
MOKOMOSIOS 
SAUGAUS EISMO PRIEMONĖS

Būk saugus kelyje!
užduotėlės mažiesiems eismo dalyviams.
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įmiNk mįsles. 
teisiNgi atsakymai PaslėPti šešiakamPiuose.

VEJA VEJA, BET NIEKaDA NEPAVEJA. KaS? 
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ATSAKYMAS:

D A I V O Č I R  A T I R A

JEIGU KaKLą TIK NULEIS – JIS PĖSčIųJų 

NEPraLEIS. JEI PAKELS KaIP ŽIraFA – 

TraUKINIO ARTI NĖra. KaS? 

2

ATSAKYMAS:

A U Ž A R T V S

1
2

dviRatis – Ne mažiau kaiP du Ratus tuRiNti tRaNsPoRto PRiemoNė, 

vaRoma ja važiuojaNčio asmeNs RaumeNų jėga, NaudojaNt Pedalus aR RaNkeNas.
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Paveikslėliuose NusPalviNk teisiNgĄ kelio PeRėjimo vaRiaNtĄ.
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į kitĄ važiuojamosios dalies Pusę Pėstieji PRivalo eiti tik Pėsčiųjų (taiP Pat PožemiNėmis 

iR esaNčiomis viRš kelio) PeRėjomis. Pėstieji NetuRi PeRžeNgti PeRėjos RiBų. / 7 /

______________ keliu 
žingsniuojant,

Būk budrus ir atsargus.Tik ______________   ______________
Eidamas esi saugus.

______________ – tai žiburiai,
Juos iš tolo pamatai.

Nors ir vakaras tamsus,
Saugos visada jie mus.

______________ aš esu,
Sankryžoj nuolat mirksiu.

Drąsiai eisite per kelią,
Kai uždegsiu šviesą 

______________.

užmiesčio

6    užmiesčio 7    dešiNiuoju 5    atšvaitai 3    kelkRaščiu2    šviesofoRas 4    žaliĄ 1    kaiRiuojukelkRaščiu aRBa važiuojamosios dalies PakRaščiu eiNaNtys Pėstieji tuRi judėti PRieš 
tRaNsPoRto PRiemoNių važiavimo kRyPtį (kaiRiuoju kelkRaščiu). / 5 /
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eismo dalyvis – kelių eisme dalyvaujaNtis asmuo (vaiRuotojas, Pėsčiasis, keleivis).

suRask iR Pažymėk atsakymus.
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3

4

autoBusų stotelė – autoBusų iR tRoleiBusų sustojimo vieta.
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PRisimiNk kelio žeNklus.

Rodyklėmis sujuNk PaBiRusius kelio žeNklus.

išvaRdiNk kelio žeNklų PavadiNimus.
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kelio žeNklas – kelių eismo taisyklėse NuRodytas žeNklas, kuRiuo Nustatoma eismo tvaRka, 

įsPėjami eismo dalyviai aRBa jiems suteikiama iNfoRmacija.
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Informacinis-mokomasis 
leidinys mažiesiems



„DVIRAČIO VAIRUOTOJO ABC“ 

(MOKOMOJI PRIEMONĖ DVIRAČIO VAIRUOTOJUI)  

 Priemonės aprašymas 

Didėjant motorinių transporto priemonių skaičiui ir intensyvėjant eismui, kaip patogi ir 

ekologiška transporto priemonė, populiarėja dviratis. Svarbu, kad dviračio vairuotojas saugiai įsilietų į 

eismo dalyvių srautą. Mokomosios priemonės tikslas – ugdyti dviračio vairuotoją, gebantį orientuotis 

eismo aplinkoje ir mokantį saugiai manevruoti kelyje (pagal Kelių eismo taisykles) taip, kad jo veiksmus 

suprastų kiti eismo dalyviai. 

Priemonių skaičius – 28 vienetai. 
 Kelio ženklai: 5 vnt. (statomi šalia važiuojamosios kelio dalies). 

 Lengvasis automobilis: 1 vnt. (naudojamas kliūties apvažiavimo situacijai sudaryti). 

 Pėsčiasis: 1 vnt. 

 Kelio maketas: 1 vnt. 

 Magnetinių figūrėlių, dviračio vairuotojo: 20 vnt. 

 

                                                     
 

MAGNETINIŲ FIGŪRĖLIŲ – DVIRAČIO VAIRUOTOJO – PASKIRTIES APRAŠYMAS 

 

Dviračio vairuotojas nevažiuoja (sėdi 
ant dviračio, dešinė koja padėta ant 
gatvės bortelio, rankos ant vairo) (1 
vnt.). 

 

Dviračio vairuotojas nevažiuoja (sėdi 
ant dviračio, dešinė koja padėta ant 
gatvės bortelio, rankos ant vairo) ir per 
kairįjį petį žiūri atgal (1 vnt.). 

 

Dviračio vairuotojas nevažiuoja (sėdi 
ant dviračio, dešinė koja padėta ant 
gatvės bortelio, viena ranka ant 
vairo), per kairįjį petį žiūri atgal ir 
rodo kairįjį posūkį (į šoną ištiesta 
kairė ranka) (1 vnt.).  

Dviračio vairuotojas važiuoja tiesiai 
(kojos ant paminų, rankos ant vairo) (6 
vnt.). 

 

Dviračio vairuotojas važiuoja tiesiai 
ir per kairįjį petį žiūri atgal (2 vnt.). 

 

Dviračio vairuotojas važiuoja tiesiai ir 
per dešinįjį petį žiūri atgal (1 vnt.). 

 

Dviračio vairuotojas važiuoja tiesiai 
ir žiūri į kairę pusę (1 vnt.). 

