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Ugdomosios veiklos „Šviesoforo paslaptys“aprašymas  

Įvadinė dalis.  
Vaikai žaidė pasisveikinimo žaidimą: perduodami kamuoliuką sveikinosi su draugais pasakydami 

savo ir jo vardą. 

       Žiūrėjo pamokančius animacinius filmukus „Šviesoforas“, „Saugaus eismo pamoka“, „Lietuvos 

policija vaikams – kelyje“, aptarė vaikų elgesį kelyje, važiavimo metu. 

 

Vaikų mintis. 

Tamara. „Reikia eiti kaip žalia šviesa dega“.  

Milita. „Avarija gali būti“. 

Gabrielis. „Dar reikia diržą prisisegti“. 

 

     
  

 Pagrindinė dalis.  

Vaikai pasakojo, kokia transporto priemone atvyko į darželį, ką naujo pamatė, kokiu keliu ėjo ar 

važiavo, kokius kelio ženklus pastebėjo, ar kelionės metu matė šviesoforą. 

 

Grupė „Ežiukų“ grupė. 

Tema. „Šviesoforo paslaptys.“ 

Ugdymo(si) situacija.     Vaikai yra impulsyvūs ir žaismingi, jie – aktyvūs, smalsūs, tyrinėja 

aplinką. Nors vaikas ir žinos, kaip jis privalo elgtis tam tikru atveju, akimirksniu gali tai pamiršti 

ir pasielgti visiškai priešingai. Kitaip, nei tikimės, vaikas gali pasielgti dėl objektyvių vaiko ir 

suaugusiojo fizinių ir psichologinių skirtumų. Antai gatvėje gali susidaryti nenumatytos situacijos, 

nes vaiko regėjimo laukas yra žymiai siauresnis, todėl jam sunkiau apžvelgti ir įvertinti sudėtingą 

eismo situaciją; vaikui sunkiau nustatyti, iš kurios pusės sklinda garsas; vaikui sunkiau nei 

suaugusiajam suvokti, kokiu atstumu nuo jo yra ir kokiu greičiu juda kiti eismo dalyviai; dėl mažo 

ūgio vaikui sunkiau apžvelgti eismo situaciją; vaikams sunku suprasti kelių eismo sąvokas ir 

ženklų reikšmes, jiems taip pat sunku suvokti konkrečių saugios elgsenos veiksmų, poelgių 

svarbą. 

        Ugdomųjų veiklų metų vaikai aptars šviesoforo svarbą keliuos; jo spalvas; kaip elgtis gatvėje 

ir keliose, transporto priemonėse.  

  Uždaviniai. Padėti vaikui įgyti jo amžių ir patirtį atitinkančius saugaus elgesio kelyje įgūdžius; 

ugdyti nuostatą būti atsakingam už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes; sudaryti galimybes vaikams 

įvairiais būdais išreikšti ir pasitikrinti savo patirtį; skirti ir įtvirtinti šviesoforo spalvų reikšmes.  

 

  Reikalingos priemonės. Kamuoliukai, medinės kaladėlės įvairių spalvų, kelio ženklai, dėlionė- 

šviesoforas, įvairus paveikslėliai ir knygos, meninės veiklos priemonės, didaktiniai žaidimai, 

kompiuteris, foto aparatas. 



Vaikų mintis. 

Ieva. „Aš mačiau šviesoforą, kai važiavau su mamyte ir tėveliu filmą žiūrėti.“ 

Milita. „O aš mačiau, kai važiavome pas močiutę, labai toli.“ 

Tamara. „Važiavau su mašina, su mama ir tėčiu. Pastebėjau visus žmones ir šunį. Šviesoforo 

nemačiau“. 

Delija. „Į darželį važiavau, tėtis vežė“. 

Kaja. „Ėjau su mama, mačiau daug gėlių“. 

Gabrielis. „Aš su mašina važiavau į darželį, mama vežė. Važiavo daug mašinų“. 

Valerija. „Aš važiavau su mašina, tėvelis vežė. Mačiau medžius, žalius; vaikus, kurie eina į darželį, 

katinus, kurie ėjo pasivaikščioti“. 

 

Vaikai ieškojo šviesoforo spalvų ant savo drabužių, grupės aplinkoje. 

 

     
 

  Vaikų mintis. 

   Kaja. „Pas mane taškučiai geltoni ir raudoni“. 

   Tamara. „Ova čia raudona spalva“. 

   Delija. „O ant mano basučių- žalia“. 

 

 Minė mįsles. 

 Vidury kelio stovi bokštelis ir mirksi trimis akelėmis (šviesoforas). 

 Ne žmogus, bet su akim, ne su dviem, o net su trim. Visos jos skirtingai šviečia, eit neleidžia 

arba kviečia (šviesoforas). 

 Guli zebras ant keliuko ir nebijo jis ratukų ( perėja). 

 

     Žaidė žaidimus „Atrask spalvą“, „Trys spalvos“, „Traukinukas“. 

 

      
 

Vaikų mintis. 

Delija. „Čia žalia spalva, yra šviesofore“. 

Valerija. „O čia mėlyna, nėra šviesofore“. 

 



     
 

     
 

 Baigiamoji dalis. 

Meninės veiklos metu, vaikai vaizdavo šviesoforą, aptarė spalvas, skaičiavo jas, džiaugėsi kūrybinių 

procesu, žaidė įvairius vaidybinius ir didaktinius žaidimus, žiūrėjo ir nagrinėjo paveikslėlius, aptarinėjo 

šviesoforo spalvas, diskutavo, kaip reikia elgtis gatvėje. 

 

Vaikų mintis. 
Ieva. „Tu žinai, kai raudona negalima eiti.“ 

Milita. „Ir mašinom negalima važiuoti.“ 

Tamara. „Va čia reikia eiti, kur tos juostos.“  

 

     
 

     
 



     
 

     
 

     
 

     
 

  Veiklos komentaras. 

 

Literatūra: 
 

1. Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“. L/d ,,Šilas“ 2015m. 

2. https://www.youtube.com „Saugiai elgtis gatvėje vaikus moko Amsis“ (filmukas). 

 

Vaikai ir pedagogės džiaugėsi kūrybiniu procesu, bendravimu ir bendradarbiavimu. Vaikams dar yra 

sunku suformuluoti ir išsakyti savo mintis, bet kiekvienas stengesi papasakoti apie savo kelionę į 

darželį. Vaikai puikiai skiria ir pavadina spalvas, žino kiekvienos šviesoforo spalvos reikšmę. 

Žiūrėdami filmukus, komentavo, kaip reikia elgtis gatvėje, transporto priemonyje. Meninės veiklos 

metu, vaikai puikai kirpo žirklėmis skrituliukus ir klijavo juos į šviesoforą. Džiaugiuosi, kad veiklos 

metų vaikai dalyvo pokalbiose, bandė atsakyti į klausimus.  

 

https://www.youtube.com/

