
SAUGI ELGSENA TRAUKINIŲ 
EISMO APLINKOJE 

(geležinkelio stotyje, traukinyje, geležinkelio pervažoje). 
 

TAISYKLĖS: 
 

 Traukinys nesustos taip kaip mašina. Traukiniui reikia 
žymiai daugiau laiko ir atstumo, kad sustotų. 

 Traukinių stotyse negalima bėgioti, ypač lyjant lietui. 
 5 metrai nuo bėgių. Laukiant traukinio nuo bėgių reikėtų 

stovėti per 5 metrus. Greitieji traukiniai sukelia vėjo sūkurį, 
kuris gali keliautoją įtraukti, jei jis stovi per arti bėgių.  

 Stebėti ženklus ir signalus. Pervažos užtvarams nusileidus ir užsidegus raudonai šviesai, 
niekuomet negalima žengti ant bėgių, nes vartai aktyvuojasi likus 20 sekundžių iki traukinio 
pasirodymo. 

 Traukinio bėgius galima kirsti tik tam skirtose vietose ir konkrečiu laiku. Vienintelė vieta 
kirsti bėgius yra viadukai ir pėsčiųjų tuneliai, geležinkelio pervažos, perėjos. Prie bėgių 
negalima artintis neužsidegus žaliai šviesai ir nepakilus užtvarui. Peronuose negalima 
bėgiais eiti iki reikiamo tako, draudžiama ant bėgių žaisti. Taip pat negalima vaikščioti ir 
geležinkelio tuneliais bei tiltais, nes juose vietos pakanka tik traukiniams.  

 Neliesti traukinio. Traukinio laukti reikia keleiviams nurodytoje vietoje. Negalima bandyti 
traukinio pagauti šiam pajudant, stojant ar pravažiuojant. Aidint signalui reikia atsitraukti 
nuo traukinio, nes garsu keleiviai perspėjami, kad durys užsidaro ir traukinys pradės judėti. 

 
 

MĮSLĖS 
 
Kai raudonom akim žiūriu – visi sustoja, kai baltom – visi juda. Kas aš? (Pervažos lempos). 
Kas be rankų traukinių pervažoje eismą tvarko? (Pervažos lempos, kelio užtvaras). 
Dvi akelės pro stiklelius žiūri ir traukinio pervažas reguliuoja. (Pervažos lempos). 
Vienas kitą vis veja, kas?  (Traukinys). 
Daug namukų per kalvas nurūko. (Traukinys). 
Guli ilgas, tolimas ir artimas, kas? (Kelias arba bėgiai). 
 

PATARLĖS 
 

Eismo taisykles kartokit, pervažoje nežiopsokit. 



 
 
 
 
 

EILĖS 
 

PERVAŽOJE BŪK SAUGUS! 
 
Skubam vėl mes į darželį 
Traukinių stotis prieš mus. 
 
Pervažoje stebim kelią 
Būk čia atidus! 
 
Jei sužybsi čia raudona 
Spauski stabdį nedvejok. 
 
Traukinys čia stot negali 
Būki tu budrus!                                                                  Augu aš laimingas 
                                                                                           Kai esu saugus! 
 
 



 
Žaidimas-dėlionė  

           
 „Sudėk ir įvardink ženklą“ 

 
  Priemonės: 
Sukarpytos kelio ženklų kortelės.  
  Eiga: 
Vaikams duodama daug įvairių sukarpytų kelio ženklų kortelių, jie turi surasti tinkančią kortelės 
dalį ir sudėti ženklą. Sudėjus ženklą vaikas jį įvardina ir paaiškina, ką jis reiškia. 
   Apibendrinamasis pokalbis. 
 
 

Žaidimas „Būk atidus“ 
 

  Priemonės: 
Vairalazdė, vaikiškos kėdutės, įspėjamasis STOP ženklas. 

  Eiga. Žaidžia vaikų grupė.Vaikai iš kėdučių sukonstruoja traukinį. Susitaria ir 
pasiskirsto vaidmenimis: mašinistas, keleiviai, kontrolierius, pervažos šviesoforas. 
Kuriamos istorijos vykstančios geležinkelio stotyje. 
Žaidimo pabaigoje apibendrinamasis pokalbis.  
 

   
 

Slengių mokykla – daugiafunkcis centras. 
Veiklose dalyvavo ikimokyklinės gr. „Boružėlės“ vaikai (5-6 metai) 

 
Mokytoja ir tekstų autorė Sonata Urbonaitė.  

 
 
 
 
 



 


