
 

 

       

                                 Laba diena, „Žiogeliai“ ir „Svirpliukai“, 

 

            Taip jau nutiko, kad mes su Jumis vėl bendraujame  laiškučiu. Neliūdėkite, 

greitai pasimatysime...O kad dienelės neprailgtų siunčiame  lapkričio 4-13 d.  

laiškelį-užduotėlę. 

Savaitės tema/idėja:   „SAUGUS GATVĖJE“. 

Prisiminkime  šviesoforo spalvų reikšmę. 

 

Su tėvelių pagalba  išmokite eilėraštuką:  

ŠVIESOFORO PALINKĖJIMAS 

 

Šviesoforas apsidairo: 

Kas kulniuoja, 

Kas už vairo... 

Na, o mums, 

Ko tu linki? 

-Būkit budrūs 

Ir sveiki! 

 

Z. Gaižauskaitė 

 

       



 

  Kad  Jums nebūtų liūdna,  į svečius atvyksta šunelis, bet nepaprastas, o 

Policijos draugas vardu Amsis. Susipažinti su  juo galite paspaudę ant nuorodų 

laiškelio apačioje. Smagaus žiūrėjimo ☺ 

 

 

    Brangūs tėveliai, kartu su savo vaiku pakalbėkite, kaip saugiai elgtis lauke, einant 

per gatvę. Pasižiūrėkite saugaus eismo pamokėlę su bičiuliu Amsiu. 

 https://www.youtube.com/watch?v=VyZSgY9H3EU  

https://policija.lrv.lt/lt/video/amsis-pristato-kaip-saugiai-elgtis-kelyje 

https://policija.lrv.lt/lt/video/amsis-pristato-saugos-dirzai 

https://policija.lrv.lt/lt/video/amsis-pristato-tamsiu-paros-metu-butinas-atsvaitas 

Sužinokite, kada galima ir kaip saugiai važiuoti dviračiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wwm4lld8l6o  

Sužinokite, kaip saugiai kelyje siūlo elgtis „Kakė Makė“ ??? 

https://youtu.be/blA-JmmiY-8  
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         Jeigu atidžiai žiūrėjote filmukus -  įminkite šias mįsles:  

VISKĄ GIRDI, VISKĄ MATO, BET NIEKO NESAKO. Kas? (Kelias)  

NE ŽMOGUS, BET SU AKIM, NE SU DVIEM, O SU TRIM. VISOS JOS 

SKIRTINGAI ŠVIEČIA, EIT NELEIDŽIA ARBA KVIEČIA. 

Kas?(Šviesoforas) 

DRYŽUOTAS KAIP ZEBRAS, ANT KELIO PAKLOTAS. Kas?(Perėja) 

         Už šaunias žinias nusipelnėte prizo, ne bet kokio, o valgomo. Prizą teks 

pasigaminti patiems arba kartu su tėveliais.  

Jums reikės: 

 – duonos riekelės; 

 – sviesto; 

 – šviesoforo spalvų mėgstamų daržovių: dešrytės ar nedidelio kepsnio (pagal skonį) 

– apvalios sausainių formelės.  

Iš turimų produktų formele išspauskite apskritimus. Ant duonytės užtepkite sviesto, 

uždėkite gabalėlį mėsytės ir daržoves. Gražiai, pagal spalvas, sudėkite į lėkštę. 

Skanaus!! 

 

 

 



  

Visi kartu pažaiskite linksmą žaidimą „Šviesoforas“.  

Kaip žaisti:  

Vienas vaikas, jis ir yra šviesoforas, stovi nusigręžęs nuo kitų vaikų ir pasirenka 

šviesoforo spalvą, pvz.:, žalia, tada atsisuka ir kiekvienas turi parodyti savo 

rūbeliuose tą spalvą. Jei  drabužėliuose suranda tą spalvos, pereina į kitą pusę, o jei 

ne, turi prabėgt taip, kad šviesoforas jo nesugautų. Jeigu šviesoforas sugauna, tai 

pagautasis tampa nauju šviesoforu.  

Pasiklausykite linksmos dainelės apie šviesoforą: 

https://www.youtube.com/watch?v=q5m9PI0qThQ 

 

Idėja vaikų veiklai  

Reikės dėžutės nuo batų. Dėžės vidų išklijuojame spalvotu popieriumi. Ant jo 

nubraižome porą vingiuotų kelių, sankryžas ir pagražiname „teritoriją“. Dėžutę 

papuošiame kelio ženklais ir šviesoforu. Parduotuves, namus ir stoteles galima lengvai 

suklijuoti iš storo kartono, kurį, galima dažyti bet kokia spalva. Plastilinas gali būti 

naudojamas kaip papildoma medžiaga. Sėkmės darbuose! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5m9PI0qThQ


 

 Tikriausiai pastebėjote, kad lapkritis yra pats tamsiausias rudens mėnuo. Kad 

būtumėte pastebimi ir saugūs gatvėje, būtinai segėkite atšvaitą. O jeigu kas nors dar 

neturite, tai galite kartu su tėveliais pasigaminti patys. 

Vaikai, įsidėmėkite, kaip taisyklingai užsidėti – nešioti atšvaitus: 

https://www.youtube.com/watch?v=MEMaTx091nA 

 

Likite sveiki, būkite budrūs ir saugūs! Rašykite mums, dalinkitės savo pasiekimais: 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Beata Ligeikienė: ligeikienebeata@gmail.com 

         Lina Keizikienė: linakeizikiene@gmail.com  

                                          Gerdutė Luščinskienė: gerduteluscinskiene@gmail.com 
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