SAUGAUS EISMO MOKYKLĖLĖ
SAUGIAI Į DARŽELĮ...
Į darželį pėsčiomis...
Mieste reikia būti ypač budriam, nes tik akimirka ir tave gali ištikti nepataisoma nelaimė.
Labai svarbu laikytis eismo taisyklių. Pažeisdamas jas, tu rizikuoji ne tik savo gyvybe, bet ir trukdai
vairuotojams, elgiesi nekultūringai.
Gatvių perėjimuose stebėk šviesoforus. Įsidėmėk spalvas: RAUDONA, GELTONA,
ŽALIA!

Pirmą ženklą, pirmą toną,
Duoda mums šviesa geltona.
O raudona, kaip galvoju,
Skelbia mirtiną pavojų!
Lyja, sninga. Blogas oras!..
Mirkčioja mums šviesoforas.
Jeigu mirksnis žalias žalias,
Eikit drąsiai, laisvas kelias!
(J. Nekrošius)
Gatvių sankryžose kartais budi eismo reguliuotojai, tai mandagūs, paslaugūs, tačiau
pažeidėjams griežti policininkai.

Oi, svarbus šio vyro postas!
Koks ryžtingas rankos mostas!..
Kas nutiko? Ko sustojom?
A!.. Štai pralekia greitoji!..
Mosteli mums vėl lazdelė.
Kelias laisvas!.. Tad į kelią!
(J. Nekrošius)
Atšvaitas – pėsčiojo angelas sargas.Tik tinkamai naudojami atšvaitai padės išvengti nelaimių
kelyje, jūs būsite matomi ir saugesni tamsiu paros metu bei esant blogoms oro sąlygoms. Eidami

pėsčiomis tamsiu paros metu būtinai segėkite atšvaitus.
 Kokybiškas atšvaitas atspindi automobilio žibintų šviesą ir padeda vairuotojui pastebėti pėsčiajį,
esantį už 130 – 150 metrų.
 Geriausiai, kai atšvaitai yra maždaug automobilio žibintų aukštyje, nes juos gerai apšviečia
artėjančio automobilio žibintų šviesa.
 Jei turi tik vieną atšvaitą, jį reikia pritvirtinti prie drabužių dešinėje pusėje.
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Visada būk dėmesingas.
Raudona šviesa sako: „Stok!“
Geltona šviesa pataria: „Palauk!“
Žalia šviesa kviečia: „Eik! Važiuok!“
Vaikams patariama per gatvę eiti kartu su suaugusiais.
Niekada nebėk per gatvę.
Jokiu būdu nesėsk į nepažįstamų žmonių automobilį.

Į darželį automobiliu....
Automobilinė saugos kėdutė – tai priemonė, pritaikyta vežti vaiką automobilyje, užtikrinanti
didžiausią apsaugą per eismo įvykį:
 apsaugo vaiko galvą, nugarą ir krūtinę nuo smūgių - iš nugaros ir nuo šoninių smūgių;
 ant diržų maunamos minkštos apsaugos sumažina ir susilpnina traumų tikimybę;
 reguliuojami kėdutės diržai padeda vaiką prisegti taip, kad būtų nei per ankšta, nei per laisva.

Į darželį autobusu, troleibusu, taksi...
Mums patinka troleibusas!
Troleibuso ilgas ūsas...
Mes kelionėje mandagūs...
Tad visi keleiviai smagūs! (J. Nekrošius)
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Nesistumdyk! Troleibusas ar autobusas ne guminis!
Už kelionę užsimokėk! Tai pigiau negu bauda!
Autobuse, troleibuse ar taksi ne vieta valgyti ledus!
Rėkauti ir triukšmauti nemandagu.
Užleisk vietą vyresniems!... Tau dar reikia augti!
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