
UŽDUOČIŲ KNYGELĖ

AS – SAUGUS
INTERNETE!



Tikriausiai internete praleidi nemažai laiko – žiūri 
vaizdo siužetus, žaidi žaidimus, bendrauji su 
draugais ir darai įvairiausius kitus dalykus.

Kas labai svarbu naudojantis internetu?
Ogi laikytis pagrindinių saugaus elgesio internete 

taisyklių!

Kartu su mokytoju, bibliotekininku ar tėveliais 
spręsk knygelėje pateiktas užduotis ir daugiau 

sužinok apie saugų elgesį internete!

Labas!



Sujunk taškus ir apibrauk, kuriuo įrenginiu prie 
interneto jungiesi dažniausiai.

Prie interneto junkis saugiai is visu irenginiu.
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Kartu su tėveliais, mokytoju ar bibliotekininku atsakyk į 
šiuos klausimus ir padiskutuokite.

1. Kiek laiko praleidi prie išmaniojo įrenginio, ekrano?

2. Kokiose interneto svetainėse dažniausiai lankaisi?

3. Ar naudojiesi socialiniais tinklais? Kuriais?

4. Ar internetu bendrauji su draugais?
 Kas tavo draugai internete?

5. Ką labiausiai patinka veikti internete?

Pasvarstyk - ka internete veiki?
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Be įžeidžiančių komentarų ir patyčių internetas
daug geresnis ir jame smagiau visiems.

Nuspalvink paveiksliuką, kuriame internetas - tik geras.

Internete elkis tinkamai.
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Išspręsk kryžiažodį ir sužinok, kas gali nutikti neprižiūrimam 
kompiuteriui ar išmaniajam telefonui?
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KNYGELĖS PABAIGOJE

1. Reikalingas ir žmogui, ir augalams,  
 ir gyvūnams. Kas?
2. Vieta, kur auga daugiausiai medžių
3. Metų laikas
4. Lietuvos piniginis vienetas
5. Sudėties rezultatas
6. Geltonas vaisius

7. Šviečia ir šildo
8. Kvėpavimo sistemos organas
9. Miesto transportas
10. Vieta, kur daroma daug  
 bandymų
11. Miško gyvūnas
12. Gyvas žadintuvas kaime

Saugok savo irenginius!
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Internete pasitaiko įžeidžiančių komentarų – į juos geriau 
neatsakinėti ir iš karto pasakyti apie tai tėvams, globėjams ar 

mokytojams ir kartu rasti sprendimą.

Nuspalvink paveiksliuką ir pagalvok, kodėl neverta įžeidinėti kitų.

I piktus komentarus – neatsakinek!
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Su internetiniais draugais bendrauk atsargiai.

Apatiniame paveikslėlyje įrašyk, ką atsakytum, jei tave 
pakviestų susitikti žaidime sutiktas draugas.

Internete zmones dalinasi savo mintimis,
bendrauja, susiranda nauju draugu.
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Nors internetas yra visiems atviras, tačiau ne viską apie 
save, savo šeimą ar kitus žmones galima ten skelbti.

Pasitark su šalia esančiu suaugusiuoju ir pažymėk, kurių 
duomenų negalima atskleisti internete.

Vardas

Pavardė

Pravardė

Adresas

Telefono numeris

Laiptinės kodas

Klasė

Mokykla

Pranas

Pranaitis

Profesorius

Paukščių pieno g. 16-72,
Riestainių kaimas, Kauno rajonas

8688 8888

313*2244

4 C

Meduolių vidurinė mokykla

Internete savo asmens duomenu neatskleisk!
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Kiek laiko praleidi naudodamasis kompiuteriu, išmaniuoju 
telefonu ar planšete? Ką dar veiki be interneto?

Surask penkis skirtumus ir atrask, ką įdomaus galima veikti 
nebūnant internete.
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Internete - ne per ilgai!
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Draugiško interneto meškutis labai mėgsta medų, todėl 
padėk jam surasti teisingą kelią iki medaus statinės.

Kai internetas draugiskas – jis traukia kaip medus.
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Su savo tėveliais ir globėjais susikurkite atsakingo naudojimosi 
internetu ir išmaniaisiais įrenginiais taisykles.

Kartu nuspręskite, kurios iš šių taisyklių svarbios.

1. Norėdamas naudotis išmaniuoju įrenginiu ar žaisti 
žaidimus, paprašau tėčio ar mamos leidimo.

2. Slaptažodžius, kuriuos naudoju, pasakau savo mamai ir 
tėčiui, bet niekam daugiau.

3. Nesilankau nežinomose interneto svetainėse ir nežaidžiu 
naujų žaidimų prieš tai neatsiklausęs mamos ar tėčio.

4. Neatskleidžiu internete savo asmeninės informacijos, 
pavyzdžiui, pavardės, namų adreso ar telefono numerio.

5. Pasakysiu mamai ar tėčiui, jei internete susidursiu su 
informacija, kuri mane įžeis, nuliūdins ar privers jaustis 
nepatogiai.

6. Aš žinau, kur ir kada galiu naudotis savo išmaniuoju 
telefonu, pavyzdžiui, visuomet jį išjungiu pamokose ar 
eidamas miegoti.

Taisykles svarbu visada!
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Patarimo galima kreiptis į tėvus, globėjus, mokytojus, 
vyresnius brolius ar seseris.

Nuspalvink paveiksliuką ir sužinok, kur dar galima ieškoti 
patarimų apie saugų elgesį internete.

Jei internete kas nors sukele
abejoniu – visada kreipkis patarimo!

1 - JUODA    2 - MĖLYNA   3 - ŽALIA

www.draugiskasinternetas.lt
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O kad išvengtum pavojų, atsimink visus šioje knygelėje 
išmoktus patarimus ir visada kreipkis į suaugusius pagalbos.

Nuspalvink paveiksliuką ir sužinok, ką gali rasti internete.

Internetas – pilnas idomybiu!
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Uzduociu atsakymai

Vardas

Pavardė

Pravardė

Adresas

Telefono numeris

Laiptinės kodas

Klasė

Mokykla

Pranas

Pranaitis

Profesorius

Paukščių pieno g. 16-72,
Riestainių kaimas, Kauno rajonas

8688 88888

313*2244

4 C

Meduolių vidurinė mokykla

9 psl.

6 psl.

11 psl.

10 psl.

12 psl.
1. Norėdamas naudotis išmaniuoju įrenginiu ar žaisti 
žaidimus, paprašau tėčio ar mamos leidimo.

2. Slaptažodžius, kuriuos naudoju, pasakau savo mamai ir 
tėčiui, bet niekam daugiau.

3. Nesilankau nežinomose interneto svetainėse ir nežaidžiu 
naujų žaidimų prieš tai neatsiklausęs mamos ar tėčio.

4. Neatskleidžiu internete savo asmeninės informacijos, 
pavyzdžiui, pavardės, namų adreso ar telefono numerio.

5. Pasakysiu mamai ar tėčiui, jei internete susidursiu su 
informacija, kuri mane įžeis, nuliūdins ar privers jaustis 
nepatogiai.

6. Aš žinau, kur ir kada galiu naudotis savo išmaniuoju 
telefonu, pavyzdžiui, visuomet jį išjungiu pamokose ar 
eidamas miegoti.

8 psl.

Ne!



Parengė asociacija „Langas į ateitį“
Už idėją dėkojame soc. pedagogei Agnei Gaidamavičienei

www.draugiskasinternetas.ltwww.prisijungusi.lt


