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ДАІШКА
ВЕСЕЛЕ ТА ЦІКАВЕ
ЦІКАВІ І НЕЗВИЧНІ
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО
РУХУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

- У твоєму віці Наполеон був найкращим учнем у класі, докоряє батько синові.
- А в твоєму він вже був імператором!- відповів син.
Син каже татові:
- Тату, в Івася двадцять вісім зубів, а в мене лише
двадцять два!
Батько, читаючи книжку, відповідає:
- Ой, діти, дайте мені спокій! Поділіться самі!
Муха повзає по дзеркалу.
- Мамо, - каже Оленка, - а муха збирається на дискотеку,
бач, як крутиться перед дзеркалом.
- Мамо, ти не могла б завтра приготувати улюблену
татову страву?
- А навіщо?
- А я завтра буду показувати йому щоденник.
Бабусю, навіщо ти одягаєш окуляри? - запитує онука.
- Хочу вишивати.
- Одягни й мені. Я теж хочу вишивати.
Батько та мати поїхали з дому, а Данилко залишився на
господарстві, до школи не пішов. Раптом телефонний
дзвінок. Данилко впізнав по голосу свою вчительку.
- Чому сьогодні Данилко не прийшов до школи?
- Бо захворів.
- А хто це розмовляє зі мною?
- Мій тато.
- Скільки коштує ця черепаха? - запитує хлопчик в
зоомагазині.
- 50 гривень.
- А без футляра?
Петрик одержав у школі двійку. Батько запитує його:
- Як справи, Петрику?
- З батьком двієчника - не розмовляю.
Хлопчик дивиться у вікно. Раптом біжить до мами:
- Мамо, мамо, тато йде! Що ми йому спершу покажемо:
мій щоденник, чи твою нову сукню?
- Мамо, чому всі називають мене неуважним?
- Хлопчику, іди звідси, ти в сусідньому під'їзді живеш, я
не твоя мама.

- Тату, ти мабудь сподобався моїй класній керівниці.
- Чому ти так вважаєшь?
- Бо ти на тому тижні вже ходив до школи, а вона знову
сказала, щоб завтра без тебе я не приходив.
Батько до дітей:
- Хто був у цьому році найчемніший і робив усе, що
казала мама?
- Ти, татку!
-

Татусю, допоможи мені задачу розв'язати.
А ти вже над нею думав?
Думав.
Ну і що придумав?
Що краще списати у тебе чи у Вовки.

Мама - Вовочці:
- Сідай і розкажи мені якусь цікаву історію.
- Я не можу сісти. Справа в тому, що я щойно розказав
одну цікаву історію татові.
-

Сьогодні я вбив п'ятьох мух, - розказує Вовочка мамі.
Двох самців і трьох самок.
Та ну? А як же ти визначив їхню стать ?
Дві сиділи на пляшці з-під пива, а три - на дзеркалі...

- Дідусю, а правда, що на зло потрібно відповідати
добром?
- Так, онучку, правда.
- Тоді дай мені грошей на морозиво, я розбив твої
окуляри.
Хлопчик у магазині канцтоварів:
- У вас є зошити в кружечок?
- ???
- А клей для першого класу?
- Такого не буває!
Хтось із черги не витримує:
- Малий, не мороч продавцю голову. А до речі, у вас є
глобус Львова?
- Тату, чому цей фільм заборонено дивитись дітям?
- Сиди тихенько, зараз зрозумієш.
- От бачиш, і тато може тебе помити, а ти думав, що без
мами ми не обійдемося.
- Так, звичайно, тільки мама завжди перед тим, як мити,
знімає з мене чобітки.

І наше зайченя швидко попрямувало прямо по дорозі.
Раптом з-за повороту вивернула величезна вантажівка. Що
ж зараз буде?

