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VILNIAUS MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

EDUKACIJOS-ŽAIDIMO „SAUGŪS IR SVEIKI VAIKAI 2022“ 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINAI 

Remdamiesi saugios ir sveikos elgsenos žiniomis vaikai gebės tinkamai elgtis 

kasdieniniame gyvenime, mokysis komandinio darbo ir asmeninės atsakomybės įgūdžių.  

II. DALYVIAI 

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų pradinių (1-4) klasių mokiniai.  

III. LAIKAS IR VIETA 

2022 m. kovo, balandžio, gegužės mėnesiais Vilniaus saugaus miesto centre (Architektų 

g. 166, Vilnius, (85) 234 39 44, rastine@vismc.lt). 

Į Vilniaus saugaus miesto centro edukacijos-žaidimo „Saugūs ir sveiki vaikai 2022“ 

veiklas klasės atvyksta pagal išankstinį suderinimą su organizatoriais. 

IV. ORGANIZATORIAI 

 Veiklos koordinatorė – Vilniaus saugaus miesto centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vilmutė Butavičienė, tel. (85) 234 4368, rastine@vismc.lt 

 Veiklų rengėjai ir edukacijos-žaidimo vykdytojai Vilniaus saugaus miesto centro 

metodininkai: Saugaus eismo srities metodininkė Jolanta Dovidavičienė, Sveikos gyvensenos srities 

metodininkė Ramunė Grigaliūnienė, Priešgaisrinės saugos srities metodininkė Vaidutė 

Diržinauskienė, Aplinkosaugos srities metodininkė Žydrūnė Laužadytė. 

 

V. RUNGTYS IR TRUKMĖ 

 

1. Priešgaisrinės saugos rungtis 15-20 min. 

1 kl. – „Gaisro priežastys“ 

2 kl. – „Gaisro priežastys“ 

3kl. – „Gaisro priežastys“ 

4 kl. – „Gaisro priežastys“ 

2. Saugaus eismo rungtis  15-20 min. 

1 kl. – „Kelio ženklo delionė“ 

2 kl. – „Kelio ženklo delionė“ 

3kl. – „Eismo dalyvių grupės“ 

4 kl. – „Miesto gatvės, užmiesčio kelio dalys, eismo dalyviai“ 

 

 



3. Aplinkosaugos rungtis  15-20 min. 

1 kl. – „Rūšiavimo ABC“ 

2 kl. – „Rūšiuoju atsakingai“ 

3kl. – „Rūšiuoju-vadinasi galvoju“ 

4 kl. – „Žinau, galvoju ir rūšiuoju‘ 

 

4. Sveikos gyvensenos rungtis 15-20 min. 

1 kl. – „Aš taiklus. Sveika-nesveika“ 

2 kl. – „Aš taiklus. Sveika-nesveika“ 

3kl. – „Aš taiklus. Sveika-nesveika“ 

4 kl. – „Aš taiklus. Sveika-nesveika“ 

 

Edukacijos-žaidimo rungtyse dalyvauja visi klasės mokiniai. 

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

Edukacija-žaidimas „Saugūs ir sveiki vaikai 2022“ vyks pagal 1 kl., 2 kl., 3 kl., 4 kl. 

parengtas užduotis. Vertinimas - pagal numatytą rungčių vykdymo tvarką.  

 Edukacija-žaidimas „Saugūs ir sveiki vaikai 2022“ dalyvaujančios klasės apdovanojamos 

dalyvio diplomais. 

 Vilniaus miesto ugdymo įstaigų klasės, dalyvavusios edukacijoje-žaidime „Saugūs ir 

sveiki vaikai 2022“, dalyvių vertinimo rezultatus galės stebėti Vilniaus saugaus miesto centro 

internetinėje svetainėje www.vismc.lt. 

VII. VEIKLOS SKLAIDA 

Mokinių edukacijos–žaidimo „Saugūs ir sveiki vaikai 2022“ momentai bus 

fotografuojami nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos įstatymo ir viešinami Vilniaus saugaus 

miesto centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt 

Jei atvykstančių klasių mokytojai neturi tėvų sutikimo, dėl vaikų fotografavimo, turi 

apie tai informuoti organizatorius. 
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