
Žaidimo „Leonardo nuotykiai“ taisyklės

Žaidimo tikslas – prisiminti komiksuose išmoktas saugaus elgesio prie vandens telkinių taisykles,
susipažinti su papildomomis bei jas įtvirtinti.

Žaidėjų skaičius
2–4 žmonės

Reikės:
● 1 žaidimo kauliuko,
● žaidimo lentos,
● tiek figūrėlių, kiek bus žaidėjų,
● klausimų kortelių,
● klausimų atsakymo lapo.

Pasiruošimas:
● Atsisiųskite ir atsispausdinkite žaidimo lentą, figūrėles, korteles ir atsakymų lapą.
● Nuspalvinkite žaidimo lentą (pasirinktinai).
● Nuspalvinkite figūrėles, jas iškirpkite ir išlankstykite pagal pateiktą instrukciją.
● Iškirpkite klausimų korteles ir išmaišykite jas kaip kortų kaladę.

Žaidimo eiga:
● Žaidėjai sustato savo figūrėles ant langelio STARTAS. Žaidimą pradeda žaidėjas, išridenęs

didžiausią skaičių.
● Prasidėjus žaidimui, išridentas skaičius kaskart parodys, kiek langelių reikia paeiti į priekį.

Langeliai su gelbėjimosi ratu yra saugioji zona. Ant jos atsistojus, klausimų kortelės traukti
nereikia. Atsidūrus ant bet kurio kito langelio, reikės traukti vieną klausimo kortelę.

● Klausimų kortelės yra trijų tipų: 1) reikalaujančios „taip“ arba „ne“ atsakymo, 2)
pasirenkamosios tarp „a“, „b“ arba „c“ variantų bei 3) laisvojo atsakymo kortelės. Koks tai
klausimas, pamatysite pažvelgę į ištrauktą kortelę. Atsakę į klausimą, pasitikrinkite atsakymą
klausimų lape. Jei atsakėte teisingai – likite stovėti ant to pačio laukelio. Jeigu neteisingai –
grįžkite du laukelius atgal.

Svarbu!

Jei patekote ant laukelio, kuriame matote valtį, turite šansą pasistūmėti į priekį, bet tik tuo atveju,
jeigu teisingai atsakysite į ištrauktą klausimą. Atsakę teisingai, plaukiate su valtimi iki ten, iki kur ji
keliauja. Paėjus į priekį, naujo klausimo traukti nereikia. Kiek kitaip veikia ant laukelio pavaizduotas
šulinys. Pakliuvus ant jo, klausimo traukti nereikia, tiesiog nusliuokite į langelį, su kuriuo jis yra
sujungtas ir laukite kito savo ėjimo.

Žaidimą laimi tas, kas pirmas pasiekia finišo liniją, pažymėtą žodžiu FINIŠAS.



Ikonėlių paaiškinimai:

Laukelis su gelbėjimosi ratu  – saugi zona, klausimo kortelės traukti
nereikia.

Laukelis su valtimi – kilk aukštyn.

Laukelis su šuliniu – leiskis žemyn.

Kortelė su TAIP ir NE – į klausimą atsakyk pasirinkęs „taip“ arba „ne“.

Kortelė su trimis atsakymo variantais – pasirink „a“, „b“ arba „c“ atsakymo
variantą.

Kortelė su paukštelio siluetu – į klausimą atsakyk laisvąja forma, t.y. savais
žodžiais.

Sėkmės žaidime!







1
Ar galima į vandens telkinį šokti 

nuo pakabinamų sūpynių 
(tarzankės)?

3
Ar gali vaikas eiti vienas maudytis?

19
Ar pripučiami daiktai (gelbėjimosi 

ratas, pripučiamos rankovės) 
garantuoja saugumą?

25
Ar galima bėgioti baseine? 

26
Ar baseine yra reikalingos 

šlepetės?

28
Ar pavojinga žiemą lipti ant ledo?

35
Ar galima iškarto šokti į vandens 

telkinį?

38
Ar galima stumdytis ar kitaip 

išdykauti vandenyje?

47
Ar suaugę gali gulėti pliaže, kai 

vaikas vandenyje?

49
Ar galima plaukti į gylį, jeigu esi 

geras plaukikas?

53
Ar mokėjimas plaukti yra 

 saugumo garantas?

54
Ar galima lipti į baseiną be 

trenerio?

56
Ar galima vienam vaikui lipti ant 

ledo žiemą?

57
Ar tiesa, jog 13 cm yra saugus ledo 

storis?

58
Ar sniegu užneštos užšąlusio 
vandens telkinio vietos kelia 

pavojų įlūžti?



