
BŪK ATSARGUS!
Nuspalvink ir išmok saugaus elgesio kartu su Fifi

www.if.lt

Labas,
mano vardas

               Lili.  

Labas,
mano vardas

               Fifi.  



Mielieji ,

Apsaugosite vaikučius, jei paaiškinkite jiems apie saugų elgesį namuose. 
Vaikai turi žinoti, kaip elgtis su daiktais ir žaisti taip, kad nesusižeistų. 
Be to, svarbu papasakoti jiems, ką daryti iškilus pavojui ar susižeidus. 
Padėkite vaikams mokytis linksmai ir įdomiai. Sužinoję naudingų 
patarimų jie elgsis saugiau ir augs linksmesni bei sveikesni. 

Linkime namuose jaustis saugiai!



NeužspriNk!
Fifi alkanas. Kaip jis turėtų elgtis valgydamas?

Pažymėk!



DviratiNiNko šalmas
                                Apsaugo galvą.

Fifi žino, kad jis turi kažką 
dėvėti ant galvos. Bet ką? Padėk jam, pažymėk 

teisingą atsakymą.



keBeriokšt!
                   

Būk atidus! Fifi turi pasiimti šalmą iš drabužinės.
Rask visus tykančius pavojus.



stovĖk tvirtai! 
Fifi nepasiekia viršutinės lentynos. 

Pažymėk daiktus, ant kurių jis gali palypėti.



rask 5 skirtumus
Šie du paveikslėliai skiriasi. Rask penkis 

skirtumus apatiniame paveikslėlyje.



NuDegimus atvĖsiNk!
Fifi nusidegino! Padėk jam rasti tinkamą paveikslėlį. 

O gal žinai, ką jam reikia daryti?



su kuo Negalma žaisti?                 
Pažymėk langelius.



kokiu telefoNo Numeriu 
kviečiame pagalBą?

Nuspalvink ir suskaičiuok visus pagalbos numerius.

Iš viso yra

numerių



vaistai turi Būti užrakiNti.
Fifi mama turi rasti vaistinėlės raktą, kad galėtų 

užrakinti vaistus. Padėk jai rasti raktą!
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kartoJimas

Rask paveikslėliui porą.



Fifi laukia sesės Lili  ir graužia morką. 
Nuobodžiaudamas linguoja su kėde. 

Staiga...

Kėdė keberiokšt! 
Padėkite. Ką tik 
įėjusi Lili spėja 
išgelbėti Fifi.

Oi!!! Aš krentu 
nuo kėdės!

Niekada nesisupk su kėde, Fifi! 
Tu dar nebuvai parduotuvėje, 
paskubėk. Nepamiršk šalmo!

aha

Kelionė baigėsi gerai. 
Bet grįžęs namo Fifi ...

Vargšelis Fifi! Aš tau padėsiu 
surinkti, o tu paimk dubenėlį grietinei.

Ne, Ne !
Pasiimk kopetėles!
Paskui supjaustyk 

bananus!

Ne! Paimk šį peilį! 
Paskui išlygink staltiesę.

oi!!!

Fifi įsipainiojo į laidą ir 
nusidegino letenėlę.

Nebijok, pakišk letenėlę 
po šaltu vandeniu.



Padėkite! Gali užsidegti. 
Geriausia ištraukti 

iš rozetės. 

Atsargiai! Tai gali būti pavojinga. Mes juos 
užrakinsim į vaistinėlę.

valio!   
valio!

valio!   

Fifi puošia tortą raudonaisiais 
“karamelių saldainiais“. 
Jis nežino, kad jie yra 

nuodingi visiems, 
išskyrus močiutę.

Truputį vėliau... 

Tortas paruoštas, balionai 
pripūsti, galima pradėti švęsti.
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