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VIEŠUOJU TRANSPORTU GALIME NUKELIAUTI Į REIKIAMĄ VIETĄ LAIKU...

Labai svarbu laikytis viešojo transporto naudojimosi taisyklių bei elgtis visur ir visada  kultūringai! 
Šiuo metu negalime išbandyti tikros kelionės autobusu, tad nusprendėme žaisti žaidimą 

,,Autobusas“!
Žaidimo tikslas: suteikti galimybę  vaikams ,,pasimatuoti“ vairuotojo ir keleivių pareigas, 

sužinoti, kaip dera elgtis viešajame transporte.



Svarbu žinoti!

Viešojo transporto laukti vietoje, pažymėtoje 

ženklu ,,Viešojo transporto stotelė“.



Svarbu žinoti!

Prieš įlipdami į transporto priemonę, pasiruoškite turimą 

bilietą, o įlipę - nedelsiant pažymėkite/aktyvuokite bilietą.



Svarbu žinoti!

Pirmumo teisę įlipti į transporto priemonę turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, 

senyvo amžiaus keleiviai. Sėdimas vietas, kurios pažymėtos užrašais „Keleiviams su vaikais“, 

„Neįgaliesiems“ arba atitinkamais simboliais, kiti keleiviai privalo užleisti nurodytiems asmenims.



Svarbu žinoti!
Autobuse draudžiama valgyti, gerti (išskyrus skysčius iš specialiai gėrimams pritaikytų sandarių indų), 

įsinešti skysčius nesandariuose induose, šiukšlinti, triukšmauti, garsiai leisti muziką bei kitaip trukdyti 

vairuotojui ir keleiviams arba kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką.



Svarbu žinoti! 
Draudžiama važiuoti apsirengusiems nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti transporto priemonės išorę ir vidų, laikyti 

kojas ant sėdynių, leisti ant sėdynių stovėti vaikams, sodinti gyvūną arba dėti ant jų bagažą, triukšmauti, garsiai klausytis

muzikos bei kitaip pažeisti viešąją tvarką.



Svarbu žinoti! 
Keleiviai privalo pasirūpinti savo ir vežamų daiktų saugumu. Jei yra laisvų vietų - atsisėsti, o stovint -

laikytis už transporto priemonėje įrengtų turėklų, nesiremti į važiuojančios transporto priemonės duris, 

netrikdyti vairuotojui dešinės pusės matomumo, stovint arti priekinių transporto priemonės durų, 

išlipant nepalikti asmeninių daiktų.



Svarbu žinoti! 

Keleiviai privalo laikytis transporto priemonėse iškabintų taisyklių, informacinių simbolių, skelbiamų 

garsinių signalų reikalavimų. Iki kelionės pabaigos keleiviai privalo turėti tinkamai pažymėtą/aktyvuotą 

bilietą. Paruošti bilietą patikrinimui iš karto, po pranešimo, kad bus vykdoma keleivių kontrolė,

pateikti jį vairuotojui ar keleivių kontrolę vykdantiems asmenims.



IŠVADOS:

• Vaidmeninė - praktinė veikla suteikė vaikams gilesnį žinojimą, suvokimą apie 

saugią  ir kultūringą kelionę viešuoju transportu.

• Veikloje buvo integruotos visos kompetencijos. Jos atspindėjo svarbiausią

ugdymo tikslą – atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualią patirtį, galias,

ugdymosi poreikius.

• Veiklos metu vyravo puiki visų vaikų emocinė būsena. Žaisti, improvizuoti

vaikams labai patiko – jie dar ilgai organizavo laisvus kūrybinius žaidimus tiek

grupės, tiek lauko erdvėse.



SMAGIŲ IR KULTŪRINGŲ 

KELIONIŲ VIEŠAJAME 

TRANSPORTE!!!!

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!!! 


