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Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Βάσος Σωτήρης , Τασιόπουλος Αλέξανδρος
Τάξη Β
Τµήµατα Β1 & Β2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αυτοκίνητο σήµερα είναι το µέσο που µας επιτρέπει να κινηθούµε εύκολα , από το ένα
µέρος στο άλλο, τη στιγµή που θέλουµε, δηλ. µπορούµε να µετακινηθούµε από τη µια πόλη στην
άλλη, η οποία µπορεί να απέχει αρκετά χιλιόµετρα, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να
προσφέρει γενικά ελευθερία στις επιλογές µας.
Όµως η αύξηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, δυστυχώς έχει δηµιουργήσει πολλά
προβλήµατα:
• Το κυκλοφοριακό « µποτιλιάρισµα »,
• Η ρύπανση της ατµόσφαιρας
• Η παράνοµη στάθµευση
• Τα τροχαία ατυχήµατα

Οι αιτίες των τροχαίων ατυχηµάτων δυστυχώς είναι πάρα πολλές:
Κάποιοι, λένε ότι φταίνε οι δρόµοι της χώρας µας, οι οποίοι είναι στενοί, µε επικίνδυνες
στροφές και κακό οδόστρωµα.
Άλλοι, λένε ότι φταίει η ελλιπής σήµανση ή τα παλαιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα, που
κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόµους και άλλοι, λένε ότι φταίει η υπερβολική ταχύτητα
µε την οποία κινούνται αρκετοί οδηγοί.
Όµως όποιες και αν είναι οι αιτίες, αν εµείς δεν αποκτήσουµε σωστή κυκλοφοριακή αγωγή, δε
µάθουµε να οδηγούµε σωστά, να σεβόµαστε τη δική µας ζωή και τη ζωή των συνανθρώπων
µας και αν τα παιδιά δεν αποκτήσουν την αίσθηση του κινδύνου, τις γνώσεις και τις
δεξιότητες για µια σωστή κυκλοφοριακή αγωγή, τα τροχαία ατυχήµατα δε θα µειωθούν και
καθηµερινά θα πληρώνουµε φόρο αίµατος στο « Μινώταυρο» της ασφάλτου.
Γεγονός λοιπόν είναι, ότι το 95% των τροχαίων ατυχηµάτων θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί,
αν οι οδηγοί και οι πεζοί πρόσεχαν περισσότερο και τηρούσαν τους κανόνες κυκλοφορίας και

αν η Πολιτεία είχε φροντίσει να δηµιουργήσει καλύτερους δρόµους και να απαλείψει τις
παγίδες που υπάρχουν τόσο για τους οδηγούς , όσο και για τους πεζούς.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Σκοπός: Κατανόηση της χρησιµότητας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Εκµάθηση και
κατανόηση των σηµάτων για οδηγούς και πεζούς.
Τα παιδιά κατανόησαν την αναγκαιότητα της δηµιουργίας ενός Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Έµαθαν τις κυριότερες πινακίδες Α: ( κάθετη σήµανση ) και τη σήµανση του οδοστρώµατος
Β: ( οριζόντια σήµανση ).

Α)

Β)

∆ραστηριότητες
1η ) Τα παιδιά ασχολήθηκαν µε την κατασκευή
πινακίδων.
Έτσι έµαθαν ότι:
Οι τριγωνικές πινακίδες µε κόκκινο περίγραµµα
επισηµαίνουν ΚΙΝ∆ΥΝΟ.
Οι τριγωνικές µε κόκκινο περίγραµµα και κίτρινο
φόντο επισηµαίνουν ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Οι στρογγυλές πινακίδες µε κόκκινο περίγραµµα
επισηµαίνουν ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ.
Οι στρογγυλές πινακίδες µε µπλε φόντο
επισηµαίνουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.
Οι τετράγωνες και ορθογώνιες πινακίδες µε µπλε
ή λευκό φόντο επισηµαίνουν ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ.

2η ) Τα παιδιά κατασκεύασαν σελιδοδείκτες µε διάφορα σήµατα και τη σηµασία αυτών.

Κάθε εβδοµάδα τα παιδιά αντάλλασσαν τους σελιδοδείκτες τους και έτσι είχαν την
η ευκαιρία να µάθουν και να αναγνωρίσουν περισσότερα σήµατα.

