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Θεματικι Ενότθτα: Κυκλοφοριακι Αγωγι 

Κυκλοφορϊ με αςφάλεια 

Πριν γνωρίςω τουσ κανόνεσ τθσ κυκλοφορίασ, πρζπει να μάκω κάποιεσ βαςικζσ 

ζννοιεσ. Όπωσ ποιοσ κεωρείται πεηόσ, οδθγόσ, ςυνοδθγόσ και επιβάτθσ.  

Πεηόσ είναι ο άνκρωποσ που κυκλοφορεί με τα πόδια του ςτο πεηοδρόμιο και όταν 

χρειαςτεί να περάςει απζναντι το δρόμο χρθςιμοποιεί τα φανάρια για τουσ πεηοφσ 

δθλ. το πράςινο ανκρωπάκι τον Γρθγόρθ και το κόκκινο ανκρωπάκι τον Σταμάτθ.   

Οδθγόσ είναι ο άνκρωποσ που κάκεται ςτθ κζςθ που βρίςκεται το τιμόνι, 

χρθςιμοποιεί και ακολουκεί τουσ φωτεινοφσ ςθματοδότεσ του δρόμου δθλ. το 

κόκκινο, το πορτοκαλί και το πράςινο φωσ ςτο φανάρι για τα αυτοκίνθτα. Φοράει 

πάντα τθ ηϊνθ του. Είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφαλι μετακίνθςθ των επιβατϊν του 

μεταφορικοφ μζςου που οδθγεί.  

Συνοδθγόσ είναι ο άνκρωποσ που κάκεται ςτθ μπροςτινι κζςθ του αυτοκινιτου και 

δίπλα ςτον οδθγό. Προςφζρει μια επιπλζον βοικεια ςτον οδθγό όταν χρειαςτεί 

κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ. Φοράει πάντα τθ ηϊνθ του.  

Επιβάτθσ είναι ο άνκρωποσ που βρίςκεται μζςα ςε οποιοδιποτε μεταφορικό μζςο 

είτε πρόκειται για αυτοκίνθτο, για λεωφορείο, για τρζνο κλπ. Φοράει πάντα τθ ηϊνθ 

του, διατθρεί θρεμία και θςυχία κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ και ςζβεται τόςο 

τον οδθγό και τον ςυνοδθγό όςο και τουσ υπόλοιπουσ επιβάτεσ.   

Κώδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ 

Ζνα βιβλίο κανόνων που περιλαμβάνει όλα όςα επιτρζπονται και όςα 

απαγορεφονται ςτο πλαίςιο τθσ κυκλοφορίασ ςτο δρόμο. Περιλαμβάνει τουσ 

κανόνεσ που οφείλουμε όλοι να ακολουκοφμε είτε είμαςτε πεηοί είτε οδθγοί, 

ςυνοδθγοί και επιβάτεσ.   

 

Η εικόνα ανακτήθηκε από: https://gr.pinterest.com/pin/415738609340361045/ 

https://gr.pinterest.com/pin/415738609340361045/
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Θ εικόνα ανακτικθκε από: https://gr.pinterest.com/pin/319474167318464510/ 

                                     

                                            

                                          οδθγόσ                    επιβάτθσ  

                                   κζςθ  μπροςτά            κζςθ πίςω  

 

Δείτε τθν παραπάνω εικόνα.  

Τι παρατθρείτε;  

 

Ο οδθγόσ κάκεται ςτθν μπροςτινι κζςθ και κρατά το τιμόνι, οδθγεί το αυτοκίνθτο. 

Φοράει πάντα τθ ηϊνθ του!  

Ο επιβάτθσ ςτθν εικόνα είναι ζνα μικρό παιδί, κάκεται ςτθν πίςω κζςθ και φοράει 

πάντα τθ ηϊνθ του!   

 

 Τα παιδιά κάκονται πάντα ςτα πίςω κακίςματα του αυτοκινιτου και ποτζ 

μπροςτά!  

 Όλοι όςοι βρίςκονται ςτο αυτοκίνθτο φοροφν ηώνθ.  
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Τα Φανάρια για τουσ πεηοφσ  

 

Θ εικόνα ανακτικθκε από: https://gr.pinterest.com/pin/12314598966922941/ 

 

 

Με τον Γρθγόρθ που ζχει πράςινο χρώμα προχωρϊ με γριγορο βιμα απζναντι το δρόμο, 

χωρίσ να τρζχω, με προςοχι!  

