Odpowiedzi na pytania
1. Co należy zrobid żeby bezpiecznie przejśd na drugą stronę ulicy? Trzeba
zatrzymad się przed przejściem dla pieszych, spojrzed w lewo, w prawo
i jeszcze raz w lewo. Jeżeli nic nie jedzie można przejśd na drugą stronę.
2. Dlaczego po zmroku poza terenem zabudowanym musimy nosid elementy
odblaskowe? Żeby byd widocznym na drodze dla kierujących pojazdami.
3. Co oznacza światło zielone na sygnalizatorze? Można przejśd na drugą stronę,
ale trzeba upewnid się czy na pewno pojazdy zatrzymały się.
4. Co oznacza światło czerwone na sygnalizatorze? Nie można wchodzid na
przejście.
5. Co należy zrobid jeśli masz zielone światło i widzisz nadjeżdżający pojazd
uprzywilejowany z sygnalizacją świetlną i dźwiękową? Należy poczekad
aż przejedzie.
6. Co należy zrobid aby bezpiecznie jeździd rowerem? Należy założyd kask który
chroni głowę.
7. Którą stroną ulicy należy iśd jeśli nie ma chodnika? Lewą stroną.
8. Czy można wejśd na przejście dla pieszych gdy miga zielone światło? Nie
można. Zaraz zapali się czerwone światło więc trzeba poczekad.
9. Czy można bawid się na jezdni? Nie. Jest to bardzo niebezpieczne.
10. Czy dziecko może rozmawiad z osobami dorosłymi których nie zna? Nie, bo nie
wiemy jakie zamiary wobec nas ma osoba nieznajoma.
11. Czy dziecko może zapraszad osobę obcą do swojego domu? Nie, bo nie wiemy
jakie zamiary wobec nas ma osoba nieznajoma.
12. Czy dziecko może wychodzid z domu bez wiedzy rodziców? Nie. Zawsze należy
mówid rodzicom że chcemy wyjśd i gdzie idziemy.
13. Jeśli dziecko jest w domu samo i ktoś puka do drzwi to czy może otworzyd
drzwi? Nie, bo nie wiemy jakie zamiary wobec nas ma osoba nieznajoma.
14. Podaj numer alarmowy. Np. 112, 999, 998, 997

15. Czy dzieci mogą dzwonid na numer alarmowy gdy dzieje się coś
niebezpiecznego? Tak. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy to każdy może to zgłosid.
16. Czy można dzwonid na numery alarmowe dla zabawy? Nie, bo ktoś kto
potrzebuje pomocy nie będzie mógł się dodzwonid.
17. Czy można dotykad, głaskad obce zwierzęta bez zgody właściciela? Nie. Każdy
właściciel zna swoje zwierze i wie czy on lubi głaskanie czy nie; wie czy lubi
dzieci czy np. może dziecko ugryźd.
18. Co należy zrobid, jeśli ktoś obcy częstuje Ciebie cukierkiem? Odmówid.
19. Czy dziecko samo może wejśd na podwórko po którym biega pies? Nie, bo pies
może nas zaatakowad.
20. Czy można drażnid psy które znajdują się za ogrodzeniem? Nie, bo psy mają
dobrą pamięd i innego dnia mogą nas zaatakowad.
21. Czy dziecko samo może brad leki? Nie jest to bardzo niebezpieczne.
22. Co może byd niebezpiecznego w używaniu kuchenki gazowej? Można
spowodowad pożar.
23. Jak pokonad przejście dla pieszych na rowerze? Należy zejśd z roweru
i przeprowadzid rower.
24. Co

oznacza

ten

znak

Zatrzymaj się przed skrzyżowaniem.

25. Co

oznacza

ten

znak

Koniec drogi dla pieszych.

26. Co oznacza ten znak?
kieruje sygnalizacja świetlna.

Uwaga dojeżdżasz do miejsca gdzie ruchem

27. Co oznacza ten znak

Przejście dla pieszych.

