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PREVENCINIO RENGINIO APRAŠYMAS 

„BŪK SAUGUS KELYJE“ –  saugaus eismo įgūdžių ugdymas Maišiagalos vaikų lopšelyje 
darželyje. 

Atėjus rudeniui, ir sutrumpėjus dienai – padidėja rizika patekti į nelaimingą atsitikimą 
kelyje.Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugaus eismo įgūdžius formuoja ne tik darželio pedagogai, 
bet ir tėvai, šeimos nariai, todėl jie privalo gerai mokėti kelių eismo taisykles, išmanyti, kaip 
išvengti nelaimingų atsitikimų, padėti vaikams įgyti praktinių įgūdžių. Mažojo žmogaus elgsena 
tik formuojasi, todėl nuo mūsų rūpesčio ir gero pavyzdžio priklausys rezultatai. 

Projekto tikslai ir uždaviniai: 

1. Žaidybine forma, per pokalbius, praktines užduotis suteikti elementarių žinių apie saugų 
elegesį gatvėję, kieme. 

2. Formuoti vaikų saugaus elgesio gatvėje, kieme įgūdžius. 
3. Įtvirtinti vaikų žinias apie šviesoforo spalvų reikšmes. 
4. Pažinti pagrindinius kelio ženklus, žinoti jų reikšmę. 
5. Įtraukti tėvus į saugaus eismo ugdymo veiklą. 

 
Laukiami rezultatai: 

1. Sudaryti galimybes formuotis vaikų saugaus eismo įgūdžiams. 
2. Siekti, kad vaikai stengtųsi saugiai elgtis, vengtų pavojų, jaustų atsakomybę už savo 

ir kitų sveikatą. 

Renginio eiga: 

Eil. 
Nr. 

Tėma Dalyviai Vieta Data 

1. Susitikimas su policijos 
darbuotoju, kuris papasakos 
apie kelių eismo taisykles. 

Visų grūpių 
ugdytiniai. 
Auklėtojos pagal 
darbo grafiką. 

Maišiagalos 
vaikų L/D auktų 
salė. 

2014.11.17 

2. Žaidimai. Žodinės estafetės. Visų grūpių 
ugdytiniai. 
Auklėtojos pagal 
darbo grafiką. 

Maišiagalos 
vaikų L/D auktų 
salė. 

2014.11.18 

3. Integruotas choreografijos 
užsiemimas „ Kelių 
zebriukas, arba kaip vaikas 
ejo į darželį“ 

Visų grūpių 
ugdytiniai. 
Auklėtojos pagal 
darbo grafiką. 

Maišiagalos 
vaikų L/D auktų 
salė. 

2014.11.19 

4. Prevencinių filmukų 
peržiūra.  

Visų grūpių 
ugdytiniai. 
Auklėtojos pagal 
darbo grafiką. 

Maišiagalos 
vaikų L/D auktų 
salė. 

2014.11.20 

5. Užsiemimai grūpėse. Kurti 
knygeles, piešinukus, 
aplikacijas, kur patys vaikai 
galėtų atlikti užduotis, 
ieškoti naujų idėjų 

Visų grūpių 
ugdytiniai. 
Auklėtojos pagal 
darbo grafiką. 

Praktirniai 
užsiėmimai 
vykstą grūpėse. 

2014.11.21 



 

Metodai: 

Aiškinimas, pokalbis, mislių minimas, demonstravimas, praktinė veikla, žaidimai, IKT 
panaudojimas, filmukai. 

Priemonės: 

Metodinės priemonės, butaforiniai kelio ženklai bei šviesoforas, atšvaitai, liemenės, muzikinis 
fonas, žaisliniai automobiliai ir t.t. 

 

Programos dalyviai: 

„Drugeliai“, „Nykštūkai“, „Paukšteliai“, „Boružėlės“ – grupių ugdytiniai, grupių 
auklėtojos, tėvai, policijos darbuotojas, Vaiko gerovės komiteto nariai. 

Projekto trukmė: 

2014.11.17-2014.11.21 

 

 


