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IkimokyklinIkimokyklinėė įįstaiga staiga –– pradinpradinėė ugdymo ugdymo 
įįstaiga, kurioje staiga, kurioje pradedama formuoti pradedama formuoti 
vaikvaikųų saugaus eismo saugaus eismo įįggūūddžžiai.iai.

Saugaus  eismo Saugaus  eismo įįggūūddžžiiųų ugdymo programa ugdymo programa 
integrali.integrali.



VaikVaikųų saugaus eismo kompetencija saugaus eismo kompetencija 
ugdomaugdoma įįvairios veiklos metu, vairios veiklos metu, 
panaudojant panaudojant įįvairius pavairius pažžintinius ir intinius ir 
praktinius ugdymo bpraktinius ugdymo būūdus ir metodus.dus ir metodus.
Ugdomosios, sveikatingumo valandUgdomosios, sveikatingumo valandėėllėės, s, 
įįvairi vairi žžaidybinaidybinėė veikla, teatrinveikla, teatrinėė--vaidybinvaidybinėė
veikla, viktorinos, paveikla, viktorinos, pažžintinintinėės is iššvykos, vykos, 
ekskursijos. ekskursijos. 



Viena iViena išš efektyvesniefektyvesniųų saugaus eismo saugaus eismo 
kompetencijos ugdymo veiklos formkompetencijos ugdymo veiklos formųų ––
projektinprojektinėė veikla. veikla. 

KodKodėėl rinkausi l rinkausi ššiiąą ugdymo veiklos formugdymo veiklos formąą??



Keliuose Keliuose įįvyksta nelaimingvyksta nelaimingųų atsitikimatsitikimųų, kur , kur 
nukennukenččia vaikai ia vaikai nesugebėję įvertinti 
rizikingos situacijos ar atsiradusio 
pavojaus.
Suaugusiųjų pareiga apsaugoti vaiką
nuo tykančių pavojų kelyje bei mokyti 
vaikus kaip išvengti nelaimingų atsitikimų.



20082008--2009 m. m. 2009 m. m. ŠŠvietimo ir mokslo ministerija vietimo ir mokslo ministerija 
kaip kaip prioritetprioritetąą iiššskyrskyrėė saugaus eismo saugaus eismo 
įįggūūddžžiiųų formavimformavimąą ikimokykliniame ikimokykliniame 
amamžžiuje.iuje.
Projektas Projektas ““BBūūk saugus kelyjek saugus kelyje””

ĮĮvardijama problema, ivardijama problema, išškeliama idkeliama idėėjaja
(netvirti vaik(netvirti vaikųų saugaus eismo saugaus eismo įįggūūddžžiai ,nuo iai ,nuo 
mamažžens jiems bens jiems būūtina aitina aišškinti saugaus eismo kinti saugaus eismo 
taisyklitaisykliųų reikreikššmmęę, , įįpratinti tinkamai elgtis pratinti tinkamai elgtis 
gatvgatvėėje, kieme, transporto priemonje, kieme, transporto priemonėėse).se).



Projekte numatomas Projekte numatomas problemos sprendimasproblemos sprendimas : : 
tikslas tikslas (ugdyti vaik(ugdyti vaikųų saugaus eismo saugaus eismo įįggūūddžžius) ir ius) ir 
uužždaviniaidaviniai (sukurti tinkamas s(sukurti tinkamas sąąlygas saugaus lygas saugaus 
eismo ugdymui, sudaryti galimybes formuotis eismo ugdymui, sudaryti galimybes formuotis 
vaikvaikųų saugaus eismo saugaus eismo įįggūūddžžiams, iams, įįtraukti ttraukti tėėvus vus įį
saugaus eismo ugdymo veiklsaugaus eismo ugdymo veikląą). ). 
Projekte numatomi ir Projekte numatomi ir siektini rezultataisiektini rezultatai
(auk(aukšštesnio lygio saugaus eismo kompetencija. tesnio lygio saugaus eismo kompetencija. 
Vaikai Vaikai įįgis pradinigis pradiniųų žžiniiniųų ir praktiniir praktiniųų įįggūūddžžiiųų apie apie 
eismo dalyvieismo dalyviųų elgeselgesįį kelyje, gatvkelyje, gatvėėje, kieme. je, kieme. 
SuSužžinos kokie pavojai slypi inos kokie pavojai slypi ššalia malia mūūssųų, kaip j, kaip jųų
iiššvengti).vengti).



