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  PATVIRTINTA 

Trakų lopšelio-darželio ,,Ežerėlis“  

Direktoriaus 2015-09-11  įsakymu 

Nr. V-51 

 

 

 

Projekto pavadinimas: 

,,Kelyje būk saugus...“ 
 

Vieta, kur bus įgyvendinamas projektas – Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“. 

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ. 

Trumpas projekto apibūdinimas (situacijos analizė): 

 

 Vaiko gyvybė ir sveikata - neįkainuojamas turtas. Gausėja transporto priemonių gatvėse ir 

keliuose, įvyksta daug eismo nelaimių, nukenčia vaikai ir jų skaičius didėja. Autoįvykių, kurių 

kaltininkai vaikai, priežastys įvairios,  pagrindinės - išsiblaškymas, skubėjimas, saugaus eismo taisyklių 

nepaisymas. Vaikui reikalinga gera, tiksli orientacija, gebėjimas greitai susivokti sudėtingoje 

situacijoje. Mokant kelių eismo abėcėlės, labai svarbu vaikus įpratinti teisingai elgtis, suteikti jiems 

praktinių įgūdžių. Norint, kad vaikas nesutriktų sudėtingose situacijose, pasitikėtų savo žiniomis, 

išmoktų pasirūpinti savimi, reikia jį nuo pat mažens mokyti saugaus eismo taisyklių, ugdyti savisaugos 

instinktą, atsargumo įpročius tinkamai elgtis gatvėje. 

  

Projekto įgyvendinimo terminas: 2015 09 01 – 2018 05 30. 

Projekto vadovas:    Rasa Bazilevičienė. 

Darbovietė, pareigos:    Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“, auklėtoja. 

Adresas susirašinėjimui:  Trakai, Birutės – 38. 

Telefonas:     8 528 55300. 

Kvalifikacinė kategorija:   metodininkas. 

 

II. TURINYS, PROGRAMOS VYKDYMAS. 

 

A. Projekto tikslas:  
Ugdyti vaikų saugaus eismo įgūdžių pradmenis, siekiant apsaugoti vaikus nuo nelaimingų atsitikimų 

gatvėje. 

B. Projekto uždaviniai:  

Sistemingai teikti elementarias žinias apie saugų elgesį gatvėje ugdomosios veiklos metu. Papildyti 

saugaus eismo kampelį naujomis ugdymo priemonėmis. Kaupti literatūrą saugaus eismo tema. 

Bendradarbiauti su tėvais saugaus eismo tema. 

C. Dalyviai: 
„Drugelių“grupės vaikai, jų tėveliai, auklėtojos, pradinės mokyklos mokiniai, kelių policijos 

pareigūnai. 

D. Numatomi rezultatai: 
Vaikai išsiugdys savisaugos instinktą, atsargumo įpročius tinkamai elgtis gatvėje. Vaikai išmoks 

saugaus elgesio gatvėse ir keliuose, bus drausmingi, atsargiai, tinkamai elgsis gatvėje, prie savo namų 

ir kiemuose. Vaikai įsimins elementarias saugaus eismo taisykles, pažins ženklus. Žinos, kad pačiam 
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reikia pasirūpinti savo saugumu. Išmoks skirti šviesoforo spalvas. Saugaus eismo ugdymui bus skirta 

ypač didelis dėmesys, tai žaidimai, konkursai, pokalbiai, išvykos, šventės, ugdymo medžiagos kūrimas, 

savo gamybos žaislai. Aktyviai bendradarbiaus tėvai, vaikai, pedagogai, policijos pareigūnai. Bus 

įrengtas saugaus eismo kampelis, sukaupta metodinė medžiaga saugaus eismo tema. Šeima bus įtraukta 

į bendrus renginius. 

 

 

III.PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PROGRAMA. 

 
DARBAS SU VAIKAIS 

 

I. ETAPAS  2015 - 2016 m. m.  (4-5 m. vaikai) 

 

Formuoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Organizuoti menų, pažinimo, tyrinėjimų ir atradimų savaitę (saugos eismo tema). 

Pravesti pokalbius: „Mūsų gatvė“, „Kaip elgtis gatvėje ir kelyje?“, „Pėsčiųjų taisyklės“, „Atšvaitai“. 

Pasekti pasaką „Nežiniukas gatvėje“. 

Išmokti žaidimą „Automobilis ir žvirbliai“. 

Suorganizuoti piešinių parodėles „Pėsčiųjų perėja“, „Šviesoforas“. 

Išvyka prie pėsčiųjų perėjos. 

Ekskursiją į stadioną. Paspirtukų varžybos. 

Išmokyti vaikučius patarlę: „Greit bėgdamas dažnai apvirsi“. 

Įminti mįsles: „Kas važiuoja dviem ratais?“ (Dviratis), „Šviečia ir dieną ir naktį“ (Šviesoforas).  

Sukurti knygelę „Ką matau gatvėje?“ 

Pasigaminti iš antrinių žaliavų šviesoforą. 

Suorganizuoti pramogą „Trijų švieselių miestelyje“. 

