
Vilniaus l/d „Pilaitukas“
„Linksmųjų žuvyčių“ komanda 

SAUGAUS EISMO 
PROJEKTAS 

„AUGU SAUGUS IR 
ATSAKINGAS“

Kovo mėnesio užduotis:
Vairuojant dviratį (elektrinį 

paspirtuką) atsitiko nelaimė, kaip 
suteikti pirmąją pagalbą?



Kovo mėnesio užduotis:
Vairuojant dviratį (elektrinį paspirtuką) atsitiko nelaimė, 

kaip suteikti pirmąją pagalbą?

Atėjus pavasariui ir atšilus orams, traukiame dviračius, paspirtukus
ir didžiąją laiko dalį praleidžiame gamtoje. Susipažinę su kovo mėnesio
užduotimi, kartu su vaikais nusprendėme, išsamiai išanalizuoti su
dviračiais susijusias traumas ir mokinomės pirmosios pagalbos
suteikimo pradmenų.
Norėdami sužinoti plačiau apie dviratininkų patiriamas traumas bei

sužalojimus, į svečius pasikvietėme visuomeninio sveikatos biuro
specialistę. Ji išsamiai papasakojo apie patiriamas traumas, sužalojimų
rūšis ir davė gerų patarimų kaip galima būtų jų išvengti, o atsitikus
nelaimei, deramai suteikti pirmąją pagalbą.

Į projektą įsitraukė ir vaikučių tėveliai. Jie kūrybiškai pažvelgė į
kovo mėnesio parengtą užduotį ir parengė nuotraukų koliažą.
Nuotraukose atsispindėjo dviratininkų ir paspirtukininkų patirtos
traumos, užfiksuoti pirmosios pagalbos suteikimo būdai.
Žaisdami bei kurdami vaikai ugdė(si) saugaus elgesio gatvėje bei

sveikatos puoselėjimo įgūdžius, patyrė bei išgyveno atradimų -
pažinimo džiaugsmą. Vaikų kūrybiniuose darbuose, išsakytose mintyse
ir sumanymuose, atsispindėjo jų turima patirtis ir naujai įgytos žinios.



Vaikai dalinasi savo patirtimi, apie patirtas 
traumas važiuojant dviračiu arba paspirtuku...

 Vieną kartą labai greitai lėkiau su paspirtuku nuo kalno ir 
atsitrenkiau į akmenį, tada išsimušiau dantuką, labai 
verkiau, o mama mane ramino ir sakė, kad tas dantukas 
jau seniai klibėjo ir laikas buvo jam iškristi...

 Kai susidūriau su draugu važiuodamas dviračiu, labai 
nusibrozdinau kelį, tada greitai grįžau į namus, mama su 
tokiu vandenuku nuplovė žaizdą ir uždėjo pleistrą...

 Man tai didelis gumbas kaktoje buvo, kaip nugriuvau nuo 
dviračio, tada mama uždėjo ledo ir vis klausinėjo ar aš 
vemti nenoriu...

 Kartą tėtis mokė važiuoti dviračiu, o aš vis griuvinėjau ir 
nemokėjau važiuoti, bet kaip pradėjau važiuoti pats, labai 
skaudžiai nugriuvau ir užsigavau ranką.  Tėtis man ranką 
patepė tokiu šaldančiu tepalu nuo skausmo...

 Man mamytė visas žaizdas gydo tokia gėlyte, mes ją 
namuose auginame ir vadiname ją stebuklinga gėle 
(alijošius)...



Edukacinė pamokėlė:
„Aš moku elgtis saugiai“

Traumos ir pavojai atšilus 
orams



Mokomės suteikti
pirmąją pagalbą...



Vaikų kūrybinis darbas 
„Linksmasis dviračių takas“



Vaikų patirti džiaugsmai ir išgyventos traumos...







AČIŪ UŽ DĖMESĮ


