
Eismo taisykles žinosi –
nieko kelyje nebijosi 

Vilkaviškio pradinės mokyklos 
Pirmokų komanda „PIRMOKŲ STARTAS“
Mokytoja metodininkė  Lina Skaisgirienė

2021m.sausis 



MES – mažieji pirmokėliai, 
Iššūkį sau didelį iškėlėm, 

Dalyvausim saugaus eismo projekte
Saugūs ir drausmingi sieksim būti visada.

Pėstysis – eismo dalyvis svarbus.
Privalo būti atsakingas, atidus.

Gatvėje ar kelyje, mokykloj ar stadione 
Reikia taisykles žinoti,

Per gatvę einant reikia pagalvoti. 

Mes kūrėme eilėraštukus, 
O paskui piešėme piešinukus
Daug išmokom, sužinojom, 

Ir žinias mes pakartojom.

Mūsų šūkis:
Saugus ir 

atsakingas 



Nors esu maža 
pirmokė, 

Bet mamytė mane 
mokė,

Kad būčiau kelyje 
atsakinga, 

Elgčiausi aš 
drausmingai.

Juk mamytę aš 
myliu, 

Todėl klausausi jos 
ir girdžiu. 

Samantos



Rimtas dėdė 
ŠVIESOFORAS

Stovi kelyje kaip ponas, 
Žiba, tviska trys akytės, 
Bet tik žalia leidžia eit 

mergytei. 

Rūtos 



Šviesoforas – mano draugas
Įspėja, drausmina ir saugo. 
Jei dega jo akytė raudona,

Sustok, nes eiti nevalia.
Jei geltona akis jam dega -

Dar palaukti pėsčiajam dera.
Jei žalia šviesa tau žiba –

Apsidairyk ir ženk į gatvės ribą. 

Emutės L.

Tauro



Stadione linksmai

žaidžiu, 

Sportuoju, vaikščioju, 

stebiu, 

Kad būčiau Sveikas ir

Saugus, 

Į gatvę bėgti ir

draugams draudžiu. 

Mykolo  



Prie mokyklos aš atidžiai stebiu

Ženklus ir Pėsčiųjų perėją žvilgsniu.

Sankryžoje aš būtinai sustoju,

Apsidairau, pasiklausau – o tada žingsniuoju. 

Gytė



Atšvaitą turiu ne vieną 
-

Nešioju juos kiekvieną 
dieną.

Kotrynos 



Kas rytą pusę aštuonių

Su švytinčia nuo atšvaitų, 

Sava kuprine ant pečių

Pėsčiom mokyklon aš skubu.

Per perėją drąsiai aš žengiu,

Nebėgu ir nekalbu telefonu. 

Emutės V.

Luko



Atšvaitukas – mano 
draugas, 

Visada mane jis
saugo. 

Į mokyklą ar iš jos

Nekeliauju aš be jo. 

Eriko



Kelyje saugus 
jaučiuosi, 

Kai drausmingai aš 
elgiuosi, 

Perėjoje apsidairęs 
Pažvelgiu pirma į 

kairę. 

Urtės



Domo
Kamuolys jei nuriedės, 

Išlikt gyvam – tik sveikas 
protas man padės. 

Išdykauti kelyje –
Niekam niekam NEVALIA. 

Domo

Ado



Žingsniuoju aš 
šaligatviu

Ir perėją stebiu, 

Dar atšvaitą turiu,  

Jei žalia dega – tik 
tuomet gatvėn 
žengiu. 

Dovydo 



Perėja dryžuota,  
Kaip zebriukas ji 

juostuota, 
Mane kviečia eit per 

kelią, 
Bet pažiūriu aš 
būtinai į kairę. 

Dilan



Atsakingas vaikas     
žino, 

Jog gatvėje pavojus   
tyko.

Žaisti reikia stadione
Arba savame kieme. 

Dominyko 




