
                               
 

 

                  Laba diena, mieli „Voriukai“ ir „Drugeliai“,      

    Mes labai pasiilgome jūsų visų. Tikimės, kad esate sveiki ir linksmai leidžiate laiką 

su savo šeima. O kad dienelės namuose neprailgtų  

 

lapkričio 16- 20 d. veiklai namuose siūlome temą/idėją  „Saugus eismas“. 

    

                               

 

   Vaikai, tikriausiai visi mėgstate eiti pasivaikščioti? Žinoma, kas gi nemėgsta. Bet 

lauke, o ypatingai gatvėje ir šalia jos tyko daug pavojų. Ar žinote, kaip teisingai 

pereiti kelią pavojingose vietose? Kaip pereiti gatvę? Kas yra „zebras“? Kam 

reikalingi atšvaitai ir kur juos teisingai prisegti? Ar galima eiti kelkraščiu tamsiu 

paros metu? Ar pažįstate šviesoforą ir kokių spalvų akimis jis žiūri į mus? Įvardinkite 

jas. 

 



 

           

 

 

  Pasimokite eilėraštuką: 

  

Šviesoforas 

 

Šviesoforas reguliuoja, 

Visą eismą sudėlioja. 

Kai šviesa raudona dega 

Eit į gatvę nevalia. 

 

Geltona šviesa graži, 

Bet per ją eit negali. 

Kai užsidega žalia, 

Eik per gatvę visada! 

 

 



Kartu su tėveliais pažaiskit smagų žaidimą „ Šviesoforas“. 

Vaikas, yra šviesoforas, stovi nusigręžęs nuo kitų ir sugalvoja spalvą, pvz., žalia, tada 

atsisuka ir kiekvienas turi parodyt ant savo rūbų tą spalvą. Jei turi, pereina į kitą pusę, 

o jei ne, turi prabėgt taip, kad šviesoforas jo nepagautų. Jeigu pagauna, tai pagautasis 

tampa nauju šviesoforu. 

O dabar įminkit 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). 

                                 

 

Smagios idėjos darbeliams: 

 

Iš kartono ritinėlio ir spalvoto popieriaus pabandykite pasigaminti „šviesoforą“. 

  



Dar lengviau bus pasigaminti valgomą „Šviesoforą“.  

Darbeliui atlikti reikia: 

– 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!!  

                             

 

Būkite sveiki, plaukite rankytes, saugokite save! 

Labai laukiame laiškučių! 

Rašykite mums: drugelis.peledziukas@gmail.com 

                           voriukai20@gmail.com  
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