5
Ar yra saugu palikti pripučiamą 
baseiną pilną vandens? Kodėl?

2
Ar pakabinamos sūpynės 

(tarzankė) yra pavojingos? Kodėl?

8
Kodėl reikia mokėti plūduriuoti 

ant nugaros? 

10

Ką daryti, jeigu pagavo upės 
srovė?

9

Ką daryti, kai koją sutraukia 
mėšlungis?

16

Ar gali būti gelbėtojų bokštelyje 
iškeltos dviejų spalvų vėliavos? 

Ką jos reiškia? 

21
Kaip atpažinti protrūkio srovę?

20
Kas yra protrūkio srovės? 

Kur jos būna?

22
Kaip ištrūkti iš protrūkio srovės?

29
Ką daryti, jeigu ledas įlūžo ir 

žmogus įkrito į vandenį?

27
Ką yra būtina padaryti prieš lipant 

į baseiną?

32
Kodėl visada reikia atidžiai 

patikrinti maudymosi krantą?

40
Ką daryti, jeigu skęsti?

37
Išvardink ką daryti, kad išvengtum 

perkaitimo saulėje.

41
Ką daryti, jeigu pamatei skęstantį 

žmogų?



5

Kodėl reikia aptverti baseinus ir 
tvenkinius?

A. Nes tai yra pavojinga mažiems 
vaikams - gali įkristi
B. Su tvora gražiau atrodo
C. Kad svetimi žmonės nesimaudytų

6

Ar gali vaikas vienas eiti prie 
šulinio? Kodėl?

A. Gali, jeigu reikia pasisemti vandens
B. Negali, nes šuliniai yra gilūs - 
galima įkristi ir nuskęsti
C. Negali, nes sunku pakelti kibirą 
vandens

7

Kodėl negalima ilgai maudytis 
vandens telkiniuose?

A. Nes susiraukšlės pirštai
B. Nes galima sušalti, pavargt ir 
nusilpti
C. Nes atsibos suaugusiems mane 
prižiūrėti

11

Prie kokių vandens telkinių budi 
gelbėtojai?

A. Tik prie jūros ir baseinuose
B. Baseinuose, prie jūros, ežerų ir upių
C. Tik baseinuose

12

Kokios gelbėtojų vėliavų spalvos 
būna prie Baltijos jūros?

A. Žalia, geltona, raudona
B. Raudona, juoda
C. Žalia, raudona

13

Ką reiškia gelbėtojų iškelta žalia 
vėliava?

A. Saugu maudytis
B. Atsargiai, maudytis pavojinga
C. Maudytis draudžiama

14

Ką reiškia gelbėtojų iškelta 
geltona vėliava?

A. Maudytis draudžiama
B. Saugu maudytis
C. Atsargiai, maudytis pavojinga

15

Ką reiškia gelbėtojų iškelta 
raudona vėliava?

A. Atsargiai, maudytis pavojinga
B. Saugu maudytis
C. Maudytis draudžiama

17

Koks yra bendrosios pagalbos 
centro numeris?

A. 011
B. 112
C. 118

44
Kokie yra ežero pagrindiniai 

pavojai?

42
Kodėl maudantis negalima juokais 

šaukti „Gelbėkite, skęstu“?

45
Kokie yra pagrindiniai jūros 

pavojai?

55

Ką reikia daryti, jeigu maudantis 
užsinorėjai į tualetą?

46

Kokie yra pagrindiniai upės 
pavojai?

52

Kodėl reikia mokėti plaukti?

A. Nes tada galima šokinėti į vandenį
B. Kad galėtum plaukti toliau negu 
iki krūtinės
C. Nes mokėjimas plaukti yra 
gyvybiškai būtinas įgūdis



18
Ką daryti pamačius skęstantį 

žmogų?

A. Šaukti
B. Bėgti į vandenį ir traukti skęstantį
C. Kviesti pagalbą - 112, mesti žmogui 
plūduriuojantį daiktą

23
Ką daryti, jeigu maudantis 

pradeda griaudėti, žaibuoti?

A. Kuo skubiau lipti iš vandens
B. Nieko, nes maudytis yra saugu, 
jeigu aplinkui nėra aukštų medžių
C. Mėgautis vaizdu

24
Kur geriausia išmokti plaukti?

A. Upėje arba ežere
B. Jūroje
C. Baseine

30
Kokią apsaugos priemonę reikia 

būti užsidėjus, plaukiant su 
valtimi, baidare ar vandens 

dviračiu?

