
ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ 
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ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΟΥ



Τι πρέπει να προσέχουµε πριν 

καβαλήσουµε το ποδήλατό µας

• Να λειτουργούν τα 
φρένα του

• Να είναι καλά 
φουσκωµένες οι 
ρόδεςρόδες

• Να είναι λαδωµένη η 
αλυσίδα

• Να είναι καλά 
σφιγµένο το τιµόνι και 
η σέλα



Τι πρέπει να φοράµε όταν οδηγάµε 

ποδήλατο

• Κράνος• Κράνος

• Επιγονατίδες



ΚΑΝΟΝΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ



Κρατάς και µε τα δυο 

σου χέρια το τιµόνι, 

εκτός κι αν χρειάζεται 

να κάνεις σήµα.



Όταν κυκλοφορείς µαζί 

µε άλλους ποδηλάτες, 

ο ένας οδηγεί πίσω ο ένας οδηγεί πίσω 

από τον άλλο. 

Ποτέ ο ένας δίπλα στον 

άλλο.



Ελέγχεις πίσω σου πριν 

στρίψεις, πριν 

προσπεράσεις και 

πριν σταµατήσεις.πριν σταµατήσεις.



Είσαι υπεύθυνο άτοµο. 

∆ίνεις σαφές σήµα 

στους άλλους στους άλλους 

οδηγούς για το τι 

πρόκειται να κάνεις.

Στρίβω δεξιά.

Στρίβω αριστερά.



Σήµα για να σταµατήσω



Όταν στρίβεις σ’ έναν 

δρόµο προσέχεις 

µήπως τον διασχίζουν µήπως τον διασχίζουν 

πεζοί.



∆ίνεις προτεραιότητα ∆ίνεις προτεραιότητα 

στους πεζούς. 



Θέλεις να στρίψεις αριστερά σε διασταύρωση µε µεγάλη κυκλοφορία. Σταµατάς 

στο δεξί µέρος του δρόµου, περιµένεις, κι όταν δεις πως υπάρχει ένα κενό στην  

κυκλοφορία, κύλησε το ποδήλατο σου περπατώντας. Μην το ξεχνάς αυτό, 

ιδιαίτερα τη νύχτα.



Προσέχεις το 

αυτοκίνητο που 

κινείται µπροστά από 

σένα. Μπορεί ξαφνικά 

να στρίψει δεξιά.



Προσέχεις τα 

παρκαρισµένα 

οχήµατα µήπως 

ξεκινήσουν ξαφνικά, ξεκινήσουν ξαφνικά, 

ανοίξουν οι πόρτες ή 

ξεπροβάλουν οι 

πεζοί.



∆εν οδηγείς πάνω στο 

πεζοδρόµιο.πεζοδρόµιο.



∆εν κρατιέσαι από άλλο 

όχηµα ή από άλλο όχηµα ή από άλλο 

ποδήλατο. 



∆εν µεταφέρεις κάποιον 

άλλο µε το ποδήλατο 

σου, ιδίως αν δεν σου, ιδίως αν δεν 

είσαι σίγουρος ότι 

µπορείς να το κάνεις. 



∆εν κάνεις «σούζες». 



∆εν προσπερνάς χωρίς 

να τηρείς τους 

κανόνες της οδικής κανόνες της οδικής 

κυκλοφορίας. 



∆εν ακούς µουσική όταν ∆εν ακούς µουσική όταν 

οδηγείς. 



∆εν πλησιάζεις πολύ τα 

άλλα οχήµατα.άλλα οχήµατα.



Χρησιµοποιείς τα φώτα Χρησιµοποιείς τα φώτα 

σου το βράδυ.



∆εν παρκάρεις το 

ποδήλατό σου σε ποδήλατό σου σε 

ακατάλληλο µέρος.



ΚΑΛΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ!!!

ΤΕΛΟΣ


