
Priedas Nr. 3 

 

Į MOKYKLOS UGDYMO TURINĮ INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS 

 

Žmogaus saugos integruojamos temos į 

mokomųjų dalykų bendrąsias programas 
Dalykas į kurį integruojama 

1 klasė  

Saugiausias maršrutas namai - mokykla - namai. 

Pagrindinės eismo taisyklės pėstiesiems. Mokinių 

elgesys per pertraukas.  

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Šviesoforo signalai. Kur ir kaip pereiti gatvę, kelią. 

Galimi pavojai. Pagrindiniai kelio ženklai. 

Lietuvių k., pasaulio pažinimas, klasės 

valandėlė 

Elgesys gatvėje tamsiuoju paros metu, kai 

važiuojamoji kelio dalis slidi. Atšvaitai. 

Lietuvių k., pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys su degtukais, žvakėmis, petardomis. 

Pavojingų situacijų ant ledo aptarimas. 

Lietuvių k., pasaulio pažinimas 

Kaip ir kur važinėtis rogutėmis. Žiemos pavojai.  Klasės valandėlė 

Operatyviosios tarnybos, teikiančios pagalbą 

nelaimės atveju, jų telefonai. 

Klasės valandėlė 

Elgesys autobuse, traukinyje. Pagarba 

bendrakeleiviams, vyresniems, neįgaliems 

žmonėms.  

Lietuvių k., klasės valandėlė 

Asmens higiena (veido, rankų, dantų, kojų). Saugus 

elgesys prie vandens telkinių. Apsinuodijimas 

maistu. 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Kaip ir kur žaisti ir slidinėti prie namų. Saugos ir 

gelbėjimo tarnybos garsiniai signalai. 

Pasaulio pažinimas 

2 klasė  

Mano kelias į mokyklą. Pagrindinės eismo taisyklės 

pėstiesiems. 

Pasaulio pažinimas 

Kada gatvėje ir kelyje saugu. Pagrindiniai kelio 

ženklai. 

Pasaulio pažinimas 

Kur važinėtis su dviračiu, elektriniu paspirtuku, 

riedlente. 

Pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys sporto salėje, aikštelėje. Kūno kultūra 

Saugus elgesys klasėje, koridoriuose. 

Saugus elgesys su degtukais, žvakėmis, petardomis. 

Klasės valandėlė 

Gamtos reiškiniai, kaip saugiai elgtis perkūnijos,  

kaitros, speigo, audros, potvynio metu. 

Pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys su elektriniais prietaisais. Elektra ne 

tik naudinga, ji gali būti pražūtinga.  

Pasaulio pažinimas 

Į ką kreiptis pagalbos ištikus nelaimei mokykloje ar 

namuose. 

Klasės valandėlė 

Pasimečiau minioje, miške, kitame mieste, kaip 

elgtis tokiu atveju. 

Lietuvių k. 

Asmens higiena. Saugus elgesys prie vandens 

telkinių. 

Lietuvių k., pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys radus benamį gyvūną ir kai gyvūnas 

yra nukentėjęs. 

Lietuvių k.,pasaulio pažinimas 

Apsinuodijimas gyvsidabriu, smalkėmis, maistu. Pasaulio pažinimas 



Akių ir kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Žiemos džiaugsmai ir pavojai. Pasaulio pažinimas 

Operatyviosios tarnybos, jų telefonai. Pasaulio pažinimas 

Saugumas, teisė. Pasaulio pažinimas 

Kas yra nepaprastieji įspėjimai, garsiniai signalai, 

įspėjamosios žinutės telefonuose. 

Klasės valandėlė 

Gaisras, vaiko elgesys pamačius. Kaip apsaugoti 

save ir kitus. 

Pasaulio pažinimas 

3 klasė  

Saugus eismas gatvėse prie mokyklos. Pasaulio pažinimas 

Civilinės saugos signalai. Kaip jie perduodami. Pasaulio pažinimas 

Žalingų įpročių kenksmingumas sveikatai. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Gydymosi pačiam galimybės ir pavojai. 