A. Gelbėjimosi ratą
B. Gelbėjimosi liemenę
C. Plaukimo rankoves

31
Pro kurias valties puses yra saugu 

į ją įlipti?

A. Pro valties priekį arba galą
B. Pro valties galą arba dešinį šoną
C. Pro valties priekį arba dešinį šoną

33
Kam yra reikalingi vandens 

plūdurai?

A. Kad būtų galima į juos įsikibti ir 
pailsėti
B. Atskiria saugią maudymosi 
teritoriją
C. Plaukimo treniruotėms

34

Kodėl maudynių metu negalima 
nieko valgyti, kramtyti ar gerti?

A. Nes kiti vaikai irgi užsimanys
B. Yra rizika užspringti
C. Nes gali pritraukti žuvis prie savęs

36

Ką būtina padaryti, jeigu 
kaitinotės saulėje ir ketinate eiti 

maudytis?

A. Išsitepti kremu nuo saulės
B. Užsidėti nardymo akinius
C. Apsišlakstyti vandeniu

39

Ką daryti, jeigu maudantis pateko 
vandens į kvėpavimo takus ir 

pradėjote kosėti?

A. Panerti po vandeniu ir atsikosėti
B. Bandyti sulaikyti kosulį ir kuo 
skubiau plaukti į krantą
C. Apsiversti ant nugaros, 
plūduriuojant ir nedarant staigių 
judesių, atsikosėti

43

Ką daryti, jeigu nemoki plaukti?

A. Tikėtis, kad išmoksi
B. Lankyti plaukimo pamokas beseine
C. Mokytis vonioje

48

Ką daryti atsidūrus toli nuo 
kranto?

A. Nurimti, plūduriuoti, sugalvoti 
gelbėjimosi planą
B. Džiaugtis, kad tiek toli nuplaukei
C. Bandyti pasiekti dugną

50

Kodėl reikia mokėti pirmos 
pagalbos pagrindus?

A. Kuo daugiau žinai - tuo geriau
B. Tada būsi saugus
C. Gali išgelbėti žmogaus gyvybę

59

Kokių objektų reikėtų vengti dėl 
prie jų susiformavusio plonesnio 

ledo?

A. Tik upelio ar šaltinio
B. Medžių šakų, nendrių, upelio
C. Tik kranto

60

Kokia yra tvirto ledo spalva?

A. Mėlyno arba žalio atspalvio
B. Matinės baltos spalvos arba 
geltono atspalvio
C. Juodo atspalvio

51

Kodėl pavojingas vandens 
telkinių šaltas vanduo?

A. Gali sukelti šoką, sutrikdyti 
kvėpavimą
B. Gali susirgti
C. Gali sušalti



ATSAKYMAI

1   - Ne, nes tai yra pavojinga.
2   - Nuo jų šokant galima nukristi, susižeisti ar net   
        nuskęsti.
3   - Ne. Šalia būtinai turi būti suaugęs.
4   - Ne, jeigu yra mažų vaikų, kurie netyčia galėtų įkristi
        į baseiną.
5   - A
6   - B
7   - B
8   - Mokėdama(s) gulėti ant nugaros, tu gali nurimti, 
        pailsėti, išsilaisvinti iš žolių, atsikosėti, pamasažuoti
        mėšlungio sutrauktą koją.
9   - Jeigu yra galimybė - įtraukti raumenį ir palukti į 
        krantą; Atsigulti ant nugaros, stipriai patraukti 
        kojos pėdos pirštus į save, o praeinant skausmui - 
        pamasažuoti kojos raumenis.
10 - Plaukti ant nugaros, kojomis į priekį ir stenktis 
        išsukti iš srovės, įstrižai artėjant link kranto.
11 - B
12 - A
13 - A
14 - C
15 - C
16 - Taip, gali. Viena vėliava (žalia, geltona arba 
        raudona) praneša ar maudytis yra saugu, o kita 
        (raudona - geltona) - jog budi gelbėtojai.
17 - B
18 - C
19 - Ne, nes pripučiamus daiktus lengvai gali nunešti 
        bangos ar srovė, gali prakiurti.
20 - Tai jūrų ir vandenynų srovė, kuri susidarius dviem
        bangų srautams prasiplėšia atgal sudarydama 
        sūkurį ir traukiamąją nuo kranto srovę.
21 - Ramaus vandens tarpas tarp dviejų lūžtančių 
        bangų; Kitokia vandens spalva – dažniausia 
        tamsesnio vandens juosta; Dumbliai, oro burbulai,
        „šiukšlės“, plaukiančios į jūrą nuo kranto; Neramus, 
        sūkuringas vanduo kranto zonoje.
22 - Reikia plaukti į šoną, kol išrūksite iš protrūkio 
        srovės. Pajutus jog išrūkote, paplaukite dar šiek 
        tiek į šona ir tik tada neskubėdami grįžkite į krantą.
23 - A. Mirtinai pavojinga būti vandenyje 
        žaibuojant, nes vanduo yra laidus elektrai.
24 - C. Nes ten dirba specialistai, išmanantys savo 
        darbą.
25 - Ne, nes grindys yra labai slidžios.
26 - Taip, nes tinkama avalynė apsaugo nuo slydimo. 
         Taip pat - dėl bendrosios higienos.
27 - Nusiprausti po dušu. Baseine per dieną maudosi 
         labai daug žmonių, tad reikia palaikyti švarų 
         baseino vandenį.
28 - Taip, nes ledas gali įlūžti.
29 - Kviesti pagalbą - 112. Nesiartinant prie žmogaus 
        mesti ilgą daiktą ar drabužį, jog jis galėtų įsikibti. 
        Pabandyti jį nuraminti. Pasakyti jog atsigultų į 
        horizontalią poziciją ir lėtais judesiais bandytų 
        užšliaužti ant ledo.
30 - B
31 - A