3η ) Τα παιδιά περπάτησαν στους δρόµους γύρω από το σχολειό, όπου παρατήρησαν µε
προσοχή και κατέγραψαν τα προβλήµατα που υπάρχουν, δηλ. εµπόδια που υπήρχαν στα
πεζοδρόµια και δυσκόλευαν τη διέλευση των πεζών, έλλειψη διάβασης πεζών (διαγράµµιση),
πινακίδες « κρυµµένες » πίσω από δέντρα, όπου οι οδηγοί δεν µπορούν να τις εντοπίσουν,
πινακίδες µε µουντζούρες ή µε αυτοκόλλητα , που δυσκολεύουν την αναγνώριση των
στοιχείων της συγκεκριµένης σήµανσης, κ.ά.

Αυτοκίνητα παρκαρισµένα
πάνω σε διάβαση πεζών.

Τα παρκαρισµένα αυτοκίνητα
επάνω στο πεζοδρόµιο, καθιστούν
αδύνατη τη διέλευση των πεζών .

Πινακίδα σήµανσης, την οποία
οι οδηγοί δύσκολα µπορούν
να την εντοπίσουν.

Ξεθωριασµένη διάβαση πεζών.

Η µηχανή καθιστά αδύνατη
τη διέλευση των πεζών στο
πεζοδρόµιο.

Πινακίδα « κρυµµένη » πίσω
από τα δέντρα.

∆εν υπάρχει διάβαση πεζών
σε διασταύρωση κεντρικών
δρόµων.

Το κλιµατιστικό δυσκολεύει τη
διέλευση των πεζών στο πεζοδρόµιο.

Ο οδηγός µε τη µηχανή του
κινείται παράνοµα πάνω στον
πεζόδροµο, όπου υπάρχουν πεζοί.

Μουντζουρωµένες πινακίδες. Οι οδηγοί δύσκολα µπορούν να τις αναγνωρίσουν.

Πινακίδες µε αυτοκόλλητα. ( Οι πινακίδες σήµανσης δεν είναι χώρος για διαφηµίσεις )

4η ) Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής τα παιδιά, αφού αναγνώρισαν τα σήµατα που
είχαν µάθει, προσπάθησαν να κινηθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της οδικής
κυκλοφορίας .

Ο υπεύθυνος του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
( Ηλιούπολης ), µιλάει στα παιδιά και τους δίνει
χρήσιµες συµβουλές.

∆ιάφορες πινακίδες σήµανσης.

Τα παιδιά ελέγχουν το δρόµο.

Όταν το ποδήλατο σταµάτησε, πέρασαν από τη
διάβαση µε ασφάλεια.

Το παιδί πεζό
Σκοπός: Γνώση των κανόνων για να κυκλοφορούµε µε τα πόδια χωρίς κίνδυνο.
Τα παιδιά µετά από συζήτηση διατύπωσαν τις εµπειρίες τους ως πεζοί, τους
κινδύνους που διατρέχουν και κατανόησαν ότι εφαρµόζοντας τους κανόνες και
ακολουθώντας µια σωστή κυκλοφοριακή συµπεριφορά, µπορούν να αποφύγουν
πολλά από τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στους δρόµους.
« ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ….. ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ »
ΜΑΘΑΜΕ:
 Στο πεζοδρόµιο περπατάµε όσο το δυνατόν πιο µακριά από την άκρη
του και δεν προσπαθώ να ισορροπήσω στο κράσπεδο του πεζοδροµίου.
 Αν κάτι εµποδίζει το πέρασµά µας στο πεζοδρόµιο, προσπερνάµε από τα
αριστερά χωρίς να κατεβαίνουµε στο δρόµο.
 Όταν κινούµαστε σε δρόµους χωρίς πεζοδρόµια , περπατάµε πάντα στην
αριστερή πλευρά του δρόµου.
 Για να διασχίσουµε το δρόµο χρησιµοποιούµε τις διαβάσεις ελέγχοντας
δεξιά και αριστερά το δρόµο και αφού βεβαιωθούµε ότι είµαστε
ασφαλείς , τότε τον διασχίζουµε.
 Στους φωτεινούς σηµατοδότες ακολουθούµε πάντα την εντολή του
πράσινου « Γρηγόρη » για να περάσουµε και του κόκκινου « Σταµάτη »
για να σταµατήσουµε.
 Αν θέλουµε να διασχίσουµε ένα δρόµο και κάποιο όχηµα µας κρύβει,
ελέγχουµε το δρόµο δεξιά , αριστερά και φροντίζουµε µε προσοχή να
γίνουµε ορατοί στους οδηγούς των οχηµάτων.
 Όταν διασχίζουµε το δρόµο δε βιαζόµαστε, δεν παίζουµε και είµαστε
προσεχτικοί.

