Jesteś silniejszy, gdy jesteś
bezpieczny!
Czapki dziecięce DEKRA

Droga do szkoły znów bezpieczna.
To wspaniała wiadomość
Fantastycznie! Po pokonaniu bezpiecznej drogi do szkoły
możemy zadbać o naukę wspaniałych rzeczy i nawiązanie
nowych przyjaźni Przyjrzyjmy się kluczowej sprawie, jaką jest
bezpieczeństwo na drodze do szkoły. Poniżej prezentujemy kilka
wskazówek.
Podróż do szkoły samochodem

Piesza wędrówka do szkoły
> Nie śpieszcie się i zawsze zaplanujcie wystarczająco dużo czasu. Jeśli działacie w pośpiechu,
możecie łatwo coś przeoczyć.
> Przemierzanie drogi razem jest
najlepszym rozwiązaniem. A
zatem Wasi rodzice powinni
omówić przećwiczyć z Wami
Waszą trasę do szkoły.
> Pokazujcie kierowcom ręką, że
chcecie przejść przez ulicę.
> Razem będziecie bardziej
widoczni. Najlepiej, abyście szli
do szkoły i wracali do domu w
grupie. Ale bądźcie czujni – nie
pozwólcie sobie na nieuwagę!

> Dziecko w samochodzie wymaga szczególnej ostrożności. Nie
zapominajcie zapiąć pasów!
> Przy okazji, wsiadanie i wysiadanie z samochodu jest bezpieczniejsze od strony chodnika.
> Uważajcie, gdy wysiadacie z
samochodu! Najpierw popatrzcie, czy coś nie jedzie. Żadnego
samochodu w zasięgu wzroku?
Następnie otwórzcie powoli
drzwi, zachowując nadal
ostrożność.

Podróż do szkoły autobusem
lub pociągiem.
> W tym przypadku osoba
dorosła powinna wcześniej
przejechać drogę do szkoły z
dzieckiem i pokazać mu wszystko.
> Dobra rada: zawsze trzymajcie
się czegoś, a najlepiej usiądźcie.
> Autobus jest duży – nigdy nie
wiadomo, co za nim jedzie.
Dlatego zawsze poczekajcie, aż
autobus lub tramwaj odjedzie,
jeśli chcecie przejść na drugą
stronę ulicy.
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Świadomy uczestnik ruchu to gwarancja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo na drodze: dziecięca czapka
DEKRA

Ale niech was nie zwiedzie Wasz wzrok –
kierowcy często Was nie widzą!

Nawet jeśli nie jesteś jeszcze duży, możesz być łatwo zauważony.
Kluczem jest to, w co jesteś ubrany.

Bycie dzieckiem jest cudowne. Jednak czasami kierowcy
zapominają, że nie jesteście jeszcze dorośli i obyci z sytuacjami,
jakie mogą się zdarzyć na drodze. Ale i temu można zaradzić.

> Dzięki dziecięcej czapce
DEKRA w żywym czerwonym
kolorze nie tylko będziecie
wyglądać świetnie, ale także
będziecie z daleka widoczni.
Naprawdę! Czapka ma odblaskowy pasek, który błyszczy z
daleka. Mądrzy ludzie nie tylko
myślą odpowiedzialnie, ale
także ubierają się rozsądnie.

> Jeśli nosicie odblaskowy pasek
lub dziecięcą kamizelkę z
trójkątem, na pewno zostaniecie
zauważeni.
> Najlepiej zakładać ubrania w
jasnych kolorach, szczególnie
kiedy szybko robi się ciemno,
czyli jesienią i zimą. Nawet gdy
będzie to tylko jedna część
ubrania, będziecie lepiej widoczni, bo przecież nikt nie chce,
żeby go nie zauważono, gdy
przechodzi przez drogę.

> Z powodu niewielkiego wzrostu
po prostu nie macie
wystarczającej perspektywy i
łatwo Was nie zauważyć. Jeśli
dorosły, przemierzając waszą
trasę do szkoły, popatrzy Waszymi oczami – na pewno zauważy
rzeczy, na które powinniście
zwrócić uwagę.
> Czy wydaje Wam się to dziwne,
że kierowca Was nie widzi, nawet jeśli Wy widzicie jego samochód? Jest to zupełnie normalne.
Musicie nauczyć się, że widzieć i
być zauważonym to dwie różne

Ważne uwagi dla Waszych rodziców
Jako rodzice możecie zrobić wiele, aby zapewnić swoim dzieciom
bezpieczne uczestniczenie w ruchu drogowym. Powinniście
ćwiczyć z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy
i pokazywać, jak należy się zachowywać.

rzeczy. Do tego czasu byłoby
dobrze, gdyby dorośli wczuwali
się w Wasze myślenie i odpowiednio zachowywali się za
kierownicą.
> Nie śpieszcie się. Nie mając tak
długiego kroku, jak dorośli,
przejście drogi zajmuje Wam
trochę więcej czasu.
> ZATRZYMAJCIE SIĘ! Nawet
jeśli światła dopiero co zmieniły
się na czerwone, szybkie
przebiegnięcie przez ulicę jest
bardzo niebezpieczne.

Z perspektywy dziecka
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> W przeciwieństwie do
dorosłych, dzieci mają bardzo
ograniczone pole widzenia –
nie potrafią dostrzec
niebezpieczeństwa kątem oka.
> Są one przekonane, że inni
postrzegają rzeczywistość tak,
jak one: „Jeśli ja widzę
samochód, to również i mnie
widzi kierowca”.
> Z powodu niższego wzrostu
brakuje im dalszej perspektywy widzenia i są często
niezauważane przez innych
uczestników ruchu.

> Przemierzajcie trasę do szkoły
ze swoimi dziećmi. Omawiajcie
niebezpieczeństwa, jakie mogą
pojawić się na drodze. I co
ważne: róbcie to w normalne
dni, kiedy wasze dziecko idzie
do szkoły, a nie w weekendy,
czy w czasie wakacji.
> Zamieńcie się też rolami: pozwólcie Waszym dzieciom, by
zabrały Was do szkoły. Wtedy
to one powinny wyjaśnić Wam,
gdzie możecie napotkać niebezpieczną sytuację.

Z perspektywy dorosłego
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