Projekto Projekto įįgyvendinimogyvendinimo etapaietapai, , 
veiksmaiveiksmai (saugaus eismo ugdymo zonos (saugaus eismo ugdymo zonos 
įįkkūūrimas, kasdienrimas, kasdienėė veikla saugaus eismo veikla saugaus eismo 
zonoje, ugdomosios valandzonoje, ugdomosios valandėėllėės, s, 
pramogos, akcijos, judrieji, kalbiniai pramogos, akcijos, judrieji, kalbiniai 
žžaidimai, meninaidimai, meninėė veikla, ekskursijos, veikla, ekskursijos, 
ssąąveika su veika su ššeima).eima).
Projekto Projekto vykdymo trukmvykdymo trukmėė (2008(2008--2009 2009 
m. m.)m. m.)



Sudaromas projektoSudaromas projekto biudbiudžžetas, etas, (metodin(metodinėės s 
saugaus eismo ugdymo priemonsaugaus eismo ugdymo priemonėės, kilimins, kiliminėė
danga, atdanga, atššvaitai ,nuotraukvaitai ,nuotraukųų gamyba, atributika gamyba, atributika 
judriesiems judriesiems žžaidimams, lankstinukaidimams, lankstinukųų gamyba , gamyba , 
kanceliarinkanceliarinėės preks prekėės. Reikiama suma 1030lt).s. Reikiama suma 1030lt).
Numatomi rNumatomi rėėmmėėjaijai : lop: lopššeliselis--dardaržželis elis 
““NykNykšštukastukas””, socialiniai partneriai (policijos , socialiniai partneriai (policijos 
komisariatas), grupkomisariatas), grupėės vaiks vaikųų ttėėveliai, privatveliai, privatūūs s 
rrėėmmėėjai.jai.



Projekto Projekto rezultatrezultatųų įįvertinimasvertinimas ( vaik( vaikųų
stebstebėėjimas veikloje, klausimynas tjimas veikloje, klausimynas tėėveliams).veliams).
Projekto Projekto atsiskaitymo batsiskaitymo būūdaidai (projektine darbo (projektine darbo 
patirtimi dalinuosi pedagogpatirtimi dalinuosi pedagogųų tarybos tarybos 
posposėėddžžiuose, metodiniuose pasitarimuose, tiuose, metodiniuose pasitarimuose, tėėvvųų
susirinkimuose darsusirinkimuose daržželio laikraelio laikrašštyje tyje ““NykNykšštuko tuko 
balselisbalselis””. Projekto biud. Projekto biudžžeto ieto iššlaidas patvirtiname laidas patvirtiname 
pirkimo pirkimo ččekiais ir atsiskaitome rekiais ir atsiskaitome rėėmmėėjams.)jams.)



ĮĮgyvendinant programgyvendinant programąą įįtraukiama kuo traukiama kuo 
platesni platesni visuomenvisuomenėės sluoksniai s sluoksniai 
(socialiniai partneriai), visi (socialiniai partneriai), visi vaiko vaiko 
aplinkos aplinkos žžmonmonėėss (t(tėėvai, seneliai, broliai, vai, seneliai, broliai, 
seserys) siekti bendrseserys) siekti bendrųų tiksltikslųų..
Projektinis metodasProjektinis metodas –– skatina ugdytiniskatina ugdytiniųų
ir ugdytojir ugdytojųų ssąąveikveikąą, daro , daro įįtaktakąą vaikvaikųų
socializacijai, ugdo atsakomybsocializacijai, ugdo atsakomybęę, suburia , suburia 
komandkomandąą bendram tikslui.bendram tikslui.
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