tradiciniai amatai Tradicinių amatų raida bei įvairovė. 7 Dailė, technologijos, istorija 

Savo vietovės amatininkystės tradicijos. 8 Dailė, technologijos, istorija 

7.  Tautinis kostiumas Tautinio kostiumo ypatybės, kilmė ir raida. 8 Dailė, technologijos, istorija 

8.  Liaudies kūryba Sakytinės tautosakos žanrai, senesnės ir šiuolaikinės kūrybos tautosakos 

kūrybos požymiai. 

7 Lietuvių k., muzikos, dailė 

Dainuojamasis ir instrumentinis folkloras. Autentinės ir transformuotos 

liaudies muzikos skirtumai. 

7 Muzika 

Įvairūs choreografinio ir žaidybinio folkloro žanrai, jų apraiškos šiuolaikinėje 

jaunimo kultūroje. 

7 Dorinis ugdymas, muzika 

Vaizduojamojo ir taikomojo liaudies meno rūšys, technologijos ir ypatybės. 

Tradiciniai tautodailės dirbiniai. 

8 Dailė, technologijos 

 

 

  



2. SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ PLANAS 

 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos siekis yra prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo 

funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse. Programoje rengimas šeimai suprantamas kaip veikla, kuri padeda vaikams išsiugdyti 

doros, brandžios, savarankiškos, kritiškai mąstančios, atsakingos už savo elgesį ir masinės vartotojiškos kultūros įtakai atsparios asmenybės bruožus, 

svarbius žmogaus saviraiškai, brandiems tarpasmeniniams santykiams plėtoti, funkcionaliai šeimai kurti, atsakingos tėvystės ir motinystės įgūdžiams įgyti. 

 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai sritys 

Tema Dalykai, į kuriuos 

integruojama 

1 klasė 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos 

samprata  

1. Mama, tėtis ir aš. 

2. „Pažinti save įminti sveikatos mįslę“ (sveikuolių patarimai). 

Pasaulio pažinimas 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

2.2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

1. Derink protinį ir fizinį darbą. 

2. Nėra blogo oro yra tik bloga apranga (liaudies išmintis) 

3. Mano gyvenimo būdas. 

Socialinė pedagogė 

Dorinis ugdymas 

2. 2. Sveika mityba 1. Mes gyvename ne tam, kad valgytume, o valgome tam, kad gyventumėm. Sveikos priežiūros 

specialistas  

Klasės valandėlė 

2.3. Veikla ir poilsis 1. Miego ir poilsio svarba normaliam augimui ir gerai sveikatai Pasaulio pažinimas 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Asmens higienos ir aplinkos svarba sveikatai Pasaulio pažinimas 

2.5. Lytinis brendimas 1. Aš augu ir keičiuosi. 

2. „Vandenyno pradžia – upelis, gyvenimo – šeima“ (liaudies išmintis). 

Pasaulio pažinimas 

3. Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 

jausmai, savitvarka, pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška) 

1. Mano gyvenimo būdas. 

2. „Kaip šauksi, taip ir atsilieps“ (liaudies Išmintis. 

3. Rizikinga aplinka. 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

4. Socialinė sveikata (draugystė ir meilė, 

atsparumas rizikingam elgesiui) 

1. Gražaus bendravimo link. 

2. Kur kreiptis pagalbos? 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

2 klasė 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos 

samprata  

1. Sveikata – mūsų didžiausias turtas. 

2. Šeimoje mes visi panašūs. 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

2.2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

1. Mankšta – kaip smagus žaidimas 

2. Judėjimo reikšmė sveikatai. 

Pasaulio pažinimas 

Fizinis ugdymas 



Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai sritys 

Tema Dalykai, į kuriuos 

integruojama 

2. 2. Sveika mityba 1. Sveikas maistas kūnui vaistas.  

2. Sveikos mitybos įpročiai. 

Pasaulio pažinimas 

Technologijos  

2.3. Veikla ir poilsis 1. Saugus elgesys kieme, miške, prie vandens.  

2. Miego ir poilsio svarba normaliam augimui ir sveikatai. 

Pasaulio pažinimas 

Technologijos 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Švara padeda saugoti sveikatą. 