Užkrečiamos ligos. 

Pasaulio pažinimas 

Nuodingi grybai, uogos ir kiti augalai, narkotinės 

medžiagos. 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Pėsčiųjų eismo taisyklės. Drausmingas elgesys 

kelyje. 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Namų vaistinėlė. Kada vaistai gali būti pavojingi. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Paprasčiausios odos apsaugos priemonės. Pasaulio pažinimas 

Gamtos išdaigos: perkūnija, žaibas, viesulas, 

potvynis. 

Pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys su ugnimi. Pasaulio pažinimas 

Pavojai, tykantys arti gatvės. Automobilių keliamas 

pavojus. 

Klasės vadovo veikla 

4 klasė  

Saugus eismas gatvėse prie mokyklos Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Civilinės saugos signalai. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Žalingų įpročių kenksmingumo sveikatai 

aiškinimasis 

Pasaulio pažinimas 

Pirotechnikos pavojai Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Buitinių cheminių medžiagų naudojimas. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Užkrečiamos ligos Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Pratybos, kur ir kaip pereiti gatvę, kelią Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė, 

neformalusis ugdymas 

Kaip elgtis prie vandens telkinių (vasarą ir tirpstant 

ledui) 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Nuodingi grybai, uogos ir kiti augalai Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Narkotinių medžiagų žala Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Drausmingo ir kultūringo eismo dalyvio elgesys Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Saugus elgesys su ugnimi Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Kaip elgtis kelionėse Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Namų vaistinėlė. Kada vaistai gali būti pavojingi Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Pavojai keliuose ir kaip jų išvengti Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Paprasčiausios odos apsaugos priemonės Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Pavojai žaidžiant arti gatvių Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Gamtos išdaigos: perkūnija, žaibas, uraganas, 

viesulas, potvynis 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

 



Informacinių, komunikacinių technologijų 

ugdymo integruojamos temos 
Dalykas į kurį integruojama 

1 klasė  

Algoritmai ir programavimas Matematika 

Skaitmeninis turinys Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Saugumas, teisė Klasės vadovo veikla 

3-4 klasė  

Informacija Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Skaitmeninis turinys Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Algoritmai Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Virtualus bendravimas Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Informacinio mąstymo ugdymas Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

 

Ugdymo karjerai integruojamos temos į visų 

mokomųjų dalykų bendrąsias programas 
Dalykas į kurį integruojama 

1 klasė  

Kas aš esu? Pasaulio pažinimas 

Aš gyvenu, augu, keičiuosi. Ką jau gebu ir 

moku. 

Fizinis ugdymas 

Mano svajonės ir galimybės Pasaulio pažinimas 

Įvairios profesijos Pasaulio pažinimas 

Profesijos pristatymas Pasaulio pažinimas 

2 klasė  

Ar viskas visada pavyksta. Mano poreikiai ir 

svajonės 

Klasės valandėlės 

Aš gyvenu, augu ir keičiuosi. Ką jau sugebu ir 

moku 

Klasės valandėlė 

Kiekvienas mes ypatingas talentais ir 

gebėjimais 

Klasės valandėlė 

Įvairios profesijos Pasaulio pažinimas 

Kai užaugsiu būsiu..... Pasaulio pažinimas 

3-4 klasė  

Mainai, prekyba Kalsės vadovo veikla 

Prekė, jos vertė, pirkimas, taupymas Matematika 

Gamyba ir paslaugos Pasaulio pažinimas 

Vartotojas, prekė, paslauga Pasaulio pažinimas 

Buitinių atliekų panaudojimas Pasaulio pažinimas 

Kaziuko mugė Klasės vadovo veikla 

 

