
 
 
Pradinių (I–IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“  

IV etapo užduotys 1 klasei 

 

Mokykla____________________________________ 

Vardas_____________________________________ 

Pavardė____________________________________ 

Klasė______________________________________ 

 

 

 Labas! Aš esu Ežiukas, dar nemoku eismo taisyklių, padėk man 

jas išmokti ir saugiai grįžti namo. 

 

1 užduotis. Nuspalvink kelio ženklus. 

   
Pėsčiųjų eismas draudžiamas Pėsčiųjų perėja Medicinos pagalba 

 

2 užduotis. Užbaik sakinius, sujungdamas juos su tinkamais piešinėliais. 

     

 

....... vaikšto pėstieji.  
Sutemus būsi saugus, jei 

segėsi ....... 
 

Įsėdus į automobilį reikia 

prisisegti ...... 

 



 

3 užduotis. Apibrauk paveikslėlyje tuos eismo dalyvius, kurie pažeidžia kelių eismo taisykles. 

 

4 užduotis. Žaliai apibrauk visus objektus, kurie padeda būti saugiam kelyje, o raudonai apibrauk visus, kurie 

gali kelti pavojų kelyje. Reikia apibraukti visus objektus. 

   

   

 

 

 

 



 

5 užduotis.  Išspręsk kryžiažodį. 

              

   ↓           

   A           

       ↓       

  ↓     P       

 → Š            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Ačiū! Keliaudamas su tavimi saugiai pasiekiau namus ir išmokau 

daug kelių eismo taisyklių. 

  



 
 
Pradinių (I–IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“  

IV etapo užduotys 2 klasei  

 

Mokykla____________________________________ 

Vardas_____________________________________ 

Pavardė____________________________________ 

Klasė______________________________________ 

 

 

 Labas! Aš esu Ežiukas, dar nemoku eismo taisyklių, padėk man 

jas išmokti ir saugiai grįžti namo. 

 

1 užduotis. Nuspalvink kelio ženklus. 

    
Pėsčiųjų eismas 

draudžiamas 
Pėsčiųjų perėja Medicinos pagalba Vaikai 

         

2 užduotis. Užbaik sakinius, sujungdamas juos su tinkamais piešinėliais. 

                     

 

....... vaikšto pėstieji.  
Sutemus būsi saugus, 

jei segėsi ....... 
 

Įsėdus į automobilį 

reikia prisisegti ...... 
 

Jonas, važiuodamas 

dviračiu visuomet 

užsideda ....... 



 

3 užduotis. Apibrauk paveikslėlyje tuos eismo dalyvius, kurie pažeidžia kelių eismo taisykles. 

 

4 užduotis. Žaliai nuspalvink objektus, kurie padeda būti saugiam kelyje, o raudonai nuspalvink tuos, kurie 

gali kelti pavojų kelyje. Reikia nuspalvinti visus objektus. 

   

   

 

  



 

5 užduotis.  Išspręsk kryžiažodį. 

   
Spindi tamsoje. Kas? 

       

   ↓           

   A           

       ↓       

  ↓     P       

 → Š            

              

 → L            

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

  

Ačiū! Keliaudamas su tavimi saugiai pasiekiau namus ir išmokau 

daug kelių eismo taisyklių. 
  



 

 

Pradinių (I–IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“  

IV etapo užduotys 3 klasei 

 

Mokykla____________________________________ 

Vardas_____________________________________ 

Pavardė____________________________________ 

Klasė______________________________________ 

 

 

 Labas! Aš esu Ežiukas, dar nemoku eismo taisyklių, padėk man 

jas išmokti ir saugiai grįžti namo. 

 

1 užduotis. Nuspalvink kelio ženklus. 

 

Pėsčiųjų perėja Vaikai Gyvenvietės pradžia 
Pėsčiųjų eismas 

draudžiamas 
 

2 užduotis. Užbaik sakinius, sujungdamas juos su tinkamais piešinėliais. 

                     

 

....... vaikšto pėstieji.  
Sutemus būsi saugus, 

jei segėsi ....... 
 

Įsėdus į automobilį 

reikia prisisegti ...... 
 

Jonas, važiuodamas 

dviračiu visuomet 

užsideda ....... 



 

 

3 užduotis. Apibrauk paveikslėlyje tuos eismo dalyvius, kurie pažeidžia kelių eismo taisykles. 

 

 

4 užduotis. Žaliai nuspalvink objektus, kurie padeda būti saugiam kelyje, o raudonai nuspalvink tuos, kurie 

gali kelti pavojų kelyje. Reikia nuspalvinti visus objektus. 

 

 

 

  



5 užduotis.  Išspręsk kryžiažodį. 

   
Spindi tamsoje. Kas? 

   ↓           

Kas apsaugo 
dviratininkus nuo 

galvos traumų? 

A    
... padeda eismo dalyviams. 

    ↓       

  ↓     P       

 → Š            

    
Šviesą 

atspindinti ... → L       

 → L            

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

 

Ačiū! Keliaudamas su tavimi saugiai pasiekiau namus ir išmokau 

daug kelių eismo taisyklių. 
 
  



 

 

Pradinių (I–IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“  

IV etapo užduotys 4 klasei 

 

Mokykla____________________________________ 

Vardas_____________________________________ 

Pavardė____________________________________ 

Klasė______________________________________ 

 

 

 Labas! Aš esu Ežiukas, dar nemoku eismo taisyklių, padėk man 

jas išmokti ir saugiai grįžti namo. 

 

1 užduotis. Nuspalvink kelio ženklus. 

    

Vaikai Gyvenvietės pradžia 
Pėsčiųjų eismas 

draudžiamas 
Automagistralė 

                       

2 užduotis. Užbaik sakinius, sujungdamas juos su tinkamais piešinėliais. 

                   

 

....... vaikšto pėstieji. 
 Sutemus būsi saugus, 

jei segėsi ....... 

 Įsėdus į automobilį 

reikia prisisegti ...... 

 Jonas, važiuodamas 

dviračiu visuomet 

užsideda ....... 



 

 

3 užduotis. Apibrauk paveikslėlyje tuos eismo dalyvius, kurie pažeidžia kelių eismo taisykles. 

 

 

4 užduotis. Žaliai nuspalvink objektus, kurie padeda būti saugiam kelyje, o raudonai nuspalvink tuos, kurie 

gali kelti pavojų kelyje. Reikia nuspalvinti visus objektus. 

 

 

            

 

  



5 užduotis.  Išspręsk kryžiažodį. 

 Spindi tamsoje. 
Kas?           

   ↓ 
Pavo-
jinga 
kelio 

atkar-
pa 

  
... padeda 
eismo 
dalyviams. 

     

Kas apsaugo 
dviratininkus nuo galvos 

traumų? 

 
Kelių 

sankirta 
kitaip. 

     

 ↓ ↓       

  ↓    ↓     ↓   

 →             

              

 →             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

Ačiū! Keliaudamas su tavimi saugiai pasiekiau namus ir išmokau 

daug kelių eismo taisyklių. 
 
 
 