2. Asmens higiena. 

Pasaulio pažinimas 

 

2.5. Lytinis brendimas 1. Mano ir kitų žmonių jausmai.  

2. Nauji jausmai. 

3. Lyčių skirtumai. 

4. mano įvaizdis. 

Dorinis ugdymas 

Pasaulio pažinimas 

 

3. Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 

jausmai, savitvarka, pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška) 

1. Saugus aš, saugus namai, saugi aplinka. 

2. Gebėjimas priimti sprendimus. 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

4. Socialinė sveikata (draugystė ir meilė, 

atsparumas rizikingam elgesiui) 

1. Būkime mandagūs. 

2. Gebėjimas pasakyti „ne“. 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

3 klasė 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos 

samprata  

1. Kodėl turėčiau būti sveikas. Dorinis ugdymas 

Pasaulio pažinimas 

2.2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

1. Atramos – judėjimo sistema. 

2. Judėjimas itin svarbus augančio organizmo vystymuisi. 

Pasaulio pažinimas 

Fizinis ugdymas 

2. 2. Sveika mityba 1. Tinkamai maitinsies busi sveikas. 

2. kaip aš rūpinuosi savo sveikata. 

Pasaulio pažinimas 

Technologijos  

2.3. Veikla ir poilsis 1. Tinkamos mokymosi, bendravimo, poilsio vietos. Pasaulio pažinimas 

Technologijos 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Švarus pasaulis - graži aplinka. 

2. Busi švarus – busi sveikas. 

Pasaulio pažinimas 

 

2.5. Lytinis brendimas 1. Aš augu. 

2. Priima kūno pokyčius kaip natūralius. Vartoja tinkamas sąvokas. 

Dorinis ugdymas 

Pasaulio pažinimas 

3. Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 

jausmai, savitvarka, pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška) 

1. ,,Jausmų prisiminimas“ 

2. Mokausi bendrauti be patyčių. 

3. Gebėjimas priimti sprendimus. 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

4. Socialinė sveikata (draugystė ir meilė, 

atsparumas rizikingam elgesiui) 

1. Tolerancija kitiems.  Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 



Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai sritys 

Tema Dalykai, į kuriuos 

integruojama 

4 klasė 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos 

samprata  

1. Kaip kūno, proto ir dvasios būklė atsiliepia sveikatai Dorinis ugdymas 

Pasaulio pažinimas 

2.2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

1. Kodėl reikia taisyklingai stovėti, sėdėti, judėti? 

2. „Dienos ritmas – kūno ir sielos harmonija“ (sveikuolių patarimai). 

Pasaulio pažinimas 

Fizinis ugdymas 

2. 2. Sveika mityba 1. Naudingi ir nuodingi maisto produktai. Pasaulio pažinimas 

2.3. Veikla ir poilsis 1. Miego ir poilsio svarba normaliam augimui ir gerai sveikatai. Pasaulio pažinimas 

Dorinis ugdymas 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Asmens higienos ir aplinkos svarba sveikatai. 

2. Asmens higienos reikalavimai. 

Pasaulio pažinimas 

 

2.5. Lytinis brendimas 1. Aš augu ir keičiuosi. 

2. Mano ir kitų žmonių jausmai. 

3. Lytinis brendimas. 

Dorinis ugdymas 

Pasaulio pažinimas 

 

3. Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 

jausmai, savitvarka, pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška) 

1. „Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų“ (liaudies išmintis). Klasės valandėlė 

4. Socialinė sveikata (draugystė ir meilė, 

atsparumas rizikingam elgesiui) 

1. Bendravimo svarba tarpusavio santykiams 

2. Kur kreiptis pagalbos? 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

5 klasė 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos 

samprata  

1. Aplinkos poveikis sveikatai. 

2. Sveikas gyvenimo būdas. 

Dorinis ugdymas 

Gamta ir žmogus 

2.2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

1. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. 

2. Maisto produktai ir jų sudedamosios dalys. 

3. Saugaus elgesio taisyklės atliekant įvairius fizinio lavinimo pratimus. 

4. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. 

Fizinis ugdymas 

Dorinis ugdymas 

2. 2. Sveika mityba 1. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. 