Etnokultūros integruojamos temos į 

mokomųjų dalykų bendrąsias programas 
Dalykas į kurį integruojama 

1 klasė  

Vėliavos spalvos. Pasaulio pažinimas 

Užgavinės. Kaukių simbolika. Dailė, neformalusis ugdymas 

Pagarba bundančiai gamtai. Pasaulio pažinimas 

Kraštovaizdis, architektūra. Dailė 

Margučių raštų ir spalvų simbolika Dailė 

Kalendorinės šventės ir jų papročiai Dorinis ugdymas, klasės valandėlės, pasaulio 

pažinimas 

Lietuvių liaudies tautosaka Lietuvių kalba 



2 klasė  

Ar mes pažįstame Lietuvoje gyvenančias 

tautas? 

Lietuvių kalba 

Tikra ir netikra pasakose Lietuvių k. 

Senovės žaidimai Kūno kultūra 

Užgavėnės, kaukių gaminimas iš įvairių 

medžiagų 

Dailė, technologijos  

Iš močiutės kraičio skrynios, skarelė, staltiesė,  

nosinė 

Dailė, technologijos 

Tautodailės formos- margučiai, verbos, juostos. 

Jų vertingumas 

Lietuvių k., dailė, technologijos 

Kalendorinės šventės ir jų papročiai 

Bažnyčių architektūra 

Dorinis ugdymas, klasės valandėlės, pasaulio 

pažinimas 

Lietuvių liaudies tautosaka Lietuvių k.  

3-4 klasė  

Lietuvių liaudies smulkioji tautosaka Lietuvių k. 

Senasis tikėjimas ir krikščionybė. Dorinis ugdymas 

Svarbiausi švenčių tradiciniai valgia Dorinis ugdymas, lietuvių k. 

Liaudies muzikos instrumentai Muzika 

Tautodailės įvairovė Lietuvoje Dailė 

Lietuvių liaudies amatai Technologijos 

Lietuvių liaudies tautodailė Technologijos  

Architektūros puoselėjimas Lietuvoje Dailė 

Lietuvos etnografiniai regionai Dailė, technologijos, muzika 

Lietuvos etnografinių regionų tradicinė 

architektūra 

Dailė 

Senasis Lietuvos kaimo darželis Pasaulio pažinimas 

 

Prevencinės „Olweus“ programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) integruojama į 1-10 

kl. klasės valandėles 

Temos: 

1. Keturios taisyklės prieš patyčias. Olweus programos ,,Nuobaudų kopėčių“ taikymas.  

2. Mokinių (ypač paauglių) ir mokytojų tarpusavio santykiai. Kas padeda kurti šiltus tarpusavio 

santykius. 

3. Kas skatina mokinių norą eiti į mokyklą ir mokinių aktyvų dalyvavimą įvairiose (mokyklinėse ir 

popamokinėse) veiklose. 

4. Kaip pagerinti klasių mikroklimatą. Draugiškų tarpusavio santykių kūrimas klasėse. 

5. Triukšmo įtaka paauglio (vaiko) organizmui. 

6. Draugiškas elgesys su žemesnių klasių mokiniais. 

7. Kaip pasipriešinti bendraamžių neigiamai įtakai. 

8. Kaip jaučiasi vaikai, kai iš jų tyčiojamasi. 

9. Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai. 

10. Kodėl apie patyčias svarbu papasakoti suaugusiems. 

11. Skundimas ir pagalbos ieškojimas. 

12. Kaip aš galiu prisidėti prie patyčių mažinimo mokykloje (labiau tinka vyresnių klasių 

mokiniams). 

13. Pagarba mokytojui. 

14. Mokinių taisyklių priminimas, akcentuojant labiausiai pažeidžiamus punktus. Taisyklių 

nesilaikymo pasekmės. 

