
PATVIRTINTA 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

direktoriaus 

2022 m.                  mėn.,      d. įsakymu Nr.  

 
ŽMOGAUS SAUGOS KRYPTIES EDUKACINĖS PROGRAMOS  

,, EISMUOLIS“ PLANAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EDUKACINĘ PROGRAMĄ 

Dalyvių amžius/klasė ikimokyklinio ugdymo vaikai 

Trukmė 35 min. 

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

Tikslas Taikant netradicinius mokymo metodus, mokyti mažuosius 

eismo dalyvius saugaus elgesio keliuose, pažinti kelio 

ženklus, ugdyti savisaugos, drausmės, atsakomybės jausmą. 

Uždaviniai 1. Padėti vaikui įgyti jo amžių ir patirtį atitinkančias saugaus 

elgesio kelyje žinias ir įgūdžius. 

2. Ugdyti atsakomybės už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes 

sampratą. 

3. Sudaryti galimybes vaikams netradicinėje mokymo 

aplinkoje pasitikrinti ir įtvirtinti saugaus elgesio kelyje žinias. 

Siektini rezultatai • vaikai 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 „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI“ 

 

Dalyvių amžius/klasė ikimokyklinio ugdymo vaikai   

Grupės dydis 10-25 

Trukmė 35 min. 

Užsiėmimo vieta Sporto salė  

Edukacinės programos temos 

anotacija 

Programa skirta ikimokyklinio ugdymo vaikams  saugaus 

eismo kompetencijų plėtojimui. Programos dalyje „Žaidžiu ir 

mokausi“, plėtojama vaiko, kaip pėsčiojo eismo dalyvio, saugaus 

elgesio buityje, gamtoje kompetencijos.  

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Elektriniai automobiliai.  

Grindų žaidimas, sukurtas elgesio kelyje taisyklėms įsisavini ir 

pakartoti. 

Mokymo(si) metodai ir formos • Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, 

pokalbis, diskusija); 

• Praktiniai demonstravimo ir stebėjimo (žinios įgyjamos 

stebint tiriamus objektus, nustatant esmines jų savybes ir 



 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis Pagrindinių saugaus elgesio kelyje taisyklių bei kelio ženklų 

apžvalga. 

8 min  Teorinė dalis Grindų žaidimas „ATSPĖK, ĮMINK, ATSAKYK“. 

20 min. Praktinė dalis  Praktiniai užsiėmimai salėje, važiuojant elektriniais automobiliais 

ir įveikiant improvizuotą kelią, stebint kelių ženklus.  

3 min.  Žinių įtvirtinimas Greitasis klausimų maratonas - ,,Klausyk ir atsakyk“. 

 

2. EDUKACINĖS PROGRAMOS TEMA „SAUGUS MIESTAS“ 

 

Dalyvių amžius/klasė ikimokyklinio ugdymo vaikai   

Grupės dydis 10-25 

Trukmė 35 min. 

Užsiėmimo vieta Roboto klasė, eismo klasė, „Saugėnų“ miestelis. 

Edukacinės programos temos 

anotacija 

Programa skirta ikimokyklinio ugdymo vaikams saugaus 

eismo kompetencijų plėtojimui. Programos dalyje „Eismuolis“ 

ugdoma socialiniai įgūdžių gebėjimai ir įpročiai, poreikis 

nuolat domėtis saugiu elgesiu gatvėje, buityje ir gamtoje, 

skatinama pagarba gyvybei, aktyvi gyvenimo pozicija, 

siekiama saugios ir sveikos gyvenimo kokybės. 

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, 

,,Eismas“/leidykla ,,Terra publika“. 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Mokyklos eismo klasės aplinkos (gatvei artimos klasės 

modelis). 

Interaktyvios projekcijos. 

Miesto eismui artima aplinka miestelyje „Saugėnai“. 

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, 

,,Eismas“/leidykla ,,Terra publika“. 

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


 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis Pagrindinių saugaus elgesio kelyje taisyklių bei kelio 

ženklų apžvalga. 

Diskusija  ,,Saugus kelias: namai – darželis – namai“. 

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

20 min. Praktinė dalis  Praktiniai užsiėmimai saugaus eismo miestelyje ,,Saugėnai“ 

(sezono metu: rudenį, pavasarį. Esant prastoms lauko sąlygoms 

– mokyklos eismo klasėje). 

1. Miestelio sudedamųjų dalių apžvalga: užmiestis, miestas, 

gyvenamoji zona, žiedinė sankryža, geležinkelio pervaža, 

pėsčiųjų perėja, šviesoforo reguliuojama sankryža ir kt. 

2. Praktinių užduočių pateikimas ir aiškinimas vaikams: 

* ėjimas per šviesoforo reguliuojamą sankryžą; 

* šviesoforo signalų reikšmės; 

* ėjimas per geležinkelio pervažą; 

* elgesys gyvenamojoje zonoje; 

* ėjimas pėsčiųjų viaduku; 

* vairuotojo ir pėsčiųjų pareigos; 

* ėjimas užmiesčio keliu; 

* ėjimas keliu, neturinčiu šaligatvio; 

* elgesys autobusų stotelėje; 

* elgesys įlipant į autobusą, važiuojant ir išlipant. 

5 min. Žinių įtvirtinimas Žinių apibendrinimui ir įtvirtinimui demonstruojamas Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos sukurtas filmas saugaus 

eismo tema. 

 

 

 

 

 

 

Metodininkė                         Evelina Grigonienė 

   (Parašas)    (Vardas pavardė) 

 

 

 


