ДАІШКА
Школа з БДР
Перш ніж проводити бесіду з батьками, доведіть до їхнього
відома ту інформацію, яку ви викладаєте дітям. Це може бути
пам'ятка або короткий виклад «особливості зимової дороги».
Важливо, щоб і батьки, і діти володіли однією і тією ж
інформацією. Попросіть батьків уважно вивчити ці рекомендації
і дотримуватися їх у повсякденному житті. Адже в навчанні дітей
навичкам безпечної поведінки на дорозі, як ніде, важливий
приклад дорослих. І в першу чергу - батьків.

Розвивайте у дітей вміння спостерігати за дорогою. Іноді дитина
не помічає здалеку рухомий транспортний засіб. Навчіть її
вдивлятись вдалину і відрізняти рухомий транспорт від того, що
стоїть.

Дитина зібралася на вулицю. Найчастіше - погуляти. Вона готова
вийти за двері квартири, і всі її думки вже «там», за порогом - з
друзями, з зимовими витівками.

Взимку світловий день короткий, і в темряві і в сутінках
важливо, щоб дитина була добре помітна. Якщо у вашого чада
ще немає світлоповертаючого браслета або підвіски,
обов'язково придбайте дитині цей важливий і корисний
аксесуар (і краще - не один). А вибираючи верхній одяг,
намагайтеся зупиняти свій вибір на речах яскравих кольорів і зі
світлоповертаючими вставками. А ще краще - купіть дитині
спеціальний жилет, особливо якщо ви живете за містом.

Затримайте її біля дверей. Нагадайте, що на вулиці - інтенсивний
дорожній рух (та й у дворах - теж). Переведіть її свідомість на
дорогу, через яку вона піде, на ті моменти, які вимагають
підвищеної уваги - переходу через проїжджу частину, ситуації
закритого огляду тощо.
Це правило стосується будь-якої пори року, але особливо
важливо в канікули, коли діти часто бувають надані самі собі.
Постійно, кожен день нагадуйте вашому синові чи доньці про
те, що на дорозі потрібно завжди бути уважним, не
відволікатися, щоб сигнал «Увага, дорога!» «вмикався» в його
свідомості автоматично, як тіль ки він виходить за поріг
будинку. Навчіть дитину, перебуваючи поруч з дорогою,
направляти свої думки на те, що відбувається на дорозі.

Навчайте дитину оцінювати швидкість і напрям майбутнього
руху транспортного засобу - який їде прямо, а який - готується
до повороту.

Пам'ятайте, що дитині складніше, ніж вам йти по засніженій
поверхні.
Якщо везете санки з дитиною по тротуару, перед "зеброю"
обов'язково зупиніться, нехай дитина встане з саней, візьміть її
за руку і тільки так йдіть через дорогу.
Пам'ятайте: ви не можете повністю убезпечити вашу дитину на
дорозі, але максимально захистити її на дорозі, прищеплюючи
навички безпечної поведінки та забезпечивши її необхідними
засобами безпеки, можете. А це вже велика частина справи.