 

 

Με τον Σταμάτθ που ζχει κόκκινο χρώμα ςταματϊ. Δεν μπορϊ να περάςω απζναντι το 

δρόμο! Περιμζνω μζχρι να ανάψει το πράςινο ανκρωπάκι.   
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Δραςτθριότθτα 1: Ηωγράφιςε τουσ φωτεινοφσ ςθματοδότεσ για τουσ πεηοφσ και δίπλα από 

το κάκε ζνα να γράψεισ το όνομά του. 

 

Θ εικόνα ανακτικθκε από: https://gr.pinterest.com/pin/376683956312671664/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/376683956312671664/
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Τα φανάρια για τουσ οδθγοφσ   

 

 

Θ εικόνα ανακτικθκε από: https://gr.pinterest.com/pin/704883779157144889/ 

 

Τι πρζπει να κάνει ζνασ οδθγόσ ανάλογα με το χρϊμα που κα δει ςτο φανάρι;  

 

Με το κόκκινο ο οδθγόσ πρζπει να ςταματιςει.  

Με το πορτοκαλί πρζπει να προετοιμαςτεί ϊςτε να ςταματιςει το αυτοκίνθτο γι’ 

αυτό το λόγο πρζπει να προχωριςει πιο αργά και να περιμζνει.  

Με το πράςινο πρζπει να προχωριςει.  

 

Εκτόσ από τουσ φωτεινοφσ ςθματοδότεσ (φανάρια) υπάρχουν και τα ςιματα που μασ 

κακοδθγοφν ςτο τι πρζπει να κάνουμε κάκε φορά.  

Μπορείσ να μπεισ ςτο παρακάτω ςφνδεςμο για να δεισ τα ςιματα:  

https://www.youtube.com/watch?v=j3tolxWBHSw 

https://gr.pinterest.com/pin/704883779157144889/
https://www.youtube.com/watch?v=j3tolxWBHSw
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Περνάω απζναντι το δρόμο από τα φανάρια των πεηϊν! Ίςωσ χρειαςτεί να 

περπατιςω λίγο μζχρι να φτάςω ςτο ςθμείο που μπορεί να βρίςκονται τα φανάρια 

των πεηϊν ϊςτε να περάςω απζναντι με αςφάλεια. Όμωσ τι κάνουμε αν τφχει να 

μθν υπάρχουν ι να μθν λειτουργοφν;   

Ακολουκοφμε τα παρακάτω βιματα με προςοχι! 

Θ 

εικόνα ανακτικθκε από: https://gr.pinterest.com/pin/449445237805595906/ 

https://gr.pinterest.com/pin/449445237805595906/
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Δραςτθριότθτα 3. Αντιςτοίχιςθ 

 

Θ εικόνα ανακτικθκε από: http://3.bp.blogspot.com/-E43PkdjzmNU/UQlvON3B8gI/AAAAAAAAD6k/SvB9rDF6-

Lg/s1600/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91+%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%93%CE%99%CE

%91+%CE%A4%CE%97%CE%9D+%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97+%CE%91

%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_3.jpg και μερικϊσ τροποποιικθκε.  

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-E43PkdjzmNU/UQlvON3B8gI/AAAAAAAAD6k/SvB9rDF6-Lg/s1600/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91+%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%93%CE%99%CE%91+%CE%A4%CE%97%CE%9D+%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97+%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-E43PkdjzmNU/UQlvON3B8gI/AAAAAAAAD6k/SvB9rDF6-Lg/s1600/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91+%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%93%CE%99%CE%91+%CE%A4%CE%97%CE%9D+%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97+%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-E43PkdjzmNU/UQlvON3B8gI/AAAAAAAAD6k/SvB9rDF6-Lg/s1600/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91+%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%93%CE%99%CE%91+%CE%A4%CE%97%CE%9D+%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97+%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-E43PkdjzmNU/UQlvON3B8gI/AAAAAAAAD6k/SvB9rDF6-Lg/s1600/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91+%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%93%CE%99%CE%91+%CE%A4%CE%97%CE%9D+%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97+%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_3.jpg
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Δραςτθριότθτα 4.  

 

Θ εικόνα ανακτικθκε από: http://dreamkindergarten.blogspot.com/2014/06/blog-post_4.html 

http://dreamkindergarten.blogspot.com/2014/06/blog-post_4.html

