2017-2018 m.m. ugdymo plano priedas Nr.6
EIŠIŠKIŲ STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJA
ŽMOGAUS SAUGOS BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO DALYKUOSE
TEMINIS PLANAS 2017 – 2018 m. m.
7 klasė ( kl. vadovė I.Blažukonienė)
Val.
sk.
3
2
1
2
2
1
3
2

Tema

Gamtiniai pavojai ( gaisras, viesulas, žaibas, potvynis), veiksmai jiems kilus.
Gaisrai miškuose ir durpynuose. Pievų, ražienų deginimo padariniai.
Pirotechnikos priemonės ir jų keliami pavojai.
Elektrosauga.
Buityje naudojamų cheminių medžiagų keliami pavojai.
Paprasčiausios kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės.
Pirmoji pagalba. Sveikos gyvensenos principai.
Gaisro gesinimo būdai ir priemonės. Parankinės gaisro gesinimo priemonės.
Gesintuvai. Jų tipai, paskirtis, veikimo principas. Pirmoji pagalba.
1
Pagrindinės skendimų priežastys. Pavojai vandenyje ir prie vandens.
Iš viso 17 valandų

Integruojama į dalyko turinį
Biologija
Geografija, biologija
Klasės vadovas, soc. pedagogas
Fizika
Technologijos
Technologijos
Klasės vadovas, sveikatos priežiūros specialistas
Klasės vadovas, sveikatos priežiūros specialistas,
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Klasės vadovas

8 klasės ( kl. vadovė M.Bogdevičienė)
Val.
sk.
2
1
2
2
1
2
2
4

Tema

Aplinkos biologinė tarša. Pagrindinės užkrečiamos ligos.
Degimas. Gaisro pavojai.
Aplinkos tarša cheminėmis medžiagomis.
Elektrosauga.
Priešgaisrinis režimas gimnazijoje.
Maisto produktų apsauga įvairaus pobūdžio taršai.
Saugus elgesys kelyje, gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje.
Pirmoji pagalba. Gaisro gesinimo būdai ir priemonės. Parankinės gaisro
gesinimo priemonės. Gesintuvai. Jų tipai, paskirtis, veikimo principas.
2
Pagrindinės skendimų priežastys. Pavojai vandenyje ir prie vandens. Pirmoji
pagalba.
Iš viso 18 valandų

Integruojama į dalyko turinį
Biologija
Chemija
Chemija
Fizika
Klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Technologijos
Klasės vadovas
Klasės vadovas, sveikatos priežiūros specialistas
Klasės vadovas

I G a,b klasė (kl. vadovės J.Sinkevič, T.Tinaševa)
Val.
sk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
Iš

Tema

Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Ryšys tarp individo,
šeimos ir bendruomenės sveikatos ir saugumo.
Būdai, kurie sumažina susižalojimų riziką namie, mokykloje, bendruomenėje
Traumų ir sužalojimų rizikos sumažinimas užsiimant fizine veikla ir aktyviai
sportuojant.
Kaip užsitikrinti saugumą kasdien naudojantis elektra ir veikiant jos įrenginių
aplinkoje
Eismo aplinka ir eismo dalyvis. Eismo tvarka
Informacijos gyvūnų gerovės klausimais įvairiuose informaciniuose
portaluose rinkimas ir sklaida, skatinant pilietiškumą ir bendruomeniškumą
Saugios ir darnios aplinkos sau, bendruomenei ir gyvūnams kūrimas
Aplinkos apsauga: tarša išmetamosiomis dujomis, poveikis sveikatai,
(derinama su kitų ugdymo sričių programomis)
Eismo dalyvių atsakomybė už savo elgesį kelyje, pareigos, nuobaudos už kelių
eismo taisyklių pažeidimus. Transporto (sausumos, vandens, oro)sukeltas
traumatizmas Lietuvoje ir pasaulyje (ar Europos Sąjungoje) (lyginamoji
statistika).
Eismo organizavimo tobulinimas. Eismo dalyvio atsakingo elgesio kelyje
ugdymas
viso 10 valandų

Integruojama į dalyko turinį
Klasės auklėtojas, psichologas
Klasės vadovas, sveikatos priežiūros specialistas
Kūno kultūra
Fizika
Kūno kultūra
IT, biologija
Biologija
Biologija
Klasės vadovas, sveikatos priežiūros specialistas

Kūno kultūra

IIG klasė (kl. vadovė T.Beržanska)
Val.
sk.
1
1
1
1
1
1

Tema

Integruojama į dalyko turinį

Civilinės saugos sąvoka: civilinės saugos veiklos
Gaisro gesinimas: pirminės gaisro gesinimo priemonės, ugnies gesintuvai
Gamtinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos
Ekologinio pobūdžio ekstremalioji situacija
Techninio pobūdžio ekstremaliųjų situacijų priežastys
Socialinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos sąvoka

Istorija
Chemija
Geografija
Biologija
Fizika
Istorija

Pirmoji pagalba. Pagalba sutrikus kvėpavimui: kada sutrinka kvėpavimas,
kokia žala, kokių priemonių imtis. Ką gali padaryti pats, kas gali suteikti
profesionalią pagalbą
Iš viso 7 valandos
1

Klasės vadovas, sveikatos priežiūros specialistas

IIIG klasė (kl. vadovė N.Jotko)
Val.
Tema
sk.
1
Saugi elgsena buityje ir gamtoje
1
Saugi elgsena eismo aplinkoje
1
Gaisro gesinimas: pirminės gaisro gesinimo priemonės, ugnies gesintuvai.
Gesinimo principai
2
Kelio, laiko, greičio sąvokų plėtojimas / gilinimas, fizikinių dėsnių įtaka eismo
saugumui
2
Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Ryšys tarp individo,
šeimos ir bendruomenės sveikatos ir saugumo
1
Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose
1
Saugos diena – praktiniai užsiėmimai
Iš viso 9 valandos

Integruojama į dalyko turinį
Biologija
Kūno kultūra
Chemija
Fizika, matematika
Klasės vadovas, psichologas
Klasės vadovas, psichologas
Klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

IVG klasė (kl. vadovė B.Lukaševičienė)
Val.
sk.
1
1
1
1
2

Tema

Gamtinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos
Ekologinio pobūdžio ekstremalioji situacija
Techninio pobūdžio ekstremaliųjų situacijų priežastys
Socialinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos sąvoka
Pirmoji pagalba. Pirmosios pagalbos veiksmai esant skirtingiems sužeidimams
ir traumoms.
2
Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose
1
Saugos diena – praktiniai užsiėmimai
Iš viso 8 valandos

Integruojama į dalyko turinį
Biologija
Biologija
Fizika
Istorija
Klasės vadovas, sveikatos priežiūros specialistas
Klasės vadovas, psichologas
Klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