ЮНИЙ ДРУЖЕ!
Взимку дорога стає слизькою. Сніг, ожеледь,
сніжно-водяна каша та відлига погіршують зчеплення
коліс з дорогою, через що гальмівний шлях у
автомобілів збільшується.
Тому звичайну (літню) безпечну відстань до машини при
переході потрібно збільшити. Пропусти машину, що
наближається, навіть якщо тобі здається, що вона
далеко!
Важливо пам'ятати, що взимку навіть добре очищений і
оброблений реагентами асфальт залишається вологим.
Відповідно, на такому покритті гальмівний шлях все
одно збільшується, нехай і в меншій мірі.
Коли на світлофорі загорілося зелене світло, не
поспішай сходити з тротуару!
Починай перехід тільки, коли ти озирнувся і оцінив
обстановку. Краще затриматися на секунду-другу на
тротуарі, але бути впевненим, що всі транспортні засоби
зупинилися. З цієї ж причини, не слід переходити
проїжджу частину, коли зелений сигнал починає
блимати. Краще дочекайся наступного зеленого
сигналу. Так безпечніше.
Поспіх на слизькій дорозі взагалі неприпустимий.
Навіть якщо ти кудись поспішаєш - не біжи, а йди
швидким кроком.
Коли людина біжить, вона по сторонам не дивиться.
Повернути голову на бігу для огляду важко - можна
впасти. При русі кроком, маючи опору на обидві ноги,
людина може легко повернути голову і праворуч, і
ліворуч.
Сніг приносить багато радості дітворі, але для учасників
дорожнього руху (і водіїв, і пішоходів) створює чимало
труднощів.
У снігопад погіршується видимість, більш важкий
рух пішоходів і транспорту.
Пішоходам сніжинки так і норовлять залетіти в ніс, очі,
налипають на брови і волосся, змушуючи чхати,
відпльовуватися і головне - сильно мружитися, тому що
очі сльозяться від потрапляння в них снігу.
B таку погоду будь особливо обережний. Перед тим, як
ступити на проїжджу частину, уважно озирнися і
прислухайся, чи немає транспорту, що наближається.
Пам'ятай, що в снігопад світлі кольори - білі, сріблясті,
світло-сірі, бежеві - зливаються з навколишнім
ландшафтом і стають менш помітні.
Снігопад створює проблеми не тільки пішоходам, а й
водіям. У сильний снігопад видимість падає до 30-40
метрів, а бруд летить з-під коліс попереду їдучих
автомобілів (особливо якщо дорогу перед цим рясно
посипали піском або реагентами).
Буває так, що «двірники» на лобовому склі не завжди
справляються з негодою. Водій в цій ситуації часто їде
«по пам'яті». І щоб не створювати непередбачуваних і
небезпечних ситуацій, неухильно дотримуйся Правил

дорожного руху.
Не вибігай на проїжджу частину з-за заметів,
машин, що стоять та інших подібних перешкод.
Пам'ятай, безпека на дорозі залежить від кожного.
Ще небезпечніше звичайного снігу – ожеледь. Якщо
після відлиги буде мороз, то дорога покривається
тонким шаром льоду (не завжди помітним оку).
В ожеледь підвищується ймовірність занесення
австомобіля, і найголовніше - гальмівний шлях
непередбачувано зростає. Особливу увагу приділяй тим
місцям, де автомобілі розганяються або гальмують перед перехрестями, біля зупинок громадського
транспорту, виїздів з дворів, на підйомах і спусках.
Тут на асфальті часто утворюється шар, так званий накат.
Він дуже слизький і утворюється тільки в деяких місцях.
Тому, для водія він часто стає несподіванкою.
Коли водій натискає на гальмо і потрапляє на накат,
запасу відстані йому може просто не вистачити. Коли
водій натискає на газ, в першу мить колеса
пробуксовують і тобі здається, що машина продовжує
стояти. Насправді вона вже як би їде, тільки колеса у неї
крутяться вхолосту. Коли ж, при збільшенні газу, колеса
нарешті "зачіпляються" за дорогу, машина рветься з
місця з набагато більшою швидкістю - як камінчик,
випущений з рогатки.
Пам'ятай про це! І ніколи не переходь дорогу, коли
зелене світло починає блимати!
У відлигу на вулиці з'являються підступні калюжі, під
якими ховається лід. При переході проїжджої частини
краще почекати, поки на дорозі не буде проїжджаючих
машин.
У жодному разі не біжи через проїжджу частину,
навіть на переході! Переходи кроком і будь уважним.
Утворена на дорогах сніжно-водяна каша може
приховувати під собою ями, вибоїни та інші «сюрпризи»
для водія. Помічай, якщо їдуча попереду машина
потрапила колесом в ямку, водій, що їде слідом, може
спробувати її об'їхати, різко змінивши траєкторію руху,
що також загрожує занесенням.
А ще в відлигу з-під колес проїжджаючих повз
автомобілів летять не тільки брудні бризки, а й дрібні
камінчики, якими нерідко посипають дороги, і уламки
льоду. У цій ситуації краще триматися подалі від краю
проїжджої частини дороги.
Зараз багато водіїв ставлять на свої автомобілі шиповані
покришки. Вони дуже допомагають на льоду і на
укоченому снігу, але в відлигу, коли дороги
покриваються сніжно-водяною кашею, вони стають
небезпечними, тому що, як кажуть фахівці, «не тримають
дорогу», тобто втрачають зчеплення з покриттям.
Автомобіль при цьому може стати некерованим в
будь-який момент, і його може занести.
Тому, навіть йдучи по тротуару, будь уважним.
Бережіть себе та своє здоров’я!

