
Komanda
„Vikrieji Paukšteliai“

Projekto „Augu saugus ir atsakingas“
Balandžio mėnesio užduotis:

Mano saugiai kelionei – svarbūs kelio ženklai.

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas



KELIO ŽENKLAI TAI...

• Tokia pagalba žmonėms. Jei nebūtų kelio ženklų, būtų sunku 
susigaudyti kur tu esi. Pavyzdžiui nurodomieji, tau kažką nurodo, 
įspėjamieji tave įspėja, draudžiamieji kažką draudžia... (Austėja)

• Kelio ženklai – tai eismą padedantys reguliuoti ženklai. Jeigu tu 
pažįsti kelio ženklus, tai žinai kur esi ir kaip reikia elgtis toje 
vietoje... (Markas)

• Kai yra kelio ženklai mes žinome kur galima pereiti gatvę arba 
kada galima važiuoti... (Mantas)

VAIKŲ MINTYS:

O DABAR KVIEČIAME KARTU 
PAŽINTI KELIO ŽENKLUS 



Pažintį su kelio ženklais 
pradėjome 

Saugaus eismo klasėje

Išvykos į Saugaus eismo 
klasę tikslas – ugdyti žinias 

apie saugų eismą, gilinti 
teorines ir praktines 

saugaus elgesio kelyje žinias, 
ugdyti pagarbą žmogaus 

gyvybei ir jos išsaugojimui, 
pagarbą eismo dalyviams, 
atsakomybę už savo elgesį 

kelyje.



Tuomet nusprendėme 
patys pasigaminti kelio 

ženklus…
Kelio ženklų gamyba 
Eiga: 

• Kiekvienas vaikas išsirenka lapą su 
tam tikro kelio ženklo šešėliu 
(lape matosi tik viena pusė 
šešėlio); 

• Vaikas bando įvardinti po šešėliu 
besislepiančio kelio ženklo 
pavadinimą bei suranda tinkamą 
ženklą tarp ant stalo sudėliotų 
ženklų;

• Nupiešia kitą pusę ženklo, tuomet 
nuspalvina atitinkamomis 
spalvomis.



Plakatų gamyba

Susipažinę su kelio ženklais, 
nusprendėme, jog metas 

išsiaiškinti ne tik kokie būna 
kelio ženklai, bet ir kaip jie 

skirstomi. 

Vaikai pasigamino plakatus 
kelio ženklų suskirstymui į 

grupes 

Tuomet surengėme smagų 
kelio ženklų paradą →→→
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ŽAIDIMAS KELIO ŽENKLŲ PAVADINIMŲ 
ĮTVIRTINIMUI

„Padėk edukacinei bitutei-robotui 
Bee-bot nukeliauti prie kelio ženklo...“



Žaidimas 
„Šviesoforas“

Žaidimo eiga: 

Vaikai sustoja į ratelį. Vedantysis 
iškelia žalios spalvos kortelę, tuo 
metu groja muzika. Vaikai žygiuoja 
vietoje arba eina vienas paskui kitą.

Kai vedantysis iškelia geltoną 
kortelę – vaikai stovi vietoje ir 
linguoja į šalis (groja lėta muzika).

Kai vedantysis iškelia raudoną 
kortelę– vaikai sustoja, muzika 
negroja.



Judrusis žaidimas 
„Kelio ženklai“

Žaidimo eiga:

• Vaikai susiskirsto į dvi komandas. Komandoms 
išdalinamos kortelės „Kelio ženklai“. Kiekviena 
komanda gauna po vienoda skaičių kortelių.

• Salėje išdėliojami plakatai su užrašais kelio 
ženklų skirstymui į grupes.

• Komandų nariai iš dėžutės pasiima kelio ženklą, 
bėga iki plakatų, padeda ženklą į prie tinkamo 
plakato padėtą indą, pereina perėją ir bėgte 
grįžta pas savo komandą. 

• Tuomet bėga kitos komandos narys, žaidimas 
žaidžiamas kol dėžutėje nebelieka nė vieno kelio 
ženklo.



Komandos 
„Vikrieji Paukšteliai“ 

balandžio mėnesio šūkis: 

KELIO ŽENKLUS PAŽINOSI,
SAUGIAI TU GATVE 

ŽYGIUOSI!!!


