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Svarbiausia kelyje stebėti ir pažinti kelio ženklus!
PAŽĮSTI ŽENKLUS – ŽINAI KELIĄ

STEBĖK ŽENKLUS! BŪK ATIDUS!



• Nagrinėjome 
mokomuosius plakatus.

• Mokėmės saugaus 
eismo taisykles.

• Atlikome mokytojos 
parengtas užduotis.





“Mano tėtis vairuotojas”

KŪRYBINIAI DARBAI SUSIPAŽINUS SU KELIO ŽENKLAIS

“Saugi kelionė su šeima”

5 METŲ VAIKŲ PIEŠINIAI



• Vaikai spalvina autobusų stotelės ženklą



• Vaikai spalvina autobusų stotelės ženklą

NUSPALVINK ŽENKLUS IR ATSIMINK JUOS !



Kaip teisingai pereiti kelią, išlipus iš autobuso

Kaip pereiti saugiai gatvę išlipus iš autobuso?

https://www.youtube.com/watch?v=sfEVqA4dtf0

GATVĖS PERĖJIMS IŠLIPUS IŠ AUTOBUSO 

MIESTE

https://www.youtube.com/watch?v=QBIacXzM6I0

NESKUBĖK!
Svarbu ne kada pasieksi tikslą, 
o ar iš viso jį pasieksi.

Žaidėmė žaidimą „ Autobuso stotelė“.

Fotografijoje kontrolierė dalina “bilietus” 

Po edukacinių filmukų vaikai mokosi kultūringai elgtis autobuse, 

prisimena kaip elgtis išlipus iš autobuso).

AUTOBUSO       
STOTELĖJE  

BŪK KULTŪRINGAS 

IR ATSARGUS, 
GRAŽIAI ELKIS 
AUTOBUSE!  

https://www.youtube.com/watch?v=sfEVqA4dtf0
https://www.youtube.com/watch?v=sfEVqA4dtf0
https://www.youtube.com/watch?v=QBIacXzM6I0
https://www.youtube.com/watch?v=QBIacXzM6I0


• Žaidimas su kelio ženklais ir mašinėlėmis, 

vaikai kūrė istorijas su kelio ženklais ir 

aiškinosi jų paskirtį.



“Mokyklinis autobusas” . ( 6 metų vaiko piešinys).

Kūrybinis darbas 



Gyveno kartą mergaitė kuri nenorėjo mokytis. Vieną dieną susiruošė ji į žygį, keliavo po 
naujas vietoves, daug matė, daug girdėjo, bet pavargo ir nusprendė pailsėti. Atsigulė į patogų 
miegmaišį ir užmigo. Mergaitė miega ir mato sapną.
„Gimtadienio proga mama padovanojo jei paspirtuką. Mergaitė džiaugiasi tokia nuostabia 
dovana - seniai apie tai ji svajojo. Mergaitė sėdo ant paspirtuko ir nuriedėjo parodyti savo 
dovanos draugams. Draugai gyveno mieste ir norint patekti pas juos reikėjo kirsti kelią. 
Mergaitė nemokėjo eismo taisyklių ir buvo labai nekantri, ji nelaukė kol šviesoforo šviesoje 
užsidegs žalia šviesa. Kai tik ji išvažiavo ant kelio, netoliese pasirodė didelis autobusas. 
Autobusas nespėjo sustabdyti ir įvyko avarija. Naujasis paspirtukas sulūžo - rėmas sulinko, 
ratai nulėkė, o mergaitė išvyko į ligoninę “.
Mergaitė pabudo iš išgąsčio ir nusprendė, kad niekada nepažeis kelių eismo taisyklių  ir išmoks 
visus kelio ženklus. Nuo tos dienos ji uoliai mokėsi ir susipažino su visais kelio ženklais.

PASAKA 

„Mergaitės
sapnas“

“AVARIJA” 

(6 metų vaiko piešinys).



ŠVIESOS SIGNALAI

Žalia spalva -
Judėk!
Geltona -
Palauk truputį.
Na, jei raudona -
Stok!
Praėjimas pavojingas!

SANKRYŽOS 
REGULIUOTOJAS

PABAIKIME KELIONĘ SPALVINDAMI

MĮSLĖ

Tik mirkteli akimis ir

reguliuoja judėjimą, kas?



AČIŪ UŽ DĖMĖSĮ

SAUGIOS IR LINKSMOS JUMS KELIONĖS! 

“BORUŽĖLĖS” gr.


