
 ایمنی در کوچه و خیابان

سیده آرزو : تهیه و تنظیم

 طباطبایی

سرکار خانم سیدیان: نام معلم  

رهنما: مدرسه  

سوم ابتدایی: کالس  

1397بهار   

23درس    



 شما در شهر زندگی می کنید یا روستا؟ مدرسه شما به خانه تان نزدیک است یا دور؟•

 با چه وسیله ای به مدرسه می روید؟ پیاده، با اتوبوس یا با سرویس مدرسه؟•

برای رفت و  آمد در کوچه و . ما هر روز در کوچه و خیابان رفت و آمد می کنیم•

 خیابان به چه چیزهایی باید توجه کنیم؟

 



هنگام شب، برای عبور از کوچه و  

خیابان لباس روشن بپوشید یا از 

.  شبرنگ و کاغذ سفید استفاده کنید

وقتی هوا تاریک است بهتر است 

 .تنها از خانه خارج نشوید

در جاده ها، ماشین ها با سرعت زیاد حرکت  

اگر مسیر شما از کنار جاده می . می کنند

هنگامی . گذرد یکباره به میان جاده ندوید

که در حاشیه جاده راه می روید، رانندگان 

 .باید به خوبی شما را ببینند



 :برخی از نکات ایمنی که بایستی رعایت کنیم•

 

 .از مسیری که در آنجا ساختمانی را خراب می کنند یا می سازند با احتیاط عبور کنیم

 .هرگز با افراد غریبه صحبت نکنیم و ازآن ها  چیزی نگیریم یا همراه آنها نرویم

 .با راننده صحبت نکنیم و حواس او را پرت نکنیم

 .نیست.... خیابان جای توپ بازی، دوچرخه سواری، و 

 .تا زمانی که اتوبوس یا اتومبیل کامال نایستاده پیاده نشویم

 .همیشه از در سمت راست پیاده شویم و از در سمت راننده پیاده نشویم

....... 

....... 

 اگر به هر یک از نکات ایمنی که گفته شد توجه نکنیم چه اتفاقی می افتد؟: بچه ها بگویید

 و یاد خدای مهربان از خانه خارج شویم همیشه با نام



 چراغ راهنمایی
 .در بعضی چهار راه ها چراغ راهنمایی مخصوص عابرین پیاده و وسایل نقلیه وجود دارد•

 :آیا می توانید معنای هر رنگ را توضیح دهید•

 چراغ وسایل نقلیه چراغ عابرین پیاده



 چگونه از خیابان عبور کنیم؟

 خط یا و پیاده عابرین عبور محل تابلوی که جایی در است بهتر•

 .کنیم عبور خیابان از دارد، وجود کشی

  چپ سمت به و ایستیم می خیابان جدول پشت کار این برای•

 وسط تا سپس آید، نمی اتومبیل شویم مطمئن تا کنیم می نگاه

 .ایستیم می وسط خط روی و رویم می خیابان

 .بدویم خیابان وسط سمت به نباید هرگز•

 با نیامد ای نقلیه وسیله دوباره اگر و کنیم می نگاه راست به حاال•

 .رویم می خیابان طرف آن به احتیاط



 پل های هوایی

زیاد حرکت می کنند، عبور ازخیابان کار    سرعتدر خیابان های بسیار بزرگ که اتومبیل ها با •

 .خطرناکی است و حتما باید از پل های هوایی استفاده کنیم



 پلیس

  دارد، مقرراتی خانه و مدرسه که طور همان•

  و قوانین هم خیابان و کوچه در آمد و رفت

  کمک مردم ی همه به پلیس .دارد مقرراتی

  را رانندگی و راهنمایی قوانین تا کند می

 .بگذارند احترام ها آن به و کنند رعایت

اگر در داخل یا بیرون خانه به  آیا می دانید•

مشکلی برخورد گردید، می توانید از پلیس 

 کمک بگیرید؟

  110تماس با پلیس شماره  برای•

 .را می گیریم



 موفق باشید


