Pradinių (I–IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“
I etapo užduotys 1 klasei

Labas! Aš esu Ežiukas, dar nemoku eismo taisyklių, padėk
man jas išmokti ir saugiai grįžti namo.

1 užduotis. Ežiukas išlipo iš autobuso. Padėk jam saugiai pereiti gatvę ir paimti obuolį. Nuspalvink tas
pėdutes, kuriomis jis turi eiti.

2 užduotis. Patark Ežiukui, kaip jis turėtų eiti per gatvę išbraukdamas klaidingus patarimus.

Ežiuk, tu turi eiti per gatvę:
nesidairydamas;
pėsčiųjų perėjoje;
bėgdamas;
apsidairęs;
įsiklausęs.

3 užduotis. Ežiukas rado raštelį su užšifruotu tekstu. Iššifruok, įrašydamas į langelius pirmas paveikslėlyje
esančių vaizdų raides, ir užrašyk atsakymą.

4 užduotis. Užduočių lape paslėpti trys žodžiai, kurie nurodo, kaip eiti per kelią. Apibrauk juos.

Parašyk rastus tris žodžius, nurodančius, kaip reikia eiti per gatvę.

Ežiuk, prieš eidamas per kelią,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5 užduotis. Ežiukui padovanojo aštuonias nuotraukas. Jose matomi nepilni kelio ženklai. Surask kiekvienam
ženklui trūkstamą dalį ir sujunk.

Ačiū!

Keliaudamas su tavimi saugiai pasiekiau namus ir
išmokau daug kelių eismo taisyklių.

Pradinių (I–IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“
I etapo užduotys 2 klasei

1 užduotis. Kuris kelio ženklas turėtų būti pritvirtintas prie stulpo klaustuko vietoje? Teisingą atsakymą
apibrauk.

2 užduotis. Ežiukas padarė vieną kelių eismo taisyklių pažeidimą. Ar pastebėjai? Parašyk, šią klaidą.

Ežiuk, ____________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

3 užduotis. Ežiukas išlipo iš autobuso. Kitoje gatvės pusėje pamatė obuolį. Padėk jam saugiai pereiti gatvę ir
paimti obuolį. Nuspalvink tas pėdutes, kuriomis turi eiti ežiukas.

4 užduotis. Ežiukas perėjęs gatvę šalia obuolio rado raštelį su užšifruotu tekstu. Iššifruok, įrašydamas į
langelius pirmas paveikslėlyje esančių vaizdų raides, ir užrašyk atsakymą.

5 užduotis. Ežiukui padovanojo aštuonias nuotraukas. Jose matomi nepilni kelio ženklai. Surask kiekvienam
ženklui trūkstamą dalį ir sujunk.

Ačiū!

Keliaudamas su tavimi saugiai pasiekiau namus ir
išmokau daug kelių eismo taisyklių.

Pradinių (I–IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“
I etapo užduotys 3 klasei

1 užduotis. Ežiukas pradėjo eiti per kelią ir pastebėjo, kad link jo artėja policijos automobilis su įjungtais
mėlynais ir raudonais žybčiojančiais švyturėliais bei garso signalais. Patark jam, kaip jis turėtų elgtis
išbraukdamas klaidingus patarimus.

Ežiuk, tu turi:
paimti nukritusį obuolį, kad jo nepervažiuotų policijos automobilis;
nedelsdamas pasitraukti;
neskubėdamas baigti pereiti gatvę;
tuojau pat duoti kelią policijos automobiliui.

2 užduotis. Ežiukas eidamas gatve pamatė keistų objektų, kurių nematė niekur kitur. Kokie tai objektai.
Iššifruok, įrašydamas į langelius pirmas paveikslėlyje esančių vaizdų raides, ir užrašyk atsakymą bei parašyk,
kam jis yra skirtas.

Jis yra skirtas _______________________________________________________________________

3 užduotis. Ežiukas rado aštuonias nusitrynusias nuotraukas. Jose matomi nepilni kelio ženklai. Surask
kiekvienam ženklui trūkstamą dalį ir sujunk.

4 užduotis. Raidžių ir skaičių mišrainėje rask dvi priemones, kurių reikia nepamiršti prieš važiuojant
dviračiu. Apibrauk ir parašyk jas.

Prieš važiuodamas dviračiu nepamiršk:
_______________________________
_______________________________

5 užduotis. Sutemus Ežiukas užsidėjo atšvaitus. Pakeliui jis sutiko seniai matytą draugą – Briedį. Draugas
ėjo prieš transporto priemonių eismą be atšvaitų. Ežiukas nutarė savo nepanaudotus tris atšvaitus
paskolinti Briedžiui. Nupiešk atšvaitus, kur juos turėtų užsidėti Briedis.

Labas, aš esu Briedis.
Padėk man tinkamai užsidėti atšvaitus.

Visi trys atšvaitai - juostiniai
(spyruokliniai).
Juos paveikslėlyje žymėk ženklu:

Ačiū! Keliaudamas su tavimi saugiai pasiekiau namus ir
išmokau daug kelių eismo taisyklių.

Pradinių (I–IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“
I etapo užduotys 4 klasei

1 užduotis. Ežiukas pradėjo eiti per kelią ir pastebėjo, kad link jo artėja policijos automobilis su įjungtais
mėlynais ir raudonais žybčiojančiais švyturėliais bei garso signalais. Patark jam, kaip jis turėtų elgtis
išbraukdamas klaidingus patarimus.

Ežiuk, tu turi:
paimti nukritusį obuolį, kad jo nepervažiuotų policijos automobilis;
nedelsdamas pasitraukti;
neskubėdamas baigti pereiti gatvę;
tuojau pat duoti kelią policijos automobiliui.

2 užduotis. Ežiukas eidamas gatve pamatė keistų objektų, kurių nematė niekur kitur. Kokie tai objektai.
Iššifruok, įrašydamas į langelius pirmas paveikslėlyje esančių vaizdų raides, ir užrašyk atsakymą bei parašyk,
kam jis yra skirtas.

Jis yra skirtas _______________________________________________________________________

3 užduotis. Ežiukas rado aštuonias nusitrynusias nuotraukas. Jose matomi nepilni kelio ženklai. Surask
kiekvienam ženklui trūkstamą dalį ir sujunk.

4 užduotis. Raidžių ir skaičių mišrainėje rask dvi priemones, kurių reikia nepamiršti prieš važiuojant
dviračiu. Apibrauk ir parašyk jas.

Prieš važiuodamas dviračiu nepamiršk:
_______________________________
_______________________________

5 užduotis. Sutemus Ežiukas užsidėjo atšvaitus. Pakeliui jis sutiko seniai matytą draugą – Briedį. Draugas
ėjo prieš transporto priemonių eismą be atšvaitų. Ežiukas nutarė savo nepanaudotus tris atšvaitus
paskolinti Briedžiui. Nupiešk atšvaitus, kur juos turėtų užsidėti Briedis.

Labas, aš esu Briedis.
Padėk man tinkamai užsidėti atšvaitus.

Visi trys atšvaitai - juostiniai
(spyruokliniai).
Juos paveikslėlyje žymėk ženklu:

Ačiū! Keliaudamas su tavimi saugiai pasiekiau namus ir
išmokau daug kelių eismo taisyklių.