 

II. ETAPAS  2016 - 2017 m. m.  (5-6 m. vaikai) 

 

Saugaus eismo įgūdžių ugdymas 

Žinoti darželio pavadinimą, adresą, mamos, tėvelio telefonų numerius. 

Žinoti, kad ištikus nelaimei gali padėti pažįstami, o kartais ir nepažįstami žmonės. 

Niekur nevažiuoti su nepažįstamais asmenimis, suprasti, kad nuo kiekvieno elgesio priklauso ir kitų 

saugumas. 

Automobilyje prisisegti saugos diržus. 

Priminti, kad pirmi išlipti iš automobilio ar kitos transporto priemonės turi suaugusieji, dideli vaikai, po 

to - mažieji. 

Žinoti, kad yra žmonių, kurie rūpinasi mūsų saugumu - policininkai, ugniagesiai, gydytojai, prireikus 

kreiptis į juos pagalbos. 

 

Išvyka į gatvę. Išmokti teisingai pereiti gatvę per pėsčiųjų perėją, pirma pasižiūrėti į kairę, paskui į 

dešinę.  

Pasivaikščiojimo metu stebėti vaikų elgesį gatvėje. Pravesti pokalbį individualiai su nedrausmingų 

vaikų tėveliais apie netinkamą elgesį gatvėje. 

Pakviesti tėvelius paminėti dieną be automobilio. 

Meninė vaikų veikla. Su kreidelėmis piešti pėsčiųjų perėjas darželio teritorijoje. 

Pažaisti didaktinį žaidimą „Surask geometrines figūras kelio ženkluose“. 

Išmokyti vaikus surinkti pagalbos telefono numerį - 112. 
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Suorganizuoti pramogą „Mažoji eismo abėcėlė“. 

 

III. ETAPAS  2017 - 2018 m. m.  (6-7 m. vaikai) 

 

Saugaus eismo įgūdžių ugdymas 

Suprasti sąvokas: kelias, dvipusis eismas, sankryža. 

Žinoti, kaip pereiti sankryžą kur nėra reguliuotojo. 

Nepereiti kelią prieš judantį transportą. 

Žinoti kelią į darželį, namus, mokyklą. 

Nebėgti į kitą gatvės pusę jei pamatė pažįstamus ir sudrausminti kitus kviečiančius.  

Atsargiai važinėtis dviratukais tam skirtoje vietoje ir su šalmais. 

Nevažiuoti greitai, staigia nestabdyti. 

Nevažinėti nuo kalniuko su slidėmis ir rogutėmis į važiuojamąją kelio dalį. 

 

Ekskursija prie sankryžos. 

Stebėjimas. Iš ko matyti kur suks automobilis: į dešinę ar į kairę? Kokie automobiliai turi mirksiantį 

švyturėlį? Išvardinti transporto priemones. 

Pravesti viktoriną su pradinės mokyklos mokiniais saugaus eismo tema. 

Organizuoti renginius su kelių policijos pareigūnais.  

Suorganizuoti piešinių, aplikacijų konkursą „Kelio ženklai“. 

Pasidaryti didaktinį žaidimą „Surask antrąją kelio ženklo pusę“. 

Pravesti pramogą „Saugus eismas - saugus vaikas“. 

 

DARBAS SU TĖVAIS. 
Analizuoti situacijas, priminti, kad patys tėvai nepažeidinėtų eismo taisyklių.  

Akcentuoti tėvų atsakomybę už vaikų sveikatą ir gyvybę. 

Tėvų parama papildant saugaus eismo kampelį priemonėmis. 

Kurti vaikų ir tėvų bibliotekėlę saugaus eismo tematika. 

Tėvų lentoje nuolat teikti informaciją saugaus eismo tema. 

 

PRIEMONĖS. 
Vieta parinkta saugaus eismo kampeliui. 

Kartoninis šviesoforas. 

Popieriniai vairai.  

Kelio ženklai. 

Knygutės. 

Plakatai. 

Paveikslėliai. 

Atšvaitai.  

 

BENDRADARBIAVIMAS SU ĮSTAIGOS BENDRUOMENE. 
Įtraukti bendruomenę į organizuojamus renginius ir garantuoti saugumą darželio aplinkoje. 

Kaupti gerąją darbo patirtį. 

Skatinti vaikų bendravimą su kitų grupių vaikais. 

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METODIKA. 
Pasakojimai, paaiškinimai, pokalbiai apie saugų eismą kelyje.  
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Stebėjimai. 

Pasakų sekimas. 

Mįslės ir jų įminimas. 

Paveikslėlių bei piešinių aptarimas. 

Žaidimai.  

Vaidinimai. 

Rankų darbeliai. 

Ekskursijos. 

Išvykos. 

Pramogos. 

Šventiniai renginiai. 

Veikla saugaus eismo kampelyje. 

 

PROJEKTO ĮVERTINIMAS. 
Ataskaita, rezultatų aptarimas mokytojų tarybos posėdyje. 

Projektinio darbo įvertinimas tėvų susirinkime. 

 

 

Projektą parengė                               Rasa Bazilevičienė 

 
 


