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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“
VAIKŲ SAUGAUS EISMO UGDYMO PROJEKTAS
„AŠ SAUGUS KAI ŽINAU“
Projekto koordinatorius, kvalifikacija: Marytė Savickienė, II vadybinė kategorija.
Projekto kūrybinė darbo grupė:
Vadovė: Rima Gricanova.
Sekretorė: Dora Šimkienė.
Narės: Aida Gedrimienė, Ingrida Kasputytė, Ilona Rebždienė, Dora Šimkienė.

Projekto problemos aktualumas:
Kadangi vaikai dažnai keliauja į ekskursijas prie jūros, į mišką, į geležinkelio stotį, prie pagrindinės
gatvės, tai jie turi įgyti žinių apie pagrindines saugaus eismo taisykles, turi būti skatinami ir
pratinami laikytis saugaus eismo taisyklių bei ugdomi gebėjimai numatyti ir atpažinti pavojingas
situacijas.
Projekto vykdymo laikas: 2015-ieji metai (tęstinis).
Projekto tikslas:
Formuoti vaikų saugaus eismo suvokimą ir plėtoti kaip eismo dalyvių (pėsčiojo, keleivio,
vairuotojo) saugaus eismo kompetenciją.
Projekto uždaviniai:
1. Gilinti vaikų saugaus eismo žinias, gebėjimus, įgūdžius ir nuostatas, sudarant sąlygas
ugdytiniams veikti, žaisti, konstruoti, modeliuoti saugaus eismo situacijas.
2. Suteikti žinių apie eismo automobilių keliais tvarką ir darną, suvokiant žmogų kaip
globalaus eismo dalyvį, jo vietą ir vaidmenį aplinkoje.
3. Sudaryti sąlygas vaikams suvokti eismo įvykius kaip tam tikrą konfliktą sistemoje „Eismo
dalyvis – transporto priemonė – kelias – eismo aplinka“, išsiaiškinant pagrindines konfliktų šioje
sistemoje kilimo priežastis, numatyti elgesio padarinius savo ir kitų žmonių sveikatai.
4. Ugdyti gebėjimą įvairiais būdais rinkti informaciją apie saugų eismą, kritiškai vertinti ir
taikyti kasdieniniame gyvenime.
5. Pratinti vaikus suvokti saugų eismą natūralioje aplinkoje, edukacinės - pažintinės išvykos
metu.

Metodai:
Pokalbis, demonstravimas-stebėjimas, aiškinimas, žaidimas, grupinė bei individuali veikla,
vaidybinė veikla, „minčių lietus“, grožinės literatūros skaitymas, informacinių technologijų
naudojimas.
Priemonės:
Kelio ženklai, perėjos, mašinos, paveikslėliai apie saugų eismą, šviesoforo spalvų vėliavėles,
reguliuotojo lazdelė, filmuota medžiaga apie saugų eismą, dailės priemonės, įvairios knygutės,
plakatai apie saugų eismą.
Projekto dalyviai:
„Bitučių“, „Šimtakojų“, „Boružėlių“, „Pelėdžiukų“, „Nykštukų“, „Smalsučių“ grupės pedagogai ir
vaikai bei jų tėveliai, įstaigos bendruomenė, darželio „Gintarėlis“ vaikai ir pedagogai.
Projekto socialiniai partneriai:
Saugaus eismo sergėtojai – viešosios policijos eismo priežiūros tarnybos pareigūnai, darželis
„Gintarėlis“, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato saugaus eismo klasė darbuotojai.
Projekto rezultatai:
Vaikai įgis žinių ir praktinių įgūdžių apie eismo dalyvių elgesį kelyje, gatvėje, kieme. Sužinos, kokie
pavojai slypi šalia mūsų, kaip jų išvengti.
Projekto išliekamoji vertė:
1. Vaikai suvoks saugaus eismo reikšmę.
2. Įgys saugaus eismo žinių, gebėjimų, įgūdžių ir susiformuos nuostatas saugiai elgtis
kelyje žinant elgesio padarinius savo ir kitų žmonių sveikatai.
3. Įgys žinių apie saugų elgesį ir išmoks jas taikyti kasdieniniame gyvenime.
4. Bus sudarytos sąlygos ugdytiniams veikti, žaisti, konstruoti, modeliuoti saugaus eismo
situacijas Saugaus eismo kambarėlyje.
Dokumentinė medžiaga:
Tėvams paruoštos skrajutės „Vaikų saugumas - mūsų visų rūpestis“. Animaciniai Amsio patarimai,
Amsio knygelės, vaikų piešiniai, kūrybiniai darbai, nuotraukos, metodinės saugaus ugdymui skirtos
priemonės, specialistų informacinė medžiaga, pakvietimai, padėkos raštai, scenarijai, konspektai.
Projektui įgyvendinti numatomos lėšos:
Kanceliarinėms priemonėms (30 vokų), nuotraukoms, išvykoms. Iš viso 40.00 eurų.