Тест на знання правил
дорожнього руху
1. Які особливі труднощі виникають на дорозі взимку?
а) Снігові замети і ожеледь - збільшується гальмівний шлях.
б) Короткий світловий день. Пізно світає і рано темніє.
в) Теплий одяг сковує рухи.
г) Кучугури обмежують огляд.
2. Взимку безпечну відстань до автомобілів при переході
проїжджої частини потрібно ...
а) Збільшити. Взимку дорожнє покриття стає більш слизьким, і
гальмівний шлях автомобілів збільшується.
б) Зменшити. Взимку машини їдуть повільніше через снігопад.
в) Залишити без змін.
3. Для чого потрібно носити світлоповертачи в темний час
доби?
а) Це модно.
б) Вони допомагають водієві помітити пішохода з більшої відстані.
в) Щоб не оштрафував інспектор ДПС.
4. Які додаткові місця з обмеженим оглядом з'являються
взимку?
а) Кучугури на узбіччі.
б) Звуження дороги через неприбраний сніг.
в) Автобус, висаджуючий пасажирів на зупинці громадського
транспорту.
г) Засніжена машина, що стоїть на краю тротуару.
5. Чим небезпечний снігопад?
а) Сніг заліплює очі пішоходам.
б) Сніг погіршує видимість водіям.
в) Снігопад спотворює сприйняття відстаней.
г) Снігопад відволікає від спостереження за природою, адже
навколо так красиво!
6. Чим небезпечне яскраве сонце?
а) Нічим. Всім все добре видно. Краса!
б) Коли світить в очі, може засліпити.
в) Промені сонця відбиваються від снігу, посилюючи сліпучий ефект.
7. На якому покритті гальмівний шлях буде найдовший (при
однаковій початковій швидкості)?
а) На укоченому снігу.
б) На асфальті, обробленому реагентами.
в) При ожеледі.
8. Зелений сигнал починає блимати. Твої дії?
а) Перебігти швидше проїжджу частину.
б) Переходити кроком. Водії мене бачать і пропустять.
в) Утриматися від переходу і дочекатися наступного зеленого
сигналу.
9. На вулиці - сніг і вітряно. Як безпечніше діяти при переході
дороги?
а) Насунути шапку на очі, насунути капюшон, щоб сніг не ліз в очі.
б) Відкинути назад капюшон, постаратися прикритися долонею від
снігу, не закриваючи видимість дороги.
в) Закрити очі і переходити «по пам'яті».
10. На тротуарі - слизько, але проїжджа частина добре
оброблена реагентами і майже суха. Твої дії?
а) З обережністю йти по тротуару. Пішоходи повинні ходити тут.
б) Йти по краю проїжджої частини. Там не слизько, немає небезпеки
впасти.
в) Якщо вулиця не жвава, можна йти по краю проїжджої частини.
11. Де можна кататися на санках?
а) З гірки у дворі.
б) На узбіччі дороги.
в) Зі схилу біля ставка в парку.
г) З залізничного насипу.
12. Чи треба знімати лижі, якщо тобі потрібно перейти через
проїжджу частину?
а) Не треба.
б) Треба обов'язково.
в) За бажанням.

Друзі! Перевірте ваші знання.
Бажаємо успіху!
Примітка: відповідей на запитання може бути декілька.
Відповіді: 1 – а, б, в, г; 2 – а; 3 – б; 4 – а, б, г; 5 – а, б, в; 6 – б, в; 7 – в; 8 – в; 9 – б; 10 – а; 11 – а, в; 12 – б

ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ!
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