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direktoriaus 

2022 m.            mėn.,     d. įsakymu Nr.  

 
ŽMOGAUS SAUGOS KRYPTIES EDUKACINĖS PROGRAMOS  

„EISMO GIDAS“ 

          PLANAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EDUKACINĘ PROGRAMĄ 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 kl. ir 5-8 kl. mokiniai 

Trukmė 45 min. 

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

Tikslas Ugdyti socialinių įgūdžių gebėjimus ir įpročius, 

poreikį nuolat domėtis saugiu elgesiu gatvėje, 

buityje ir gamtoje, skatinti pagarbą gyvybei, 

aktyvią gyvenimo poziciją, siekiant saugios ir 

sveikos gyvenimo kokybės. 

Uždaviniai 1. Supažindinti vaikus su jį supančia aplinka ir 

joje egzistuojančia tvarka, kylančiomis 

grėsmėmis, jų priežastimis ir pasekmėmis, 

saugios būties užtikrinimo būdais. 

2. Ugdyti vertybines nuostatas, laiduojančias 

turimų žinių ir gebėjimų panaudojimą 

praktikoje bei aktyvią asmens poziciją, kuriant 

saugesnę eismo aplinką, pagarbą gyvybei, 

atsakomybei už jos išsaugojimą. 

3. Sudaryti galimybes mokiniams netradicinėje 

mokymo aplinkoje pasitikrinti ir įtvirtinti 

saugaus elgesio kelyje žinias. 

Siektini rezultatai • mokiniai gebės geriau taikyti įgytas 

saugaus elgesio kelyje žinias ir įgūdžius, 

orientuojantis natūralioje eismo aplinkoje; 

• išmoks numatyti grėsmes ir sėkmingai 

taikyti žinomus saugaus elgesio modelius; 

• jaus asmeninę atsakomybę už savo ir 

aplinkinių saugumą, gerbs kitus eismo 

dalyvius; 

• gebės savarankiškai saugiai elgtis kelyje, 

dalintis informacija. 

 

1. Edukacinės programos tema „Saugus miestas“ 

 

2. Dalyvių amžius/klasė 1-4 kl. mokiniai 

Grupės dydis Iki 30 mokinių 

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Roboto klasė, eismo klasė, „Saugėnų“ 

miestelis. 

Edukacinės programos temos anotacija Programa skirta 1-4 kl. mokiniams  saugaus 

eismo kompetencijų plėtojimui. Programos 



dalyje „Eismo gidas“ plėtojama mokinio, kaip 

pėsčiojo ir keleivio eismo dalyvio 

kompetencijos.   

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susitikimas su atvykusia grupe. Eismo įvykių statistikos 

Lietuvoje, rajone, gyvenamojoje vietovėje pateikimas - 

siekiant sudominti mokinius nagrinėjama tema. Mokinių 

turimų KET žinių lygio nustatymas. 

10 min. Teorinė dalis Maketas „Naktinis miestas“, „Robotas policininkas“.  

Pėsčiųjų ir keleivių KET. 

Kelio ženklai.  

Kelio dalys. 

Pėsčiųjų perėja. 

Sankryža. 

Filmas „Kelias į mokyklą“ 

25 min. Praktinė dalis Praktiniai užsiėmimai saugaus eismo miestelyje 

,,Saugėnai“ (esant prastoms lauko sąlygoms – mokyklos 

eismo klasėje). 

Praktinės užduotys: 

*pėsčiųjų perėja; 

*šviesoforu reguliuojama sankryža; 

* šviesoforo signalų reikšmės; 

* geležinkelio pervaža; 

* gyvenamoji zona; 

* ėjimas pėsčiųjų viaduku; 

* vairuotojo ir pėsčiųjų pareigos; 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  mokyklos eismo klasės aplinkos, interaktyvios 

projekcijos; miesto eismui artima aplinka 

miestelyje „Saugėnai“, paspirtukai, 

minamosios mašinėlės. 