2. Maisto produktai ir jų sudedamosios dalys. 

Technologijos  

2.3. Veikla ir poilsis 1. Miego ir poilsio svarba normaliam augimui ir sveikatai. Gamta ir žmogus 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Asmens higienos ir aplinkos švaros įtaka sveikatai. Gamta ir žmogus 

2.5. Lytinis brendimas 1. Kūno pokyčiai paauglystėje ir jų įtaką fizinei savijautai ir emocinei būsenai. 

2. Vaisingumo samprata. 

3. Savo ir kito asmens privatumo gerbimas. 

4. Savo ir kito asmens privatumo gerbimas. 

Dorinis ugdymas 

Pasaulio pažinimas 

 



Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai sritys 

Tema Dalykai, į kuriuos 

integruojama 

3. Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 

jausmai, savitvarka, pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška) 

1. Natūralūs paauglystės pokyčiai. 

2. Pozityvūs ir negatyvūs išgyvenimai. 

3. Dėmesio sutelkimas mokantis. 

4. Streso valdymas. 

5. Tinkama emocijų ir jausmų raiška. 

6. Streso valdymas ir problemų sprendimas.  

7. Asmeninių stiprybių ir polinkių atpažinimas. 

Klasės valandėlė 

Gamta ir žmogus 

Dorinis ugdymas 

4. Socialinė sveikata (draugystė ir meilė, 

atsparumas rizikingam elgesiui) 

1. Pagarbus bendravimas. 

2. Draugystės svarba žmogaus gyvenime. 

3. Žalingų įpročių prevencija 

4. Pagalba žmogui, negalinčiam atsispirti žalingiems įpročiams. 

5. Saugaus naudojimosi internetu taisyklės. 

Dorinis ugdymas 

technologijos 

6 klasė 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos 

samprata  

1. Sveikata – darnus kūno, psichikos ir tarpusavio santykių funkcionavimas. 

2. Sveika gyvensena – pagrindinis veiksnys, padedantis saugoti ir stiprinti sveikatą. 

3. Gyvensenos ir aplinkos poveikis sveikatai. 

4. Darnos šeimoje reikšmė šeimos narių emocinei sveikatai, vaiko raidai. 

Psichologas 

Dorinis ugdymas 

2.2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

1. Fizinis aktyvumas  

2. Judėjimo, reguliarių fizinių pratimų, mankštos reikšmė normaliam organizmo 

vystymuisi.  

3. Kasdienio fizinio aktyvumo poreikių tenkinimas, išnaudojant įvairias aplinkas ir 

neturint specialios įrangos ar priemonių.  

4. Fizinių gebėjimų (jėgos, lankstumo, vikrumo, greitumo, ištvermės ir koordinacijos) 

lavinimas.  

5. Fizinio aktyvumo formų įvairovė.  

6. Taisyklinga kūno laikysena – sveikatos pagrindas. 

7. Grūdinimosi principai ir nauda sveikatai. Traumatizmo prevencija ir rizikos 

sumažinimas aktyviai judant.  

8.Saugus važiavimas dviračiu, riedlente, pačiūžomis ir taip toliau.  

Socialinė pedagogė 

Klasės valandėlė 

Gamta ir žmogus 

Dorinis ugdymas 

2. 2. Sveika mityba 1. Mitybos režimo svarba. Technologijos  

2.3. Veikla ir poilsis 1. Sveikos mitybos principai ir taisyklės.  

2. Sveikatai palankių maisto produktų ir vandens reikšmė.  

3. Maisto produktai ir jų sudedamosios dalys, maistinė ir energetinė vertė.  

4. Sveikatai nepalankūs produktai.  

5. Mokėjimas analizuoti maisto produktų etiketes.  

Gamta ir žmogus 

Socialinė pedagogė 

Sveikos priežiūros 

specialistas 

Dorinis ugdymas 



Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai sritys 

Tema Dalykai, į kuriuos 

integruojama 

6. Dienotvarkės reikšmė normaliam organizmo augimui, vystymuisi ir sveikatai.  

7. Aktyvaus poilsio svarba, siekiant pailsėti po intensyvaus protinio darbo, naudojimosi 

IKT priemonėmis.  

