


1. Podríeu endevinar una sèrie de paraules relacionades amb el carrer i la
    mobilitat segura amb una lletra com a pista? Només queden unes poques 
    lletres de l'abecedari per completar el nostre PASSAVIARI, però unicament
    teniu 45 segons per acabar-ho... tic tac tic tac... Endavant!

V

S

P

M

B

A

C

 F

Z

 Si no respectem els semàfors podem tenir un... 

 Vehicle de dues rodes que no contamina... 

 Part del carrer on circulen els vehicles... 

 Part de la bicicleta que serveix per aturar-la... 

 Abans de travessar un carrer hem de... 

 Quan caminem pel carrer estem alerta a la sortida dels... 

  Aparell que regula el trànsit amb llums de colors ...

    Quan hem de sortir del cotxe és més segur fer-ho pel costat de la... 

 És conegut amb el nom de pas de vianants o pas de... 



2.  Poseu una creu al costat de cadascun dels elements viaris següents cada cop
     que el veieu quan sortiu a passejar la propera vegada. Quin d’ells heu vist més?
     

Elements viaris                             1                           2                            3



3. Anem d’excursió! Encercla els nens i nenes que viatgin incorrectament 
     a l’autobús.





4.   Quina és la paraula intrusa?

Ronda 1

Ronda 1



5. Encercla la resposta correcta de les següents preguntes:

2.   Si hi ha un autobús aturat en una parada i jo vull travessar el carrer, què és més segur?

     A)  Creuar per davant de l’autobús
     B)  Creuar per darrera de l’autobús
     C)  Esperar que marxi per fer-ho

3.   Quan hem de cordar-nos el cinturó de seguretat al cotxe?

     A)  Sempre per la seguretat de tothom
     B)  Sempre excepte als viatges curts
     C)  Sempre excepte quan estiguem a la muntanya

1.   Quin és el número de telèfon d’emergències?

     A)  911
     B)  112
     C)  010



Accident

Bicicleta

Calçada

Frens

Mirar

Pàrquings

SemàforSemàfor

Vorera

Zebra´

Pregunta 1

Pregunta 3

Solucions:



Pregunta 4

Pregunta 5

1. Quin és el número de telèfon d’emergències?

    B) 112

2. Si hi ha un autobús aturat en una parada i jo vull travessar el carrer, què és més segur? 

    C) Esperar que marxi per fer-ho

3. Quan hem de cordar-nos el cinturó de seguretat al cotxe? 

     A) Sempre, per la seguretat de tothom

-  La vorera i la calçada són parts del carrer. En canvi, els VIANANTS són les persones 
   que van a peu per la vorera.
-  El cotxe i la motocicleta són vehicles a motor i la BICICLETA no. 




