
Dviračių vairuotojų (ir keleivių)  
pareigos ir atsakomybė –

saugus važiavimas dviračiu 



Jau pavasaris atėjo, 

Vaikai į lauką bėgt 
pradėjo, 

Bet atminti privalau –

Kaip man elgtis bus 
saugiau. 

Kai važiuoju dviratuku -

Man ant rankos
atšvaitukas,

Dar liemenė geltona

Mane saugo visada.

Dar ir šalmas ant galvos 

Linki man kelionės 
saugios.

O važiuoti ketinu

Tik su mamyte kartu. 

Nes pirmokas aš esu, 

Vienam važiuoti nesaugu. 

Jei buvai tu atidus, 

Žodį perskaityk garsu. 



O dabar kviečiu tave 

Galveles pasukt drauge.

Dviratis – tau draugas geras, 

Rieda ten, kur veda kelias. 

Jeigu pareigas svarbias 

Dviratininkai žinos visas -

Tuomet dviračiai riedės 
saugiai, 

Nes atsakingai elgsis vaikai. 



PAMĄSTYK IR ATSAKYK...
Dviračiai ir paspirtukai, 

Riedžiai,  riedlentės ir dviratukai, 

Pasipylė keliuose, 

Gatvėse ir kiemuose. 

Apsidairė ir Jonukas –

Stvėrė savo dviratuką, 

Sėdo ant sėdynės staigiai, 

Garsinį signalą spaudė čaižiai.

Jau tuoj dums per vartelius, 

Jau tuoj spruks jis pas draugus.

Bet  mintis staiga žvali –

Šovė jo galvon smagi....

Ką prisiminė staiga 

Kol neištiko jį bėda???

Tai turėti  privalu, 

Jei dviratininkas esi saugus.  

Reikia ŠALMĄ užsidėti, 
Privalau aš jį dėvėti 



1. KURIS KELIO ŽENKLAS REIŠKIA 
„DVIRAČIŲ TAKAS“

A B C D



2 .  KURIAS IŠ ŠIŲ PRIEMONIŲ PRIVALO TURĖTI SAUGUS 
DVIRATININKAS? PAAIŠKINK, KODĖL TAIP MANAI?



3. NUO KELIŲ METŲ  LEIDŽIAMA VAŽIUOTI VIENAM
DVIRAČIU KELIUOSE

A - nuo 10 ar 12 metų, kai leidžia tėveliai arba mokytojai;

B - nuo 12 metų, jei turi tvarkingą dviratį ir šalmą;

C – nuo 14 metų asmenims, o išklausiusiems mokymo kursą ir turintiems mokyklos 

išduotą pažymėjimą – nuo 12 metų asmenims.

D - nuo 12, jei tavo tėtis policininkas.

  



4. KURIAME PAVEIKSLĖLYJE DVIRATININKAS 
ELGIASI NESAUGIAI? KODĖL? 

1. 2. 3. 

5. 

6. 
7. 8. Elgiasi nesaugiai 

visi dviratininkai, 
išskyrus 6 
paveikslėlį. 
Kituose 

paveikslėliuose 
jie nesilaiko 
saugumo 

reikalavimų ir 
taisyklių. 



5. AR SAUGU KALBĖTIS TELEFONU VAŽIUOJANT 
DVIRAČIU? KODĖL TAIP MANAI?

A - Saugu, nes....

B - Nesaugu, nes....

Nesaugu, nes kalbėjimas 
telefonu blaško 
dviratininko dėmesį, 
trukdo saugumui.  



6. AR DVIRATININKAMS  LEIDŽIAMA VAŽIUOTI 
TAKU, PAŽYMĖTU KELIO ŽENKLU „PĖSČIŲJŲ 
EISMAS“

A - leidžiama, 

B - draudžiama, 

C - leidžiama, jei nėra einančių pėsčiųjų. 

Draudžiama,  nes dviratininkai 
privalo važiuoti dviračių takais 

arba dviračių juostomis, 
pėsčiųjų ir dviračių takais.



7. PABANDYK IŠVARDINTI BENT 5 DALYKUS, KĄ 
TURI TURĖTI TVARKINGAS DVIRATIS IR SAUGUS 
DVIRATININKAS? 



8. AR GALI VAIKAS VAŽINĖTIS VIENAS 
GYVENAMOJOJE ZONOJE BE SUAUGUSIŲJŲ 
PRIEŽIŪROS? 

A – gali, nes ...

B – negali, nes ....

Gali, nes gyvenamojoje zonoje 
(kiemuose prie gyvenamųjų namų) 

dviračių vairuotojų amžius 
neribojamas, bet reikia laikytis 

saugumo reikalavimų.



10. ATRINK TUOS TEIGINIUS, KAS DRAUDŽIAMA 
DVIRATININKAMS? 

A – važiuoti su šalmu ir liemene,
B – važiuoti automagistralėmis arba greitkeliu, 

C – vežti keleivius ant įrengtos sėdynės, 

D – važiuoti paleistomis rankomis,
E – važinėtis su draugu gyvenamojoje zonoje, 

F – važiuoti gatvės pakraščiu, nors yra dviračių takas,

G – važiuoti per pėsčiųjų perėją 






