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У галасливому мегаполісі, невеликому містечку, селі, або за
населеним пунктом маленьких пішоходів раз у раз підстерігають
дорожньо-транспортні пригоди. Відмінне знання дорожніх знаків
- запорука Твоєї безпеки на вулиці. Ось чому Ти повинен знати їх
на зубок. Навіть якщо Ти не є водієм, знання дорожніх знаків не
буде зайвим. Тим більше що вони складають важливу частину
правил системи дорожнього руху та в однаковій мірі стосуються
всіх його учасників.
Попереджувальні знаки. Форма: червоний трикутник з білим фоном. Добре помітний здалеку. Ці
покажчики найбезпечніші і корисні, оскільки не є обмежуючими або забороняючими. Основна їхня
функція - повідомлення про небезпечні ділянки дороги, характер потенційної загрози і ускладнень у
русі, застереження від ДТП. Попереджувальні знаки інформують водіїв про наближення до
небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити
заходів для безпечного проїзду. Нумерація починається з цифри «1».
Небезпечний поворот праворуч

Декілька поворотів

Знак попереджає про заокруглення
дороги радіусом менше 500 м поза
населеними пунктами і менше 150 м —
у населених пунктах або про
заокруглення з обмеженою оглядовістю.

Ділянка дороги з двома і більше
розташованими один за одним
небезпечними поворотами: з першим
поворотом праворуч.

Наприклад:
- діти переходять дорогу, розмовляючи з товаришем,
розмовляючи по телефону, слухаючи музику;
- при переході дороги звертають увагу, тільки на транспортні
засоби, що рухаються з лівого боку, і не враховують наближення
машини з правого боку;
- перед переходом концентрують свою увагу на об'єкті,
розташованому на протилежному боці (потрібному автобусі,
бабусі, товаришові, кіоску з мороженим тощо);
- концентрують свою увагу на предметі, іграшці, рукавиці, , що
випала з сумки.
Погіршують ситуацію:
- поспіх;
- використання навушників при прослуховуванні музики, що не
дозволяє почути попереджувальні сигнали водіїв;
- ігри поблизу проїжджої частини;
- рух пішохода уздовж проїжджої частини по ходу руху ТЗ.
Що робити?
Підійшовши до проїжджої частини, необхідно зупинитися,
озирнутися і переконавшись, що транспортні засоби
відсутні або стоять, тільки після цього переходити дорогу.

4. Неправильна оцінка швидкості та напрямку руху
транспортного засобу:
- часто діти переходять дорогу, взявшись за руки, при цьому їх
дії сповільнюються, стають непередбачуваними. Якщо дитина
перебігає дорогу то, як правило, і наступна дитина побіжить за
прикладом, і неправильно оцінить дорожню ситуацію.
- при повороті автобусів, вантажівок з причепом праворуч,
пішохід, що близько стоїть до проїжджої частини, ризикує бути
зачепленим;
- людина, що очікує автобуса, близько стоїть до проїжджої
частини (особливо в умовах ожеледиці).
Погіршує ситуацію:
- поспіх;
- діти (відсутній досвід правильної оцінки швидкості ТЗ);
- погодні умови (ожеледь, дощ, сніг) заважають оцінювати
дорожню обстановку пішоходу, а також зупинити
транспортний засіб водієві;
- дорога з крутим ухилом.
Що робити?
Підійшовши до проїжджої частини, необхідно зупинитися,
озирнутися і переконавшись, що транспортні засоби
відсутні або стоять, після цього переходити дорогу. Навіть
якщо ТЗ наближається з невеликою швидкістю, його необхідно
пропустити і переконатись, що за ним немає іншої машини.

5. Середина проїжджої частини.
Небезпечний поворот ліворуч

Декілька поворотів
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Дійшовши до осьової лінії і зупинившись, людина зазвичай
стежить тільки за машинами, що рухаються з правого боку і
забуває про автомобілі, що проїжджають у неї за спиною.
Злякавшись, людина може зробити крок назад і потрапити під
машину.
Погіршує ситуацію:
- якщо ліворуч стоїть людина вища за вас;
- широка проїжджа частина з інтенсивним рухом;
- великий ТЗ, що рухається близько до осьової лінії проїжджої
частини;
- двоє або більше дітей, один з яких може побігти.
Що робити?
Дорогу потрібно переходити без зупинки на осьовій лінії, в разі
необхідності зупинки, треба контролювати рух транспорту,
як з правого, так і з лівого боку, ні в якому випадку не перебігати
ділянку дороги, що залишилась.