8. Turiningo ir prasmingo laisvalaikio leidimo būdai.  

9. Būdai ir priemonės, padedančios tausoti klausą ir regėjimą.  

10. Ergonomiškos mokymosi ir poilsio erdvės. 

 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Asmens švaros ir aplinkos tvarkos poveikis sveikatai.  

2. Asmens higienos reikalavimų ypatumai, priemonės ir paslaugos.  

3. Apsisaugojimo nuo užkrečiamųjų ligų būdai.  

4. Priemonės, padedančios apsisaugoti nuo žalingo aplinkos poveikio. 

Sveikos priežiūros 

specialistas 

 

2.5. Lytinis brendimas 1. Mergaičių ir berniukų kūno pokyčiai, emocijų kaita paauglystėje.  

2. Brendimo metu paaugliams kylančios problemos ir jų sprendimo būdai.  

3. Menstruacijų ciklas, higiena menstruacijų metu.  

4. Lytinio brendimo ir vaisingumo sąsajos.  

5. Sveiko gyvenimo būdo svarba vaisingumo funkcijoms išsaugoti.  

6. Vaiko (embriono, vaisiaus) vystymasis motinos įsčiose.  

Dorinis ugdymas 

Sveikos priežiūros 

specialistas  

3. Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 

jausmai, savitvarka, pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška) 

1. Savivertė.  

2. Adekvataus savęs vertinimo, pasitikėjimo savimi ir asmens savijautos bei elgesio 

sąsajos.  

3. Savo ir kito asmens individualumo, unikalumo ir vertingumo suvokimas. 

4. Asociacijos ir priežastys, sukeliančios pozityvias ir negatyvias emocijas.  

5. Pasitikėjimas savo jausmais ir išgyvenimais.  

6. Emocijų ir jausmų sąsajos su elgesiu. Tinkama emocijų ir jausmų raiška.  

7. Stresą keliančios situacijos, būdai, padedantys nusiraminti, atsipalaiduoti, išgyvenus 

stiprius jausmus.  

Dorinis ugdymas 

 

4. Socialinė sveikata (draugystė ir meilė, 

atsparumas rizikingam elgesiui) 

1.Draugystė ir meilė.  

2.Pagarbus bendravimas, jo svarba tarpusavio santykiams.  

3. Draugystės svarba žmogaus gyvenime.  

4. Draugystės užmezgimas, palaikymas ir išsaugojimas.  

5. Meilės raiškos artimiems žmonėms būdai.  

6. Vertybės, svarbios darniems tarpusavio santykiams šeimoje.  

7. Dalyvavimas priimant bendrus šeimos sprendimus.  

8. Donorystės esmė ir prasmė. Veiksniai, sukeliantys ir skatinantys rizikingą elgesį.  

9. Fizinio, emocinio, seksualinio smurto ir prievartos formos ir pagalbos šaltiniai.  

10. Saugus ir atsakingas elgesys virtualiojoje erdvėje. 

Dorinis ugdymas 

Socialinė pedagogė 

Psichologas 

 



Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai sritys 

Tema Dalykai, į kuriuos 

integruojama 

7 klasė 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos 

samprata  

1. Aplinkos poveikis sveikatai. 

2. Sveikas gyvenimo būdas. 

3. Šeimos samprata. 

4. Darni šeima kaip pagrindinių vaiko poreikių patenkinimo garantas. 

Dorinis ugdymas 

Biologija 

2.2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

1. Judėjimo, reguliarių fizinių pratimų ir mankštos poveikis organizmo vystymuisi. 

2. Taisyklinga kūno laikysena. 

3. Saugaus elgesio taisyklės atliekant įvairius fizinio lavinimo pratimus. 

4. Fizinis aktyvumas – tinkamas kūno masės reguliavimo būdas. 

Socialinė pedagogė 

Dorinis ugdymas 

Fizinis ugdymas 

2. 2. Sveika mityba 1. Maisto racionas paauglystėje. 

2. Maisto produktai ir jų sudedamosios dalys. 

3. Valgymo sutrikimų priežastys, požymiai ir pasekmės. 

4. Maisto papildų, keičiančių kūno svorį, gerinančių sportinius laimėjimus, poveikis ar 

žala sveikatai. 

