
Saga gatvėje 
Atsargus elgesys kelyje

Saugaus eismo pamoka 

 Pėsčiųjų perėja

Pėščiųjų perėja 2

Pėsčiųjų eismas
draudžiamas 

Jei abejoji – spėsi
pereiti kelią ar ne,

– sustok ir jokiu
būdu neik.

Nusiramink. Eik tik
tada, kai būsi
įsitikinęs savo

saugumu.

Saugus
eismas

Kviečiame kartu su vaikiais pasižiūrėti siūlomus
saugaus eismo filmukus ir aptarti svarbiausius
patarimus filmuko situacijose.

 Kelyje (gatvėje)
nežaisk, o

žaidžiančius
perspėk – tai

pavojinga!

 Jei tave netikėtai iš
kitos kelio pusės
pašaukia vardu –

nebėk! Pamojuok, bet
neskubėk, susirask
saugią vietą pereiti
kelią ir jį pereik su

mama ar tėčiu.

Klausykis įdėmiai.
Ne tik klausyk, bet ir
girdėk. Tai padės tau

laiku išgirsti
artėjantį automobilį
ir išvengti nelaimės.

 Jei gatvės pereiti
nesuspėjai, nebėk.
Palauk saugumo

salelėje, kol
pravažiuos
transporto
priemonės.

  Jei esi labai
susijaudinęs, per

gatvę neik. Jei labai
džiaugiesi ar liūdi, esi

nusiminęs ar
susierzinęs – per
gatvę neik. Pirma

nusiramink.

 
 Kelyje – iš darželio
keliaudamas namo,
eidamas per gatvę –

būk susikaupęs,
neišdykauk,

nesistumdyk su
draugais.

Spausk ant pavadinimo ir
pasižiūrėk filmuką

 Atsimink! Pėsčiųjų perėjoje
pirma juosta važiuojantis
automobilis sustos tavęs
praleisti, tačiau antra juosta
važiuojantis automobilis kartais
gali ir nesustoti. Todėl neskubėk
ir palauk, kol sustos visomis
juostomis važiuojantys
automobiliai. Kartais ir
vairuotojai būna išsiblaškę ir
nedrausmingi.

 Dairykis atidžiai.
Dairykis ir kelią
apžvelk atidžiai.

Ne tik žiūrėk, bet
ir matyk.

 Visada įsitikink savo
saugumu pats. Nesek
aklai kitais. Daugiau

pasitikėk savimi.
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=P7ZzoUx0Gqg
https://www.youtube.com/watch?v=VyZSgY9H3EU&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=VyZSgY9H3EU&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=-TB9sRIVPaM&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=WJP8A2RIF98
https://www.youtube.com/watch?v=pAB3BNXL8R8
https://www.youtube.com/watch?v=pAB3BNXL8R8


Kultūringas elgesys kelyje 

Dviračių takas 

Segėkite atšvaitus 
Taisyklingas atšvaitų naudojimas 

Gatvės perėjimas šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje 

Gatvės perėjimas išlipus iš autobuso užmiestyje 

Taisyklingas saugos diržų ir specialių vaikiškų kėdučių
naudojimas 
 Segėkite saugos diržus

      

           

 Kantrybė ir valia
kelyje svarbiausia.

Kartais reikia ilgokai
pastovėti ir palaukti,

kol automobiliai
pravažiuos. Turėk
kantrybės ir lauk.

Spausk ant pavadinimo ir
pasižiūrėk filmuką

Negalvok apie
pašalinius dalykus.
Galvok tik apie tai,
kaip saugiai pereiti

kelią (gatvę).

Reikia eiti šaligatviu,
dešine puse. Taip pat
galima eiti pėsčiųjų
taku, jį žymi ženklas
„Pėsčiųjų takas“.

Susikaupk ir
nesiblaškyk.

Elkis ramiai ir
venk netikėtų

veiksmų.

 
 Neskubėk, neskubėk,
neskubėk! Neskubėti
yra visų svarbiausia.

Geriau pavėluoti, negu
po automobilio ratais

pakliūti.

Reikia elgtis
apdairiai –

nežiopsoti kelyje
(gatvėje), būti

atidžiam.

Tik niekada
keliu (gatve)
neik vienas,

be
suaugusiųjų!

Jei dega šviesoforo
raudona šviesa – per

kelią (gatvę)
draudžiama eiti! Eik

tik degant žaliam
šviesoforo signalui.

 Nebėk skersai kelio iš už
stovinčio automobilio,
nes gali pakliūti po kito

atvažiuojančio
automobilio ratais.

Neik į kelią (gatvę)
iš už stovinčios

transporto
priemonės priekio

ar galo. Paėjėk
toliau nuo jos, kad

gerai matytum
kelią.

 Krūmai ir medžiai, taip
pat gatvėje sustatyti, pro

šalį važiuojantys
automobiliai bei greta
stovintys ar einantys

pėstieji trukdo
matomumui, todėl

atmink: jei kelyje yra
kliūtis, reikia paeiti toliau

nuo jos.

 Jei nėra nei šaligatvio, nei
pėsčiųjų tako ir net kelkraščio,

tuomet galima eiti
važiuojamosios dalies pakraščiu

viena eile prieš transporto
priemonių važiavimo kryptį. Eiti

tik kuo toliau nuo
važiuojamosios dalies, kad

neužkliudytų automobilis. Taip
matysi priešais atvažiuojančius

automobilius ir galėsi laiku
pasitraukti.

Užduotis. Nupiešk kelio ženklus, kuriuos matai keliaujant į darželį ir iš
darželio.

https://www.youtube.com/watch?v=vv_TWYI-biQ
https://www.youtube.com/watch?v=vv_TWYI-biQ
https://www.youtube.com/watch?v=lBL9CsfMlyI
https://www.youtube.com/watch?v=lBL9CsfMlyI
https://www.youtube.com/watch?v=TpIle1hjpIc&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=TpIle1hjpIc&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=MEMaTx091nA
https://www.youtube.com/watch?v=MEMaTx091nA
https://www.youtube.com/watch?v=OJR25f9kGXA&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=OJR25f9kGXA&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=orYGqAjhPPA
https://www.youtube.com/watch?v=orYGqAjhPPA
https://www.youtube.com/watch?v=bxhjvDtDy3o&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bxhjvDtDy3o&list=PLXNt7pZyG0q7dKwaKLCX-zy67nfICj_dI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SasGqB93Hps