∆ραστηριότητες
1η ) Σε περίπατο γύρω από το σχολείο τα παιδιά

κινήθηκαν στα πεζοδρόµια, διέσχισαν το
δρόµο από τις διαβάσεις και ακολούθησαν τους
κανόνες κυκλοφορίας για τους πεζούς.

2η ) Στην τάξη έγινε άσκηση για να
συνειδητοποιήσουν τα παιδιά, ότι όταν
βρίσκονται ανάµεσα από σταθµευµένα
αυτοκίνητα και θέλουν να διασχίσουν
το δρόµο κινδυνεύουν, επειδή έχουν
µικρό ύψος και δεν έχουν καλή ορατότητα.
3η ) Ζωγραφίσαµε φωτεινούς σηµατοδότες.

Το παιδί µε ποδήλατο
Σκοπός: Αναγνώριση των κυριότερων πινακίδων που αφορούν τους ποδηλάτες.
Γνώση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας για τα ποδήλατα και για την
ασφαλή κυκλοφορία µε ποδήλατο.
ΜΑΘΑΜΕ:
 Όταν κινούµαστε µε το ποδήλατο, πρέπει να φοράµε πάντα το κράνος.
 Να είµαστε προσεκτικοί, να τηρούµε τον Κ.Ο.Κ και να κινούµαστε στη
δεξιά πλευρά του δρόµου.
 Να κρατάµε τη σωστή απόσταση από τα άλλα οχήµατα.
 Να επιβραδύνουµε όταν πλησιάζουµε στις διασταυρώσεις και να
ελέγχουµε τους δρόµους.
 Να σηκώνουµε το χέρι στην κατεύθυνση που επιθυµούµε, ώστε να
δηλώσουµε την πρόθεσή µας ότι θα στρίψουµε.
 Να προσέχουµε τις λακκούβες .
 Αν είµαστε παρέα µε τους φίλους µας να οδηγούµε ο ένας πίσω από
τον άλλον.

 Να φροντίζουµε το ποδήλατό µας να είναι σωστά εξοπλισµένο και να
το συντηρούµε συχνά.

∆ραστηριότητες
1η ) Τα παιδιά είδαν ποιες πινακίδες είναι σηµαντικές
για την κυκλοφορία µε το ποδήλατο.

2η ) Μάθαµε να αναγνωρίζουµε όλα τα
εξαρτήµατα και τον εξοπλισµό του
ποδηλάτου. Και συζητήσαµε επίσης
τι είναι απαραίτητο να έχει το
ποδήλατο όταν κινείται στο δρόµο.

3η ) Τα παιδιά κινήθηκαν µε ποδήλατα στο
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
ακολουθώντας τους κανόνες κυκλοφοριακής
αγωγής..

Το παιδί µε πατίνια.

Σκοπός: Η γνώση και η τήρηση των ειδικών κανόνων κυκλοφορίας µε πατίνια.
ΜΑΘΑΜΕ:
 Όταν κινούµαστε µε πατίνια πρέπει να τηρούµε όλους τους κανόνες
οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν για τους πεζούς.
 Κινούµαστε πάνω στα πεζοδρόµια, χρησιµοποιούµε τις διαβάσεις για τη
διέλευση των δρόµων και σέβοµαι το « Σταµάτη » και το « Γρηγόρη ».
 Έχουµε πάντα τον απαραίτητο εξοπλισµό δηλ. το κράνος, τις
επιγονατίδες, τις αγκωνίδες, τα γάντια και τα ανακλαστικά
περιβραχιόνια, όταν κινούµαστε τη νύχτα.






Κυκλοφορούµε στη µέση του πεζοδροµίου.
Προσπερνάµε τους πεζούς από τα αριστερά και τους σεβόµαστε.
Επιβραδύνουµε όταν πλησιάζουµε στις διασταυρώσεις.
Σταµατάµε τελείως πριν διασχίσουµε το δρόµο.