Technologijos  

Biologija  

Fizinis ugdymas 

2.3. Veikla ir poilsis 1. Dienotvarkės reikšmė normaliam augimui ir vystymuisi.  Dorinis ugdymas 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Asmens higienos įtaka asmeniui ir socialiniams santykiams. 

2. Savęs ir kitų apsauga nuo užkrečiamųjų ligų. 

Sveikos priežiūros 

specialistas 

2.5. Lytinis brendimas 1. Lytinis potraukis – natūrali lytiškumo raiška, kurią galima valdyti, siekiant išvengti 

neigiamų pasekmių.  

2. Susižavėjimo ir meilės raiškos būdai paauglystėje.  

3. Asmens teisė į asmeninę erdvę ir privatumą. 

4. Rizikingo elgesio (priekabiavimas, smurtas) pasekmės ir būdai, kaip jų išvengti. 

Dorinis ugdymas 

Sveikos priežiūros 

specialistas  

Biologija  

3. Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 

jausmai, savitvarka, pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška) 

1. Savivertės formavimasis. 

2. Jausmai, emocijos ir jų valdymas. 

3. Tinkami saviraiškos būdai. 

4. Savireguliacija ir savikontrolė. 

5. Kaip pasiekti tikslus, kokie galimi alternatyvūs tikslo pasiekimo būdai?  

6. Kodėl svarbus įsipreigojimų įgyvendinimas?  

Dorinis ugdymas 

4. Socialinė sveikata (draugystė ir meilė, 

atsparumas rizikingam elgesiui) 

1. Pagarbaus bendravimo svarba tarpusavio santykiams. 

2. Saugus elgesys virtualiojoje erdvėje. 

3. Draugystė ir meilė. 

4. Kaip įvairiose situacijose galima padėti asmeniui ar asmenims, patiriantiems fizinį 

smurtą, psichologinį spaudimą, patyčias, seksualinį priekabiavimą, prievartą? 

Dorinis ugdymas 

Socialinė pedagogė 

Psichologas 

8 klasė 



Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai sritys 

Tema Dalykai, į kuriuos 

integruojama 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos 

samprata  

1.Sveikata. 

2. Savijauta. 

3. Gyvenimo būdas.  

4 Aplinka.  

5. Gyvenimo būdo įtaka sveikatai. 

6. Sveikatos apsaugos įstaigos ir jų teikiamos paslaugos. 

Sveikos priežiūros 

specialistas 

2.2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

1. Darnios šeimos bruožai.  

2. Atsakingos tėvystės ir motinystės principai.  

3. Santuokinės meilės esmė, asmeninis ir visuomeninis jos pobūdis. 

4. Skyrybų priežasčių sudėtingumas.  

5. Fizinis aktyvumas. 

6. Judėjimo ir reguliariai atliekamų fizinių pratimų trumpalaikė ir ilgalaikė nauda 

širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos pajėgumui stiprinti, jėgai, ištvermei ir 

lankstumui didinti, lėtinių ligų rizikai mažinti. 

Socialinė pedagogė 

Dorinis ugdymas 

Fizinis ugdymas 

Sveikos priežiūros 

specialistas 

 

2. 2. Sveika mityba 1. Reguliaraus judėjimo įtaka asmens emocinei būklei, protiniam darbingumui.  

2. Taisyklingos laikysenos išsaugojimas Susižalojimų ir traumų rizikos prevencija, 

sportuojant ir atliekant įvairią fizinę veiklą.  

3. Paros maisto raciono poreikis pagal maisto produktų grupes.  

4. Sveikatai palankios mitybos pavyzdžiai. 

5 Mityba paauglystėje, rekomenduojamas maisto racionas paaugliams.  

6. Angliavandenių, baltymų ir riebalų poreikis. Maisto papildai. 

7. Genetiškai modifikuoti organizmai.  

8. Valgymo sutrikimai, jų priežastys, požymiai ir pasekmės.  

9. Reklamos poveikis mitybos įpročiams ir maisto produktams pasirinkti.  

10. Maisto produktų ženklinimo analizė pagal įgytas žinias.  

11. Pagrindinės priežastys, sukeliančios klausos, regos sutrikimus ir traumas.  

12. Būdai ir priemonės, padedančios išsaugoti regą ir klausą (regos ir klausos higiena). 

Technologijos  

Biologija  

Dorinis ugdymas 

 

2.3. Veikla ir poilsis 1. Dienotvarkės reikšmė normaliam vystymuisi. 

2. kaip apsaugoti regą ir klausą. 