Коли зайченя підріс, він відправився в подорож.
- Будь обережний на вулиці, - карала йому мама.
І ось він весело пішов дорогою ... Довго він блукав по
стежкам лісовим, по квітковим полянам, поки не прийшов у
величезне місто ... Гул машин, шум доріг, але нічого не
страшно нашому Пуху.
Але чому зайченя зупинився і не йде далі?
- Ей, триоке диво! - Закричав він. - Я подорожую, а ти стоїш і
моргаєш своїми великими очима і не даєш мені пройти.
- Який не вихований зайчик! Невже ти не знаєш, для чого
потрібні мої «великі очі»?
- Ясна річ, щоб дивитися!
- Ні, не просто дивитися, а ще й дорогу вказувати!
- Чи не мені?
- І тобі, і іншому зайчонку! Загалом, будь-якому дорослому і
дитині.
- Ну, ось ще, буде мені вказувати хтось ....

Багато небезпечних поворотів на гірських
дорогах в Болівії відзначені хрестами.
Однак, як вважають, велика їх кількість
тільки збільшує небезпеку поворотів, тому
що ці знаки змушують водіїв-католиків,
побачивши хрест, хреститися і виконувати
маневр тільки однією рукою.
У Мексиці необхідно мати водійські права на
управління ослом. При цьому, в правах
повинна бути як фотографія господаря, так і
фотографія осла.
В одному прикордонному мексиканському
містечку встановлено великий щит з таким
написом: «Водії! Будьте уважні за кермом - в
місті немає лікарень, лікарів і
медикаментів!»
У Каліфорнії замість штрафу або тюремного
ув'язнення за перевищення швидкості
засуджують до візиту в морг, де знаходяться
тіла жертв ДТП.
Абсолютним рекордсменом за сумою
штрафу за швидку їзду став фінський
мільйонер Юссі Салонойа, який промчав на
своєму Porsche по центру Гельсінкі і заплатив
за це 170 тис. євро.

Наше зайченя лежить прямо перед колесами вантажівки. З
кабіни вибіг пес Барбос:
- Яке неподобство! Хіба ти не бачиш, що горить червоне
світло для пішоходів? - І пес показав на «триоке диво» .- Ти
повинен стояти на тротуарі, поки не загориться жовте
світло.
А після того, як загориться зелене світло, ти можеш
відправлятися через дорогу! Невже тобі невідомі такі прості
правила?

А ЧИ ЗНАЕТЕ ВИ?

Що ж з нашим «мандрівником»? Де він?

- Рости здоровий, малюк, - сказала мама.

За порушення ПДР в ОАЕ вас можуть
засудити до побиття.

У Саудівській Аравії жінкам заборонено
водити машини. Але багаті аравійські шейхи
люблять дарувати дружинам дорогі
подарунки, в тому числі і автомобілі.
Компанії, що продають їх, знайшли вихід, що
допомагає уникати навіть випадкового
порушення закону - раптом жінка все ж
захоче прокотитися на машині! У таких
машин просто немає двигуна.

Шум коліс... машина зупинилася...

Настала золота осінь! У цю пору року на світ з'являються
зайчата - листопаднички. Їх називають так тому, що
народжуються вони, коли з дерев опадає листя. Ось так і
з'явився на світ славний зайчик Пух.

У Великобританії водій, який збив на дорозі
собаку або кішку, карається суворіше, ніж
якби він збив людину. Вважається, що
тварина більш беззахисна перед
автотранспортом, так як не знає правил
дорожнього руху.

Наш Пух почервонів і нічого не відповів Барбосу.
Зайченя підбігло до «триокого чуда» і сказало:
- Я обов'язково запам'ятаю ці
правила! Чесне слово! Давай з
тобою дружити! Мене звуть
Пух, а тебе?
- Світлофор! Мені дуже
приємно, що ти нарешті
зрозумів, як важливо
дружити з сигналами
світлофора!
Зайченя дуже зраділо, весело
пішло дорогою, а Світлофор
закліпав йому вслід зеленим
оком.
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Який колір найменше
приваблює комах?

Красний і фіолетовий кольори привертають великих
комах, наприклад, метеликів, бджіл.
Синій колір більше подобається мухам.
Зверніть увагу, що оси люблять жовтий колір
(можливо, про це вже здогадувався той, хто
пробував одягнутися в жовтий одяг на пікнік).
Найменше комах приваблює зелений колір, тому що
зелені квіти (наприклад, квіти-сережки на деревах)
зазвичай бувають без нектару. Але якщо поставити
блюдечко з медом на лист зеленого паперу, комахи
полетять туди, забувши про свої улюблені кольори:)
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