 

Dviračio vairuotojas važiuoja tiesiai ir 
žiūri į dešinę pusę (1 vnt.). 

   

Dviračio vairuotojas važiuoja tiesiai 
ir rodo kairiojo posūkio signalą: į 
šoną ištiesta kairė ranka (2 vnt.), per 
alkūnę sulenkta ir statmenai į viršų 
iškelta dešinė ranka (1 vnt.).     

Dviračio vairuotojas važiuoja tiesiai ir 
rodo dešiniojo posūkio signalą: į šoną 
ištiesta dešinė ranka (1 vnt.), per alkūnę 
sulenkta ir statmenai į viršų iškelta kairė 
ranka (1 vnt.).  

 

Dviračio vairuotojas važiuoja tiesiai 
ir rodo stabdymo signalą (ištiesta ir 
aukštyn iškelta dešinė arba kairė 
ranka) (1 vnt.). 

 

Dviračio vairuotojas važiuoja į dešinę 
pusę (1 vnt.). 

„DVIRAČIO VAIRUOTOJO ABC“
(MOKOMOJI PRIEMONĖ DVIRAČIO VAIRUOTOJUI)









KELIO ŽENKLŲ DĖLIONĖ MOKOMOJI PRIEMONĖ 
IKIMOKYKLINUKAMS 

IR JAUNESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIAMS
PRIEMONĖS APRAŠYMAS

Intensyvus transporto priemonių eismas įpareigoja eismo dalyvius ugdyti saugaus eismo 
kompetencijas. Mokomoji priemonė skirta pradiniam integruotam saugaus elgesio kelyje 
ugdymui matematikos (geometrinės figūros), dailės (spalvos), darbelių (konstravimo) pamokose 
ir neformalių užsiėmimų metu, lavina mokinių erdvinį mąstymą, vaizduotę, pastabumą.

„Kelio ženklų dėlionė“ – priemonė mokytis žaidžiant yra sudaryta pagal pradinių klasių 
mokinių konkurso „Šviesoforas“ užduotis.

Mokomąją priemonę sudaro:
■ Kelio ženklų geometrinių figūrų brėžiniai ir kelio ženklų aprašymai jaunesniųjų klasių 

mokiniams (A4 formato lapai – 8 vnt.);
■ 1–2 psl. – aštuonių kelio ženklų – Nr. 310, 412, 413, 534, 536, 538, 548, 701 – detalės (21 vnt.);
■ 3–4 psl. – septynių kelio ženklų – Nr. 105, 127, 128, 329, 552, 702, 714 – detalės (20 vnt.);
■ 5–6 psl. – šešių kelio ženklų – Nr. 102, 106, 121, 136, 411, 550 – detalės (18 vnt.);
■ 7–8 psl. – aštuonių kelio ženklų – Nr. 201, 202, 203, 204, 301,309, 501, 503 – detalės (18 vnt.).

Kelio ženklų dėlionė yra daugiasluoksnė. Ant kelio ženklo geometrinės figūros 
brėžinio kontūro iš eilės dedamos spalvotos figūros ir skaidrūs kelio ženklų simboliai. Kelio 
ženklų sluoksnių skaičius gali būti skirtingas.



MOKOMOSIOS PRIEMONĖS 
 „SANKRYŽŲ RATAS“ APRAŠYMAS

„Sankryžų ratas“ skirtas kelio ženklų, kelių ženklinimo  ir situacijų sankryžose žinių įtvirtinimui. 
Užduotis moksleiviams – teisingai nusakyti sankryžos pravažiavimo  tvarką
Priemonę sudaro du vienas ant kito uždėti ratai. 

• Apatiniame, nejudančiame rate nubraižytos 6 sankryžos, trijų spalvų automobiliai, dviratis, 
nurodytos jų važiavimo kryptys.

• Kiekviena situacija pažymėta A, B, C, D, E, F raidėmis.
• Viršutinis besisukantis ratas turi išpjovas atitinkančias pirmajame rate nupieštas sankryžas 

ir raides. Ant šio rato nubrėžti kelio ženklai ir sankryžų numeriai. 
• Kai antrajame rate pasirodo raidė A, matome 6 sankryžas. Pasukus ratą iki kitos 

raidės, pasikeičia situacijos sankryžose. 
Sukant ratą, keičiant raides turime  
36 (6 sankryžos x 6 situacijos) skirtingas 
situacijas sankryžose. 

 „Sankryžų rato” atsakymų lentelėse –  
automobiliai ir dviratis išdėstyti pagal 
išvažiavimo iš sankryžos eilę. 
Kiekvienos sankryžos viduryje, o 
lygiareikšmės sankryžos kraštuose 
įrengtos metalinės plokštelės prie 
kurių galima prilipdyti šviesoforus ir 
eismo reguliuotojus. 
„Sankryžų ratą” yra paprasta 
naudoti ir mokytojui, ir mokiniui. 
Jis kompaktiškas, nors talpina 36 
stacionarias ir daug keičiamų ( su 
eismo reguliuotoju ir šviesoforu) 
situacijų. Nesudėtinga patikrinti 
atsakymų variantus. Savo spalvingumu 
jis patraukia moksleivių dėmesį. Mokymo 
priemonę patogu naudoti pamokose, 
konkursuose, varžybose.



MOKOMOSIOS PRIEMONĖS 
 „SANKRYŽA“ ir „PERĖJA“ 

Sankryža ir perėja pagamintos ant tentinės medžiagos. Tinka naudoti 
klasėje ir lauke. Sankryžos dydis 3x3 m., perėjos dydis 1,5x3 m.

        

    
    


