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Projekto trumpas aprašymas: Keliuose įvyksta nelaimingų atsitikimų, kur nukenč ia vaika i 

nesugebėję įvertinti rizikingos situacijos ar atsiradusio pavojaus. Suaugusiųjų pareiga apsaugoti 

vaiką nuo tykančių pavojų kelyje bei mokyti vaikus, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų. Nuo 

maţens jiems būtina aiškinti saugaus eismo taisyklių reikšmę, pratinti tinkamai elgtis gatvėje, 

kieme, transporto priemonėse.  

Laukiami rezultatai: Vaikai įgis pradinių ţinių ir praktinių įgūdţių apie eismo dalyvių elgesį 

kelyje, gatvėje, kieme. Suţinos, kokie pavojai slypi šalia mūsų, kaip jų išvengti.  

Tikslai: ugdyti vaikų saugaus eismo įgūdţius.  

Uţdaviniai: 

1. Sukurti tinkamas sąlygas saugaus eismo ugdymui.  

2. Sudaryti galimybes formuotis vaikų saugaus eismo įgūdţiams.  

3. Įtraukti tėvus į saugaus eismo ugdymo veiklą.  

4. Siekti glaudaus bendravimo (tėvai–auklėtojai). 

5. Siekti, kad vaikai išgyventų dţiaugsmą, pasitenkinimą organizuojama veikla, o tėvai – 

pasidţiaugtų gerais rezultatais.  

6. Skatinti vaiką domėtis, išmėginti, kūrybiškai veikti.  

 

 

Dalyviai: (vaikų amţius, grupių pavadinimai, tėvai) Šiame projekte dalyvaus Maišiagalos vaikų 

lopšelio-darţelio ,,Nykštukų“, ,,Drugelių“, ,,Paukštelių“, ,,Boruţėlių“ grupių ugdytiniai, jų tėvai ir 

auklėtojos.  

 

Vieta:Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darţelis  
 

Lėšos: intelektualiniai resursai, tėvų parama.  
 
Iš to darţelio lėšos -  

 
Partneriai: Maišiagalos vaikų lopšelio-darţelio ,,Nykštukų“, ,,Drugelių“, ,,Paukštelių“, 

,,Boruţėlių“ auklėtojos.  

 

 
Numatoma projekto trukmė: 2015 m. lapkričio-gruodţio mėn.  
 

 
 

 
 

 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 
EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS  

PAVADINIMAS 

ĮGYVENDINIMO 

VIETA 

 

DALYVIAI ĮGYVENDI-
NIMO 

LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO  

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 
ASMENYS  

1. Akcija   

,,Atšvaitų 

diena“. 
Ugdytiniams 

pasakosime apie 
atšvaitų svarbą, 
mokysimės 

taisyklingai juos 
uţsisegti, 

skatinsime 
naudoti šviesą 
atspindinčias 

priemones. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis - 

darţelis 

,,Nykštukų“, 

,,Drugelių“, 

,,Paukštelių“, 

,,Boruţėlių“ 

grupių 

ugdytiniai   

 

Lapkričio 
mėn. 

Nuotraukos, 
straipsnis 

Zuzana 
Prokopovič, 

Celina 
Buinovska 

2. Pramoga 

vaikams 

,,Ţodinės 

estafetės, 

ţaidimai ,,Aš 

ţinau, kaip elgtis 

kelyje!“ “. 

Ţaisdami, 
spalvindami, 
dainuodami 

mokysime 
ugdytinius 

pagrindinių kelio 
ţenklų, 
svarbiausių eismo 

taisyklių. 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darţelis 

 

,,Nykštukų“, 

,,Drugelių“, 

,,Paukštelių“, 

,,Boruţėlių“ 

grupių 

ugdytiniai   

 

Lapkričio 

mėn. 
Nuotraukos Zuzana 

Prokopovič 

3. Darbų paroda  

,,Mano svajonių 

atšvaitas“. 

Ugdytiniai sukurs 

(pagamins, nupieš 
ar pan.) savo 
svajonių atšvaitą. 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darţelis 

 

,,Nykštukų“, 

,,Drugelių“, 

,,Paukštelių“, 

,,Boruţėlių“ 

grupių 

ugdytiniai   

 

Lapkričio 

mėn. 
Nuotraukos VGK, 

pagrindinės 

vaikų grupių 
auklėtojos 

4. ,,Šviesoforo 

varţybos“. 

Vyresnių grupių 

ugdytiniai 
tarpusavyje 
varţysis ir 

parodys, ar/kaip 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darţelis 

 

,,Nykštukų“, 

,,Drugelių“ 
grupių 

ugdytiniai, 
Maišiagalos 
policijos 

nuovados 

Lapkričio 

mėn. 

pabaiga 

Nuotraukos, 

straipsnis 

VGK  



moka saugiai 
elgtis kelyje. 

pareigūnas 

5. Projekto 

apipavidalinimas 
Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darţelis 

 

VGK nariai Gruodţio 
mėn. 

Pristatymas 
PowerPoint 
programa 

VGK  

 6. 
 
 

Projekto 

apibendrinimas  

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darţelis 

Pedagogai Gruodţio 
mėn. 

PowerPoint 
pranešimas 

Zuzana 

Prokopovič 

 


