
„SVARBŪS EISMO DALYVIAI“

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos

 3c klasės mokinių komanda

LMNŠC projektas „Augu saugus ir atsakingas“  

Sausio mėnesio užduotis:
„Neužsisegi saugos diržo – elgiesi
neatsakingai. Ar susimąstai apie

galimus padarinius?"
 

https://www.ssus.lt/lt/augu-saugus-ir-atsakingas/
https://www.ssus.lt/lt/augu-saugus-ir-atsakingas/
https://www.ssus.lt/lt/augu-saugus-ir-atsakingas/


Komandos nariai kartu su mokytoja

aptarė, kokios nelaimės gali atsitikti,

kokių sužalojimų galima patirti, jei

nesilaikai Kelių eismo taisyklių ir

važiuoji neprisisegęs saugos diržo. 

Mokiniai pasakojo, kokiose eismo

nelaimėse nukentėjo patys, artimieji,

pažįstami. Aptarė įvairias situacijas,

galbūt, elgiantis atsakingiau,

nelaimės buvo galima išvengti.



 

 

Kad galėtų patarti visiems eismo

dalyviams ir kad jie taip pat

susimąstytų apie galimas

skaudžias pasekmes kelyje,

trečiokai sukūrė pamokantį

eilėraštį.

PATARIMAS -PATARIMAS -PATARIMAS -
EILĖRAŠTISEILĖRAŠTISEILĖRAŠTIS



Jei be diržo važinėsi,
Pasekmes liūdnas turėsi.

Jei avarija įvyktų,
Daug bėdų tau atsitiktų.
Daužtum stiklą su galva,

Lūžtų koja ar ranka.
Kaklą, nugarą skaudėtų,
Net vaistukai nepadėtų.
Jei pamirš mama ir tėtis,

Jiems taip pat priminti dera,
Kad be diržo iš namų, 

Išvažiuoti nesaugu.
Ir mamytė, ir tetukas,
Ir sesutė, ir broliukas,

Ir visa šeima kartu
Prisisegs saugos diržu,
Jeigu būsi atsakingas,

Būsi sveikas ir laimingas.



„Svarbūs eismo dalyviai“ nutarė

išsiaiškinti, ar tarp šeimos narių

pasitaiko žmonių, kurie elgiasi

neatsakingai ir nesilaiko Kelių  eismo

taisyklės - segėti saugos diržą. Gal kas

nemėgsta, o gal pamiršta užsisegti? 

Namuose atlikę tyrimą ir apklausę

tėvelius, mokinukai išsiaiškino, kad visi

artimieji elgiasi atsakingai, užsisega

saugos diržus. O mažuosius broliukus

ir sesutes veža specialiose kėdutėse,

prisegtus saugos diržais.



 
Labai svarbu kelyje elgtis atsakingai

ir važiuojant visada prisisegti
saugos diržus, nes esi atsakingas

ne tik už save, bet  ir už kitą. 
Kad to niekada nepamirštų,

mokiniai stropiai dirbo kurdami
plakatą, kuriame visi eismo dalyviai

važiuoja saugiai nepažeisdami
Kelių eismo taisyklių. 

 





Komandos 

„Svarbūs eismo dalyviai“

plakate sukurtas miestas

spalvingas, linksmas ir

saugus.

https://www.ssus.lt/lt/augu-saugus-ir-atsakingas/


„Atsakingų

eismo

dalyvių

miestas“
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Jeigu būsi atsakingas,
Būsi sveikas ir laimingas.

 


