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         Antek

Halo,
potrzebuję
pomocy

pomogę Ci bezpiecznie

      dojść do szkoły

                :)))
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droga do
szkoły
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Policja Straż Pożarna

Karetka 
Pogotowia

Kiedy rozmawiasz ze służbami,
postaraj się spokojnie
i konkretnie powiedzieć, 
co się dzieje. 
Podaj miejsce zdarzenia, 
swoje imię i nazwisko 
i powiedz co się stało.

chodź do 
szkoły 
z przyjacielem
- razem będzie
bezpieczniej

NIE UCIEKAJ 
MAMIE LUB TACIE, 
jak jedziesz 
swoim rowerem 
lub hulajnogą 

jeśli możesz, 
idź do szkoły 
parkowymi lub
osiedlowymi alejkami, 
tam zawsze 
      jest bezpieczniej 

Dzieci 
w zderzeniu 
z samochodem 
nie mają żadnych
szans.

Dlatego 
pozostaje Ci
poznać zasady
ruchu drogowego
i być ostrożnym
na drodze zawsze,
a szczególnie zimą
i w deszczu!

- podczas takiej 
zabawy możesz 
wjechać na ulicę 
i wpaść pod 
 samochód

do Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego

Jadąc samochodem
z rodzicami, 
pilnuj, aby wszyscy
mieli zapięte pasy. 
To OBOWIĄZEK 
każdej osoby!

PAMIĘTAJ,
że dzieci 
muszą jeździć 
w fotelikach



Noszę odblaski  - jestem widoczny

Idę do szkoły bezpieczną drogą

Przechodzę przez ulicę tylko na pasach i na zielonym świetle

nigdy

nigdy

nigdy

Poznaj
    znaki
    dro-
      go-
     we

podstawowe
zasady

przechodź przez ulicę tylko 

na pasach i na zielonym

świetle

noś odblaski
- musisz być 
widoczny 
dla kierowcy

idź do szkoły

bezpieczną drogą

policjant, 
to osoba, 
która Ci 
pomoże

w mieście
obowiązują 
zasady ruchu 
drogowego
- jak je poznasz
poczujesz się
bezpieczniej

stój! 

uważaj

idź!

nigdy
nie wbiegaj
na drogę
i nie baw
się piłką 
przy drodze

bądź bezpieczny 

a kiedy 
świateł 
nie ma
   - patrz w lewo
   - potem w prawo
   - i znów w lewo, 
      jeśli nie jedzie 
      żaden samochód 
     - przechodź

   Znaki drogowe mówią 

co wolno, a czego nie. 

 Znaki i światła dotyczą 

   i pieszych i kierowców.

czerwony znak STOP
oznacza bezwzględną
konieczność 
zatrzymania się
i oceny sytuacji 

droga dla
pieszych
i droga dla
rowerów
oddzielone
linią / tu 
musisz 
zachować
swój tor jazdy

szczególnie
kiedy bardzo
się spieszysz 

nie wchodź 
na drogę 
zza stojącego
samochodu 
lub autobusu

Na pasach, 

telefon zawsze 

chowaj do 

kieszeni!
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Gdy podejdziesz 
do przejścia dla 
pieszych, 
kierowca ma 
obowiązek Cię 
przepuścić 
- jednak nie 
wymuszaj 
zatrzymania, 
szczególnie zimą. 
Stań przy drodze 
i pokaż, że jesteś 
gotowy 
przechodzić 

blisko domu
możesz spotkać ten
znak /Strefa
zamieszkania/ 
jako pieszy masz 
tu pierwszeństwo
i możesz iść drogą

 

na przejściu 
dla pieszych 
masz 
pierwszeństwo, 
ale ZAWSZE 
rozejrzyj się 
zanim 
wejdziesz 
na ulicę

nie wbiegaj na drogę 
- kierowca może
nie zdążyć 
zahamować


