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TRAFIKSITUATIONER
TRAFIKATTERNA ÄR ETT SAMARBETE MELLAN:

Den här foldern innhåller olika trafiksituationer
barnen kan hamna i när de vistas i trafiken själva
eller i sällskap med vuxna.

TRAFIKSITUATIONER
Olika trafiksituationer barnen kan hamna i när de vistas
i trafiken själva eller i sällskap med vuxna. Här ska barnen
lära sig följande regler:

Rätt sida på vägen
Ha hjälm på huvudet
Inte skjutsa på cykeln
Räcka ut handen vid sväng med cykel
Stanna för gående
Vet ni vad en trafikatt är, frågade Pelle? Maja och de andra
katterna tittade förvånat på Pelle. Jo, det är alla vi som är på
gator och trottoarer och vet precis hur man gör när man är ute
och går, cyklar eller åker i en bil. Om vi alla är överens om
reglerna blir det inga olyckor och det är väl bra?
Nä, en trafikatt, det är väl en sådan där som kör superfort rakt
ut i korsningen, sade Bill. Eller rakt in i Måns, sade Bull och flinade.
Måns tittade surt upp från silltårtan han smaskade på. Håll truten
på er! Jag ska visa hur det går till ropade Måns. Hoppa upp på
pakethållaren Bill och Bull, nu ska jag visa alla hur det går
till och vara en sådan där trafifjant.

Måns öron fladdrade i vinden, när de alla tre vinglade runt på
cykeln. De körde på vänster sida på Åsgränd, ni vet där Pelle bor,
och undrade varför alla bilar tutade på dem. Måns morrade lite åt
alla bilar när färden fortsatte mot domkyrkan. När de till slut kom
fram till domkyrkan fick Bill och Bull kliva av pakethållaren.
Måns bestämde sig för att själv åka ner till Fyrisån och försöka fånga
en fisk till middag. Rakt ut i gatan flög han. Det här går ju kanonbra
tyckte han. Att bilarna bromsade och tutade bekymrade inte Måns.
Lite längre fram på Drottninggatan såg han en konstig skylt. Den var
blå och på skylten syntes några vita streck med en gubbe mitt på.
Precis vid skylten stod åtta små söta kattungar som var på väg ut i
gatan. Här ska man nog åka extra fort, tänkte Måns och trampade så
fort han bara kunde och vinkade åt kattungarna.
Pelle slog sig för nosen när han såg Måns beteende i trafiken.
Vad håller Måns på med? Hjälp Pelle att få de busiga katterna
att bli trafikatter.

FRÅGOR
Vilken sida ska du cykla på?
- Höger sida. Som cyklist räknas du som fordon och
ska då åka med trafiken

Vilken sida ska du gå på?
– Vänster sida. Som gående ska du gå mot trafiken.

Hur ska du visa, i trafiken när du cyklar,
åt vilket håll du ska svänga?
- Sträcka ut armen åt det håll du ska svänga åt