Biologija  

 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 1. Asmens higienos įtaka asmeniui ir socialiniams santykiams. 

2. Savęs ir kitų žmonių apsauga nuo užkrečiamųjų ligų. 

3. Informacijos higienos priemonių etiketės. 

4. Aplinkos ekologija ir ergonomika. 

5. Būdai sumažinti žalingą aplinkos poveikį.  

Sveikos priežiūros 

specialistas 

Biologija  



Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai sritys 

Tema Dalykai, į kuriuos 

integruojama 

2.5. Lytinis brendimas 1. Asmens higienos įtaka asmeniui ir socialiniams santykiams. Informacija higienos 

priemonių etiketėse.  

Biologija  

Sveikos priežiūros 

specialistas 

3. Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 

jausmai, savitvarka, pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška) 

1. Savivertė.  

2. Pasitikėjimas savimi. 

3. Kaip paauglystėje formuojasi savivertė?  

4. Kas gali daryti teigiamą ar neigiamą įtaką nuomonei apie save?  

5. Kaip teigiamas ar neigiamas savęs vertinimas veikia asmens savijautą ir sveikatą? 

6. Kokių problemų kyla ir kokiais sveikatai palankiais būdais galima spręsti kylančias 

problemas ir sunkumus? 

Dorinis ugdymas 

 

4. Socialinė sveikata (draugystė ir meilė, 

atsparumas rizikingam elgesiui) 

1. Draugystė ir meilė.  

2. Kiekvieno žmogaus individualumas, unikalumas ir lygiavertiškumas. 

3. Draugystė kaip asmenis praturtinantis konstruktyvus ryšys. 

4. Draugystės, įsimylėjimo ir meilės panašumai ir skirtumai.  

5. Meilė kaip jausmas, kito asmens pažinimas ir valingas apsisprendimas kurti 

santykius.  

6. Įsipareigojimai, atsakomybė ir sąžiningumas – artimų santykių pagrindas.  

7. Pagarbus bendravimas, jo svarba tarpusavio santykiams.  

8. Kritiškas bendraamžių, žiniasklaidos, masinės kultūros spaudimo, lyčių stereotipų 

įtakos lytiškumo raiškai vertinimas.  

9. Saugus ir pagarbus elgesys virtualiojoje erdvėje. 

Dorinis ugdymas 

Socialinė pedagogė 

Psichologas 

Biologija  

 

 

 

  



3. UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ PLANAS 

 

Ugdymo karjerai programa apima visumą žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros 

sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą, karjeros kompetencijų ugdymo gaires, mokinių karjeros 

kompetencijų įsivertinimą.  

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniui įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą. 

 

Ugdymo karjerai sritis Tema Klasė 

(pam. sk.) 

Dalykas, į kurį integruojama 

1-4 klasė 

Savęs pažinimas Asmeninės savybės, pomėgiai 1-4 (1) Dorinis ugdymas 

1-4 (1) Klasės valandėlė 

Artimiausia socialinė aplinka: šeima, giminė, klasė, bendruomenė 3 (1) Pasaulio pažinimas 

1-4 (1) Dorinis ugdymas 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Pažintis su profesijų įvairove naudojant įvairius informacinius šaltinius 2, 4 (1) Klasės valandėlė 

4 (1) Matematika (informacinės 

technologijos) 

Ką ir kodėl žmonės dirba? Šeimos narių karjera. Dominanti profesija 2-4 (1) Pasaulio pažinimas 

1-4 (1) Klasės valandėlė 

Kaip mokytis, kad pasiekčiau gerų rezultatų 2-4 (2) Lietuvių kalba 

2-4 (2) Matematika 

2-4 (2) Pasaulio pažinimas 

1-4 (1) Klasės valandėlė 

Karjeros planavimas Svajonės. Tikslai. 1-4 (1) Dorinis ugdymas 

Ką veiksiu per dieną? Dienotvarkė. Planas 1-2 (1) Pasaulio pažinimas 

3-4 (1) Matematika 

Kaip žmonės priima sprendimus? Problemos sprendimo būdai. 3-4 (1) Matematika 

1-2 (1) Dorinis ugdymas 

Karjeros įgyvendinimas Kaip spręsti tarpusavio nesutarimus? 1-4 (1) Dorinis ugdymas 

1-4 (1) Klasės valandėlė 

Bendradarbiavimas grupėje. Sėkminga adaptacija naujoje aplinkoje (klasėje). 1 (1) Dorinis ugdymas 



Ugdymo karjerai sritis Tema Klasė 

(pam. sk.) 