6. Батьки з дітьми.

УВАГА! ЗАВДАННЯ! Шановні діти! Вивчить та запам’ятайте ці знаки! Намалюйте всі ці знаки в ваших зошитах для
малювання, в блокнотах або просто на аркуші паперу. Покажіть дома батькам, родичам та друзям.
Розкажіть, що який знак означає.

Дорожні «пастки»
Дорожня «пастка» - це ситуація оманливої безпеки: коли
вам здається, що безпечно, а насправді - небезпечно. Такі
«пастки» треба вміти розгадувати і уникати їх.
Існує шість основних груп «Дорожніх пасток»:
1. Закритий огляд.
Пішохід не бачить транспортний засіб через якусь перешкоду, а водій
не бачить пішохода. В результаті пішохід несподіванно виходить на
проїжджу частину перед самим автомобілем.
Особлива небезпека виникає при погіршенні погодних умов (дощ, сніг,
туман, сутінки і тощо). Увага пішоходів поменшується при
використанні капюшона, парасольки тощо.
Найбільш небезпечні ситуації:
- швидкий перехід на мігаючий сигнал світлофора при наявності
нерухомого транспортного засобу;
-швидкий перехід на неврегульованому пішохідному переході;
- вихід на проїжджу частину з-за стоячого транспортного засобу,
особливо в місцях парковки.
Що робити?
Переходити дорогу тільки тоді, коли проїжджа частина
проглядається в обидві сторони, при цьому транспортних засобів
немає, або вони стоять.

2. Пустельна дорога або дорога в «Житловій зоні»
Людина звикає до відсутності небезпеки. Часто діти грають на
майданчику, оточеному житловими будинками, кущами, дорогами, за
якими машини проїжджають рідко, тому вони виходять або
вибігають на проїжджу частину просто, не оглянувши її, не чекаючи
небезпеки.
Погіршують ситуацію:
- стоять (припарковані) авто, що закривають огляд вільної смуги
руху;
- кущі, дерева та інші предмети, що обмежують огляд
проїжджої частини;
-погодні умови (дощ, сніг, туман) і темний час доби.
Найбільш небезпечні сітуації можуть виникнути:
- на ділянці дороги навпроти під'їзду будинку;
- при переході дороги перед аркою в будинку;
- при перехіді дороги по діагоналі.
Що робити?
Підійшовши до проїжджої частини, необхідно зупинитися, озирнутися
і переконавшись, що транспортні засоби відсутні або стоять, і
тільки після цього переходити дорогу.

3. Увага відвернута або зосереджена кимось або чимось.
Пішохід не помічає небезпеки при переході дороги, так як
його увага зосереджена на комусь або на чомусь.

Перебуваючи поруч з дорослими, дитина відчуває себе в
безпеці і не оцінює дорожню ситуацію. Дорослий не враховує, що
дії дитини непередбачувані, крім того, порушуючи
ПДР, вони показують неправильний приклад.
Ось декілька таких ситуацій:
- при русі вздовж дороги дорослі розмовляють, а дитина йде
попереду або позаду;
- при русі вздовж дороги дитина йде близько до проїжджої
частини;
- при русі вздовж дороги дорослі котять санки або коляску за
собою, рухаючись близько до проїжджої частини або переходячи
її;
- при знаходженні на зупинці, якщо дитину не тримати за руку,
то її дії можуть бути непередбачувані;
- якщо діти виходять з транспортного засобу першими, то їх
дії непередбачувані, вони можуть вибігти на проїжджу частину,
побачивши щось або когось на протилежному боці.
Погіршує ситуацію:
- відволікання уваги дорослих (наприклад, розмови з подругою);
- неможливість тримати дитину за руку (велика кількість
сумок, пакетів).
Найбільш небезпечні сітуації:
- перехід дороги перед транспортом;
- наприклад, випала з рук дитини іграшка і викотилася на
проїжджу частину;
- відволікання уваги дорослих.
Що робити?
Завжди міцно тримати дитину за руку поблизу проїжджої
частини, не відволікатися від дорожньої ситуації. Виходити з ТЗ
першими. Не допускати порушень ПДР, особливо в присутності
дітей.

Бережіть себе! Завжди
будьте уважними!