15. Tolerancija: ,,kitokių“ vaikų priėmimas, bendraamžių tarpusavio santykiai. 

16. Pagarba sau ir kitam. 



17. Pagarba kito nuosavybei. 

18. Jausmų atpažinimas ir raiška. 

19. Draugystė. 

20. Vienišumas. 

 

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos integravimas į 5-10 kl. ugdymo turinį: 

 

Klasė Dalykas 

Val. sk. iš 

dalykų 

programų 

per m. m. 

Temos 

 

 

 

5 

Klasės vadovo veikla 

 

 

Lietuvių kalba 

 

Gamta ir žmogus 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Tabako žala paauglio sveikatai ir 

asmenybei 

Draudimai pirkti, vartoti, nešti alkoholinius 

gėrimus. Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už šių 

medžiagų vartojimą 

Vertybės 

 

Alkoholio poveikis paauglio sveikatai ir elgesiui 

 

Kitos psichiką veikiančios medžiagos: rūšys, 

poveikis, vartojimo pasekmės 

 

 

 

6 

Gamta ir žmogus  

 

Klasės vadovo veikla  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Neigiamas rūkymo poveikis fiziniam 

aktyvumui. Kvėpavimas 

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai alkoholio 

poveikio padariniai. Elgesio pokyčiai 

Draudimai pirkti ir vartoti alkoholį, 

tabaką, toksines medžiagas 

Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už tabako, 

alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimą 

 

 

7 

Biologija 

 

 

 

 

 

Klasės vadovo veikla  

 

 

 

 

Istorija 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Aktyvus ir pasyvus rūkymas. Kvėpavimo sistema 

Tabako žala paauglio sveikatai ir asmenybei 

Elgesio pokyčiai patiriant įvairaus laipsnio 

apsvaigimą. Nervų sistema 

 

Draudimai pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus 

(vaikams iki 18 metų, suaugusiesiems – 

viešosiose vietose) 

Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimą 

 

Vyskupo A. Valančiaus blaivystės idėjų raida 

 



 

Klasė Dalykas 

Val. sk. iš 

dalykų 

programų 

per m. m. 

Temos 

 Dorinis ugdymas  Pagalba vartojantiems toksines medžiagas 

 Biologija 1 Trumpalaikiai ir ilgalaikiai kvaišalų padariniai 

 Chemija 1 Pavojai alkoholinius gėrimus maišant su 

8   kitomis psichiką veikiančiomis 

   medžiagomis 

 Fizinis ugdymas 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės 

veikla 

1 

 

1 

Alkoholinių gėrimų vartojimas, rūkymas ir 

sportas 

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

priežastys 

 Dorinis ugdymas 1 Įvairūs pagalbos būdai šeimos nariams, 

   turintiems problemų dėl alkoholio 

   vartojimo 

10 Biologija 1 Priklausomybės nuo tabako ir pagalbos 

   rūkančiam būdai. Kvėpavimas 

 Pilietiškumo pagrindai 1 Alkoholio kontrolės ir prevencijos patirtis 

   Lietuvoje ir pasaulyje 

 Pilietiškumo pagrindai 1 Psichiką veikiančių medžiagų kontrolės ir 

   prevencijos patirtis Lietuvoje ir pasaulyje 

 Klasės vadovo veikla 1 Prevencijos veiklos rūšys ir dalyvavimo 

   joje formos 

5-10 Socialinis pedagogas  Gegužės 31 d. – Nerūkymo diena. Diskusijos 

,,Tavo pasirinkimas“ anketavimas. 

 

  



2. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos integravimas į 5-10 kl. 

dalykų programas: 