32 - Nes ten gali būti aštrių (pavojingų) daiktų, su 
        kuriais galima susižeiti ar, pavyzdžiui, atsiradusių 
        duobių, kurios gali būti pavojingos.
33 - B
34 - B
35 - Ne. Į seklų ar nepažįstamą vandens telkinį iš 
        pradžių visada reikia bristi, o ne nerti ar šokti. 
        Nėrimas į vandenį galva į priekį yra viena 
        dažniausių galvos ir kaklo traumų priežasčių.
36 - C, nes įkaitusį kūną staiga panardinus į vandenį,
        raumenis gali sutraukti mėšlungis arba gali ištikti 
        širdies paralyžius.
37 - Gerti daug vandens, devėti galvos apdangalą, 
        naudoti kremą nuo saulės, vengti tiesioginių 
        saulės spindulių.
38 - Ne, nes panirus į vandenį netikėtai, nepasiruošus, 
        įkvepiama vandens, prarandama orientacija.
39 - Apsiversti ant nugaros ir, nedarant staigių judesių, 
        atsikosėti.
40 - Pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, spirkitės nuo
        dugno, o dėmesį į save atkreipkite mojuodami 
        rankomis. Jei esate netoli kranto – šaukitės 
        pagalbos.
41 - Pamatę skęstantį žmogų, šaukdami mėginkite 
        atkreipti aplinkinių dėmesį ir iškvieskite pagalbą - 
        112. Saugiausias gelbėjimo būdas yra mesti 
        skęstančiajam plūduriuojantį daiktą – kamuolį,
        gelbėjimo ratą, virvę ir pan. Jei to neįmanoma
        padaryti ar asmuo yra per toli, pamėginkite gelbėti
        skęstantį, priplaukę prie jo su kokia nors plaukioji- 
        mo ar gelbėjimo priemone, kuri neskęsta ir 
         paduoti skęstančiajam per saugų atstumą kokį 
         nors daiktą, į kurį jis galėtų įsikibti, pvz. storą 
        medžio šaką. Įsidėmėkite, jog be parankinių 
        priemonių gelbėti skęstantį gali tik geras 
        plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus!
42 - Nes tai gali suklaidinti aplinkinius ir kitą kartą, 
         jeigu tikrai skęsite, žmonės gali nepatikėti.
43 - B
44 - Gausi augmenija, neskaidrus vanduo, duobės.
45 - Bangos, srovės, duobės.
46 - Srovė, sūkuriai, statūs krantai.
47 - Ne. Suaugę visada turi būti šalia.
48 - A
49 - Ne. Reikia plaukti lygiagrečiai krantui.
50 - C
51 - A
52 - C
53 - Ne. Tai yra saugumo pagrindas, bet ne garantas.
54 - Ne. Tik treneriui leidus.
55 - Išlipti iš vandens telkinio ir susirasti tualetą.
56 - Ne. Suaugęs turi įvertinti ledo būklę ir saugumą.
57 -  Taip. Ant ledo lipti vienam žmogui saugu, kai jo 
         storis yra didesnis kaip 7 cm, o jei ant jo atsiduria 
         daugiau žmonių, jo storis turi būti ne mažesnis 
         kaip 12 cm.
58 - Taip.
59 - B
60 - A. Jeigu ledas yra matinės baltos spalvos arba 
        geltono atspalvio - jis yra nesaugus.
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