
Ar pasiruošę saugiai praleisti vasaros atostogas ? 

 

  

 

 

Gražių ir saugių atostogų! 
 

 

Nepamiršk sveikai maitintis! 
Siekiant išlaikyti sveikos mitybos principus, 

svarbiausia valgyti bent tris kartus per dieną 

įvairų maistą, vengiant riebaus, kuris 

karštomis vasaros dienomis dar sunkiau 

virškinamas. "Greitai gendantys produktai - 

virta dešra, dešrelės, žuvis, pieno produktai - 

karštą vasarą tampa pavojingi sveikatai.  

 

Gerk kuo daugiau skysčių! 
Karštomis dienomis, ypač ilgesnį laiką 

būnant saulėje, būtina gerti daug 

skysčių. "Gerk, nors ir netroškina". 

rekomenduojama gerti paprastą, 

mineralizuotą vandenį arba vėsią 

arbatą. Saugiausi gėrimai – fasuotoje 

taroje, tik jokiu būdu ne su saldikliais, 

kurie turi daug kalorijų, o troškulio 

nemalšina. 
 

 
 

Pagrindinės 

taisyklės, vasaros 

atostogų metu 

Saulė naudinga, bet ir 

pavojinga! 

Ilgai būti saulėje pavojinga, nes 

oda gali per stipriai nudegti, 

ištikti šilumos ir saulės smūgis. 

Ką daryti ištikus šilumos ir saulės 

smūgiams?Reikia žmogų nuvesti į 

pavėsį, paguldyti truputį pakelta 

galva. Ant galvos, kaktos dėti 

šaltus kompresus, duoti gerti šalto 

vandens, jeigu pykina, duoti gerti 

ko nors rūgštaus, kviesti greitąją 

pagalbą. 

 
 

Būk atsargus vandenyje! 
Karštomis vasaros dienomis labai 

norisi atsigaivinti vandenyje. 

Tačiau reikėtų nepamiršti, kad 

neatsargiai elgiantis yra didelis 

pavojus nuskęsti. Dažniausios 

skendimo priežastys yra neblaivi 

būklė, vaistų poveikis, traukuliai, 

nelaimingi atsitikimai plaukiojant 

valtimi, vandens sportas.  

 

Būk atsargus kelyje! 
Gatvę pereik tik 

sankryžose, pėsčiųjų, 

požeminėse perėjose, 

atsimink šviesoforo 

spalvų reikšmes. Į viešąjį 

transportą įlipk ir išlipk 

tik pažymėtose vietose. 

 

Būk atsargus miške! 
Saugokis erkių, naudok 

priemones joms atbaidyti. Jei 

įgėlė bitė, uodas ar kitas 

vabzdys ant skaudamos vietos 

uždėk šaltą kompresą ir prašyk 

tėvų, kad nuvežtų pas gydytoją.    

 

Būk atsargus su 

nepažįstamais 

žmonėm! 
Neimk iš jų jokių 

skanėstų, nesėsk į 

nepažįstamų žmonių 

automobilius. 

 

Neglostyk, neerzink 

svetimų gyvūnų! 
Nesiartink prie gyvūno, 

jei jis atrodo agresyvus 

ar iš jo nasrų bėga 

seilės!  

 
 
 

Miške 

nedegink 

žolės, nekurk 

laužo, 

nešiukšlink! 
Nevalgyk  miške 

ar sode rinktų 

vaisių ar uogų. 

Mokslo metams pasibaigus, prasideda 

pats smagiausias poilsio, žaidimų ir 

pramogų laikotarpis, tačiau kartais per 

daug didelis atsipalaidavimas, kai 

primirštami mokykliniai rūpesčiai ir 

saugaus elgesio taisyklės, atneša į 

namus nelaimes. 

 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2On3ecPL2GU1PM&tbnid=iTTRYWBDnEilXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ekopasaulis.com%2Flt%2F%3Fcid%3D541%26new_id%3D1205%26page_nr%3D&ei=sgh7U_SOO4KfO5yAgYAJ&psig=AFQjCNEAlVQrPfbRbOBG7MJewAIEuk4kBg&ust=1400658382063351
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9WHLJCpG96jiqM&tbnid=DAmX4g9Vpq4zEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.juara.lt%2Findex.php%3Fsec%3D13%26id%3D9%26tid%3D136%26thm%3DApsauga_nuo_saul%25C4%2597s._Faktai_ir_mitai&ei=7Ft8U-TiEIGN7QawtIHoAg&psig=AFQjCNGoQl8SdrvMjCDvBZ7l8mteFgaZ4Q&ust=1400745288674838
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9WHLJCpG96jiqM&tbnid=DAmX4g9Vpq4zEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.juara.lt%2Findex.php%3Fsec%3D13%26id%3D9%26tid%3D136%26thm%3DApsauga_nuo_saul%25C4%2597s._Faktai_ir_mitai&ei=7Ft8U-TiEIGN7QawtIHoAg&psig=AFQjCNGoQl8SdrvMjCDvBZ7l8mteFgaZ4Q&ust=1400745288674838
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0418Z8Ha-luVaM&tbnid=YlDymMJgaLY7HM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmokytojadalia.jimdo.com%2Fb%25C5%25ABk-saugus%2Fsaugi-vasara%2F&ei=Bgd7U_ONPMaqO5mNgcAJ&psig=AFQjCNG47xS1hzaE3sP91Nth-4AYYqu8QA&ust=1400657831347660
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4BF4M6f0LSYT8M&tbnid=7-FDTCHjaw7nQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.15min.lt%2Fnaujiena%2Feko-zmogus%2Faplinka%2Fsaugaus-elgesio-keliuose-iprociai-nuo-mazumes-364-166873&ei=fml8U5LQF86h7AaykoGgCA&psig=AFQjCNG33PbB9kh8IrwhktIhEogHXkauWQ&ust=1400748775124789
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=gA1oFRMM-2UBcM&tbnid=2ubVVI3dzmNNDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvsb.kelme.lt%2F%3Fp%3D2120&ei=MH58U9fgEeGV7AaCioHgDA&psig=AFQjCNFPIEn33H4ZuCSM_bTIZcbPRtHAVQ&ust=1400754062601189
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=gA1oFRMM-2UBcM&tbnid=2ubVVI3dzmNNDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvsb.kelme.lt%2F%3Fp%3D2120&ei=MH58U9fgEeGV7AaCioHgDA&psig=AFQjCNFPIEn33H4ZuCSM_bTIZcbPRtHAVQ&ust=1400754062601189
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=krHJ604iN10jJM&tbnid=cV6wAc0V2ALVSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pitbuliai.lt%2Fpages%2Fistatymai%2Fpitbulterjeru-tipo-sunys-ir-istatymai.php&ei=caJ8U4izL4ek4gSt0YHYBA&psig=AFQjCNGwUV1S3yNQ4fimgyDxKhW7wwlC2g&ust=1400763312431577