Dalykas, į kurį integruojama 

1-2 (1) Klasės valandėlė 

Savęs pristatymas kasdieninėse gyvenimo situacijose. 3-4 (1) Lietuvių kalba 

2-3 (1) Dorinis ugdymas 

Verslumo pradmenys. Kaziuko mugė. 2-3 (1) Technologijos 

4 (1) Matematika 

5-8 klasė 

Savęs pažinimas Savo savybių, gabumų, polinkių, vertybių, interesų pažinimas. 5-8 (3) Dorinis ugdymas 

5-8 Neformalusis ugdymas 

Socialinių ryšių įvairovė, socialinių vaidmenų kaita žmogaus gyvenime. 7-8 (1) Dorinis ugdymas 

5 (1) Istorija 

5-8 (1) Klasės valandėlė 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Sau aktualios informacijos apie profesijas ir mokymosi galimybes rinkimas bei 

sisteminimas. 

5-7 (2) Informacinės technologijos 

Asmeninis mokymosi stilius. Veiksmingi mokymosi būdai. 5-8 (1) Klasės valandėlė 

5-8 (2) Mokomieji dalykai 

Darbo pasaulio istorinė raida. Amatai. 6-7 (1) Istorija 

5-8 (3) Technologijos 

Karjeros planavimas Gyvenimo tikslų kėlimas. Asmeninės ateities vizija. 7-8 (1) Dorinis ugdymas 

5-8 (1) Klasės valandėlė 

Svajonių profesija. 5-8 (2) Mokomieji dalykai 

5-8 Neformalusis ugdymas 

Mokymosi ir laisvalaikio planavimas. 6, 8 (1) Matematika 

5-6 (1) Fizinis ugdymas 

Sprendimų priėmimas įvairiose mokymosi bei gyvenimo situacijose. 5-8 (2) Klasės valandėlė 

6-8 (1) Dorinis ugdymas 

5-8 (1) Mokomieji dalykai 

Karjeros įgyvendinimas Laiko planavimas. 5-8 (1) Klasės valandėlė 

5, 7 (2) Matematika 

Streso valdymas 5-8 (2) Dorinis ugdymas 



Ugdymo karjerai sritis Tema Klasė 

(pam. sk.) 

Dalykas, į kurį integruojama 

5-8 (3) Fizinis ugdymas 

5-8 (3) Klasės valandėlė 

Konfliktų sprendimo būdai. 6-8 (2) Dorinis ugdymas 

5-8 (3) Klasės valandėlė 

Elgesio taisyklės komandoje. 5 (1) Fizinis ugdymas 

5-8 (1) Dorinis ugdymas 

Adaptacijos naujoje aplinkoje poveikis rezultatams ir savijautai. 5-6 (1) Klasės valandėlė 

5-6 (1) Dorinis ugdymas 

Savęs, savo ar grupės darbo rezultato pristatymas mokymosi ir laisvalaikio veiklose. 5-8 (1) Mokomieji dalykai 

5-8 (2) Projektinė veikla 

Verslumo pradmenys.  5-6 (2) Matematika 

5-8 (3) Technologijos 

Pažintis su profesijomis praktikoje 7-8 (1) Profesinis veiklinimas 

 

 

  



4. 1-4 KLASĖS ŽMOGAUS SAUGOS BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ PLANAS 

 

Žmogaus saugos programa yra skirta ugdyti mokinių gebėjimą ir nusiteikimą naudotis individualia ir kolektyvine patirtimi pagrįstomis žiniomis ir 

sprendimais užtikrinant tinkamu elgesiu savo ir kitų žmonių saugumą. Siektina, kad mokiniai patys atpažintų, įvardytų grėsmę ir pavojų keliančias 

situacijas, būtų pasirengę imtis praktinių veiksmų, saugotų gyvybę ir sveikatą, aplinką ir turtą. Įgyvendinant programą siekiama, kad mokiniai aktyviai 

įsitrauktų į įvairių žmogaus saugos problemų svarstymą, atsakingai priimtų sprendimus, pasitikėtų suaugusiais, gebėtų prireikus kreiptis pagalbos, prisiimti 

asmeninę atsakomybę už saugų elgesį, išsiugdytų savisaugą. 

