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„MES ČIA PAT...IKI PARDUOTUVĖS“ –
kartais suaugusieji aiškinasi, neprisegę vaiko saugos diržu ar 
nepasodinę į specialią automobilinę kėdutę. 
Tačiau kas bus, jei teks staigiau spustelėti stabdžius?
Vaikų atsakymai ir komentarai:
• Būsi labai stipriai sužalotas ir ilgai gulėsi ligoninėje (Luka);
• Galima pro langą išskristi ir sužaloti visą kūną (Saulė);
• Policija sustabdys, ir mokėsi baudą (Aaron).
Taigi be saugos  diržų, sakome 



Tuoj pat susirinko „Gudručių“ komanda ir sumąstė 
sukonstruoti išmaniąją automobilio kėdutę vaikams.
Pradžioje išklausėme protingų žmonių protingų patarimų 
apie saugos diržus ir automobilio kėdutes.



Saugaus eismo pamokos. Taisyklingas 
saugos diržų ir specialių vaikiškų kėdučių 
naudojimas. – YouTube
Lietuvos policija vaikams - Saugos diržai -
YouTube
Nu kaip išbando saugos diržų efektyvumą 
– YouTube
Amsis - Segėkite saugos diržus. – YouTube
Automobilinės kėdutės vaikams - YouTube



Nieko nelaukę ėmėmės darbo. 
Kadangi mūsų komanda kasmet dalyvauja Darnios 
mokyklos projektuose, todėl nusprendėme saugos diržus ir 
automobilio kėdutę sukurti iš antrinių žaliavų.



KŪRYBINIS DARBAS ĖJOSI KAIP IŠ PYPKĖS, TODĖL PAVYKO SUKURTI 
IŠMANIĄJĄ AUTOMOBILINĘ KĖDUTĘ, KURIĄ SĖKMINGAI IŠBANDĖ MŪSŲ 
MEŠKUTIS.

JONUKAS BUVO VAIRUOTOJAS, KURIS PASITELKĘS SUKURTĄ PLANŠETĘ, 
SĖKMINGAI VALDĖ MEŠKUČIO KĖDUTĘ.



„Gudručių“ komanda sumąstė sukurti automobilinę kėdutę su 
ypatingais saugos diržais vyresniems vaikučiams.

Šią kėdutę išbandžiusi kėdutę Luka: „Pasijutau kaip devintam 
danguje“.



IR PABAIGAI...
Vaikų mintys apie saugos diržą.

Klausėme: kam reikalingas saugos diržas?; ir kas gali nutikti, 
jei važiuosime neprisisegę saugos diržo?, kokios būtų 
pasekmės?
• Kai važiuoji, jei atsitrenkia mašina, tai diržas apsaugo. Jei būsi 

neprisisegęs gali numirti. (SAMANTĖ);
• Jei greitai važiuoji, tai jei atsitrenksi ir vaikas sėdės priekyje yra 

pagalvė, ji apsaugo. Diržas saugo sveikatą. (JONAS);
• Saugos diržas labai reikalingas, kad neatsitrenktum priekyje į sėdynę. 

Jei atsitrenktum, labai skaudėtų. (Liepa);
• Jeigu neprisisegi, kai važiuoja mašina, jei ir bus avarija, tada vaikas 

gali atsitrenkti, o jei vaikas prisisegęs ir nutiktų avarija jis būtų saugus. 
Aš visada važiuoju prisisegusi. (DOMINYKA);

• Jei taip greit netyčia stabdytų, tai tave užsaugotų tas diržas. (LUKA).



SAUGOS DIRŽAI IR AUTOMOBILINĖS VAIKŲ 
KĖDUTĖS – TAI

JĖGA!

“GUDRUČIŲ“ komanda