Eil. Nr. Teminė sritis Dalykai, į kurių programas integruojama 

5-6 klasės 

1. Šeima, giminė ir tradicijos Lietuvių kalba ir literatūra, etika, istorija 

2. Paprotinis elgesys ir vertybės Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika 

3. Mitybos ir sveikatos tausojimo 

papročiai 

Technologijos 

4. Etnografiniai regionai Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

geografija, technologijos 

5. Gyvenamoji aplinka Istorija, lietuvių kalba ir literatūra, geografija 

6. Gamta tradicinėje kultūroje Lietuvių kalba ir literatūra, gamta ir žmogus 

7. Kalendorinės šventės ir papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, muzika, 

dailė, technologijos 

8. Tradiciniai darbai ir amatai Dailė, technologijos, istorija 

9. Liaudies kūryba Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

technologijos 

7-8 klasės 

1. Bendruomenė ir tradicijos Istorija, etika 

2. Paprotinis elgesys ir tradicinis 

etiketas 

Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika 

3. Namai etninėje kultūroje Lietuvių kalba ir literatūra, dailė, 

technologijos 

4. Pasaulėžiūra, mitologija ir religija Lietuvių kalba ir literatūra, istorija 

5. Kalendoriniai papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, 

muzika, dailė, technologijos 

6. Tradiciniai amatai Dailė, technologijos, istorija 

7. Tautinis kostiumas Dailė, technologijos 

8. Liaudies kūryba Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

technologijos 

10 klasės 

1. Tauta ir tradicijos Istorija, pilietiškumo ugdymas 

2. Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos 

Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika, 

istorija 

3. Jaunimo brandos apeigos ir papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika 

4. Paprotinė teisė ir elgesys Istorija, pilietiškumo ugdymas 

5. Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra 

Istorija, geografija, dailė, technologijos 

6. Liaudies astronomija Fizika, lietuvių kalba ir literatūra, 

dailė, technologijos 

7. Kalendoriniai papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, muzika, 

dailė, technologijos 

8. Tradicinė ūkinė veikla Dailė, technologijos, 

istorija, lietuvių kalba ir literatūra, ekonomika 

9. Liaudies kūryba Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

technologijos 



3. Ugdymo karjerai programa integruota į soc. pedagogės veiklą: 

Pokalbiai, diskusijos - ,,Pasirinkimo kryptys baigus pagrindinio ugdymo programą“. 

Išvykos į mokymo įstaigas ,,Atvirų durų dienos“. 

Susitikimai su mokymo įstaigų atstovais. 

Pokalbiai su spec. poreikių mokiniais dėl tolesnio pasirinkimo. 

 

4. Nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindai 

Klasė Dalykas Temos 

1 Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba Mano vytis ir trispalvė 

 Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė Ar aš saugus. Pavojingų situacijų 

atpažinimas 

 Klasės valandėlė Asmens saugumas. Kaip pasakyti ,,ne“? 

2 Lietuvių kalba Tikra ir netikra pasakose 

 Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas Ar mes pažįstame Lietuvoje gyvenančias 

tautas? 

3 Pasaulio pažinimas Kas yra valstybės siena/ 

  Tikri ir netikri faktai mano miestelio 

istorijoje 

 Pasaulio pažinimas, matematika Kodėl reikalingos ginkluotosios pajėgos? 

 Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas Lietuvoje gyventi gera 

 Neformalus ugdymas Ar aš saugus? Pavojingų situacijų 

atpažinimas 

 Neformalus ugdymas, pasaulio pažinimas Asmens saugumas. Kaip pasakyti ,,ne“? 

4 Klasės valandėlė Ar mokame atpažinti smurtą vaikiškuose 

animaciniuose filmuose? 

 Lietuvių kalba Tikri ir netikri faktai mano miestelio 

istorijoje 

 Pasaulio pažinimas Kodėl reikalingos ginkluotosios pajėgos? 

 Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė Ar aš saugus? Pavojingų situacijų 

atpažinimas. 

 Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė Asmens saugumas. Kaip pasakyti ,,ne“? 

 Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba Iš kur sužinome naujienas? 

7-8 Istorija  Kaip atpažinti klaidinančią informaciją? 

10 Istorija Partizaninio karo reikšmė. Ar išlieka 

grėsmė valstybingumui? 

  Ar mano asmens duomenų paviešinimas 

gali turėti įtakos nacionaliniam saugumui? 

 

 