 

Žmogaus saugos bendrosios programos tema Dalykas, į kurį integruojama 

1 klasė 

1. Bendrosios pagalbos telefonas 112. Pasaulio pažinimas 

2. Kelių eismo taisyklių nagrinėjimas. 

3. Higienos ir gyvūnų auginimo taisyklių analizavimas. Lietuvių kalba 

4. Saugi elgsena gamtoje ir buityje. Fizinis ugdymas 

5. Saugi elgsena gamtoje. Muzika 

6. Elgesys griaudėjant, žaibuojant poilsiaujant prie vandens. Dailė ir technologijos 

7. Elgesys su fejerverkais, saugus namų puošimas. Matematika 

8. Gaisrinė sauga. Gaisro pavojai žmogaus sveikatai ir gyvybei. 

2 klasė 

1. Saugi elgsena eismo aplinkoje ir gamtoje. Pasaulio pažinimas 

2. Gaisrų priežastys. Saugi elgsena ekstremaliose situacijose. 

3. Rūpinimasis savo saugumu ir sveikata. 

4. Rūpinimaisi savo ir kitų saugumu. Lietuvių kalba 

5. Saugus elgesys buityje. 

6. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. 

7. Neatsargus elgesys ir nelaimingi atsitikimai buityje ir gamtoje: kokios grėsmės, kaip apsisaugoti, kokios taisyklės. Fizinis ugdymas 

8. Grėsmę, riziką ar pavojų keliantys atvejai. 

9. Rūpinimasis savo sveikata ir saugumu. 

3 klasė 



Žmogaus saugos bendrosios programos tema Dalykas, į kurį integruojama 

1. Taršos šaltinių savo aplinkoje atpažinimas ir saugumo priemonių naudojimas. Pasaulio pažinimas 

2. Būtinų veiksmų atlikimas išgirdus garsinę sireną. 

3. Pavojingų situacijų namuose atpažinimas ir saugaus elgesio taisyklių laikymasis. 

4. Savo elgesio kontroliavimas kilus grėsmei ir pavojui. 

5. Pirmosios pagalbos suteikimas įsidrėskus, nusibrozdinus, įsipjovus, nusideginus, kraujuojant iš nosies. Lietuvių kalba 

6. Artimiausios eismo aplinkos stebėjimas ir jos įvertinimas. Dailė ir technologijos 

7. Saugus elgesys su elektros prietaisais ir įrenginiais kieme, gatvėje, nepažįstamoje aplinkoje Fizinis ugdymas 

8. Mokomės veikti adekvačiai eismo situacijai 

9. Pagalbos kreipimasis ištikus nelaimei 

4 klasė 

1. Tinkamas ir teisingas naudojimasis eismo saugumą didinančiomis priemonėmis. Pasaulio pažinimas 

2. Tinkamas elgesys atsiradus elektros srovės nuotėkiui. 

3. Tinkamas ir teisingas naudojimasis saugumą didinančiomis priemonėmis. Lietuvių kalba 

4. Saugaus elgesio gamtoje taisyklės. 

5. Pagarba, globa, rūpinimasis gyvūnais ir atsakingas elgesys su jais. 

6. Adekvatus elgesys pavojingo gamtinio reiškinio metu. Matematika 

7. Pavojai, kuriuos gali sukelti elektra ir pirmosios pagalbos suteikimas įvykio vietoje. Dailė ir technologijos 

8. Kaip išmokti pasakyti „ne“ ir atsispirti spaudimui elgtis nesaugiai? Fizinis ugdymas 

9. Kaip atpažinti pavojingas situacijas ir jų išvengti bendraujant su gyvūnu? 

10. Tinkamas elgesys saugantis pagrobėjų ir plėšikų. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 