Mokymo(si) metodai ir formos • Žodiniai - informaciniai metodai 

(pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, 

diskusija); 

• Vaizdiniai metodai (demonstravimas, 

savarankiškas stebėjimas); 

• Praktiniai demonstravimo ir stebėjimo 

(žinios įgyjamos stebint tiriamus objektus, 

nustatant esmines jų savybes ir 

apibendrinant po mokomojo filmo, 

skaidrės, paveikslų ir kitų vaizdinių 

priemonių demonstravimo), pratimų 

(formuojami mokėjimai ir įgūdžiai, 

mokoma teorines žinias taikyti praktikoje); 

• Kūrybiniai (smegenų šturmas, mintinis 

eksperimentas ir kt.). 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra ( www.atsvaitas.lt, www.lpept.lt, www.lra.lt, 

www.lvs.lt, www.eismopolis.lt  ), galiojančios 

Kelių eismo taisyklės. 

http://www.atsvaitas.lt/
http://www.lpept.lt/
http://www.lra.lt/
http://www.lvs.lt/
http://www.eismopolis.lt/


* užmiesčio kelias; 

* elgesys autobusų stotelėje; 

* elgesys įlipant į autobusą, važiuojant ir išlipant. 

Vieni mokiniai važiuoja paspirtuku arba minamąja 

mašinėle iš anksto numatytu maršrutu. Kiti eismo 

dalyviai – pėstieji. 

5 min. Pamokos pabaiga Apibendrinimas. Transporto priemonių grąžinimas į 

saugojimo vietą. 

 

2. Edukacinės programos tema „Eismo kodas“ 

 

Dalyvių amžius/klasė 5-8 kl. mokiniai 

Grupės dydis Iki 30 mokinių 

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Mažoji salė, „Saugėnų“ miestelis. 

Edukacinės programos temos anotacija Programa skirta 5-8 kl. mokiniams  saugaus 

eismo kompetencijų plėtojimui. Programos 

dalyje „Eismo gidas“, plėtojama mokinio, kaip 

pėsčiojo ir dviračio vairuotojo eismo dalyvio 

kompetencijos.  

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susitikimas su atvykusia grupe. Eismo įvykių statistikos 

Lietuvoje, rajone, gyvenamojoje vietovėje pateikimas - 

siekiant sudominti mokinius nagrinėjama tema. Mokinių 

turimų KET žinių lygio nustatymas.  

10 min  Teorinė dalis Kelių eismo taisyklės dviratininkams ir elektrinių 

paspirtukų vairuotojams.  

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Dviračiai, paspirtukai, asmeniniai telefonai. 

Mokymo(si) metodai ir formos • Žodiniai - informaciniai metodai 

(pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, 

diskusija); 

• Praktiniai dviračio ir paspirtuko vairavimo 

metodai priartintoje prie realios eismo 

aplinkos aikštėje. Formuojami mokėjimai 

ir įgūdžiai, mokoma teorines žinias taikyti 

praktikoje. 

• demonstravimo ir stebėjimo (žinios 

įgyjamos stebint tiriamus objektus, 

nustatant esmines jų savybes ir 

apibendrinant po mokomojo filmo, 

skaidrės, paveikslų ir kitų vaizdinių 

priemonių demonstravimo). 

• Kūrybiniai (smegenų šturmas, mintinis 

eksperimentas ir viktorina.). 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra ( www.atsvaitas.lt, www.lpept.lt, www.lra.lt, 

www.lvs.lt, www.eismopolis.lt  ), galiojančios 

Kelių eismo taisyklės. 

http://www.atsvaitas.lt/
http://www.lpept.lt/
http://www.lra.lt/
http://www.lvs.lt/
http://www.eismopolis.lt/


Kelio ženklai.  

Kelio dalys. 

Papildomi reikalavimai dviračių vairuotojams. 

Filmai: Kaip saugiai vairuoti dviratį ir elektrinį 

paspirtuką. 

10 min. Kelių eismo taisyklių 

žinių įtvirtinimas 

Saugaus eismo žaidimas-viktorina ACTIONBOUND 

programėlėje. (Reikalingas telefonas su internetu) 

15 min. Praktinė dalis Veiksmas vyksta „Saugėnų“ miestelyje. Mokiniai 

važiuoja paspirtuku arba dviračiu iš anksto numatytu arba 

pasirinktu maršrutu. 

5 min.  Pamokos pabaiga Apibendrinimas. Transporto priemonių grąžinimas į 

saugojimo vietą. 

 

 

 

 

Metodininkas     Zita Kuprienė 

   (Parašas)    (Vardas pavardė) 

 

 