∆ραστηριότητες
Ένας µαθητής έφερε τα πατίνια του στην τάξη.
Τα παιδιά είδαν τα µέρη του πατινιού ( τροχούς, φρένα, κουµπώµατα ).
Ο µαθητής έδειξε στους συµµαθητές του τη στάση που πρέπει
να έχει το σώµα για να ισορροπεί και τον τρόπο µε τον οποίο κινείται
µε τα πατίνια.

Το παιδί στο αυτοκίνητο
Σκοπός: Η γνώση των βασικών κανόνων και εξάσκηση ώστε οι απαραίτητες
για την απολύτως ασφαλή µετακίνηση µε αυτοκίνητο κινήσεις να γίνονται
αυτόµατα.
ΜΑΘΑΜΕ:
 Επιβιβαζόµαστε και αποβιβαζόµαστε πάντα από την πλευρά του
πεζοδροµίου και ελέγχουµε καλά.
 Πριν επιβιβαστούµε ή αποβιβαστούµε, βεβαιωνόµαστε ότι το αυτοκίνητο
έχει σταµατήσει.
 Να µην καθόµαστε στο µπροστινό κάθισµα του αυτοκινήτου, παρά µόνο
στα πίσω καθίσµατα .
 Τα παιδιά από 3 έως 10 χρονών και βάρους 15 έως 36 κιλών πρέπει να
κάθονται σε υπερυψωµένα παιδικά καθίσµατα και να φορούν ζώνη
ασφαλείας .
 Να µην παίζουµε µε τους µηχανισµούς της πόρτας.

 Να µη βγάζουµε έξω από το παράθυρο τα χέρια ή το κεφάλι µας, γιατί
υπάρχει κίνδυνος να µας χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο που προσπερνάει ή
να χτυπήσουµε σε κάποιο αντικείµενο.
 Να µην πετάµε αντικείµενα από τα παράθυρα, γιατί µπορεί να αποσπάσει
την προσοχή των οδηγών και να προκληθεί κάποιο ατύχηµα.

∆ραστηριότητες
1η ) Έγινε συζήτηση µε τους µαθητές και διατύπωσαν τις εµπειρίες που έχουν,
όταν ταξιδεύουν µε το αυτοκίνητο.
Συζητήσαµε αν τα ίδια τα παιδιά τηρούν τους κανόνες, ποια είναι η
συµπεριφορά των γονιών, ποιες παρατηρήσεις τους κάνουν και ποιες συµβουλές
τους δίνουν.
2η ) Στην τάξη τοποθετήσαµε τέσσερις καρέκλες και είπαµε ότι αυτό είναι το
αυτοκίνητό µας, κατόπιν ορίσαµε το χώρο που βρισκόταν δεξιά ως πεζοδρόµιο
και ένα παιδί έκανε τον οδηγό. ∆ύο παιδιά έκαναν ότι επιβιβάστηκαν στο
αυτοκίνητο και κατόπιν συζητήσαµε τον τρόπο και τις κινήσεις που έκαναν
κατά την επιβίβαση.
3η ) Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2009,
οργανώσαµε µια δίωρη ενηµέρωση και
συζήτηση σε θέµατα κυκλοφοριακής
αγωγής.
Την ενηµέρωση ανέλαβε ο αστυφύλακας
του Α.Τ Καλλιθέας κ. Ζ. Στ.
Μίλησε στα παιδιά και τους έδωσε πολλές
συµβουλές: Τι να προσέχουν όταν είναι
πεζοί, πώς να κυκλοφορούν στους δρόµους
και πώς να αποφεύγουν τους κινδύνους.

Τους µίλησε για το πώς πρέπει να
συµπεριφέρονται στο δρόµο, όταν
οδηγούν ποδήλατο, ποιον εξοπλισµό
πρέπει να έχουν τι να προσέχουν,
καθώς και όταν ταξιδεύουν µε το
αυτοκίνητο ή µε τα διάφορα µέσα
µαζικής µεταφοράς , ποιους κανόνες
να τηρούν και ποια συµπεριφορά να
έχουν.

Έδειξε στα παιδιά διάφορα σήµατα
και εξήγησε σ’ αυτά , τη σηµασία
κάθε σήµατος.
Κατόπιν έγινε συζήτηση και τα
παιδιά ανέφεραν διάφορα περιστατικά
και εµπειρίες που είχαν είτε ως πεζοί,
είτε οδηγώντας ποδήλατο, είτε ως
επιβάτες σε κάποιο όχηµα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΣΧΕ∆ΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ….

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ.

