Klasa IV a, b
Lekcja z dnia 03.04.2020 r.
Temat lekcji: Rowerem przez skrzyżowanie- część 3.
Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji, dotyczących poruszania się przez
skrzyżowanie rownorzędne, z drogą z pierwszestwem przejazdu oraz skrzyżowaniem o ruchu
okrężnym.
Przeczytaj:
Na skrzyżowaniu równorzędnym obwiązuje zasada:
- prawej ręki ( czyli nadjeżdżający z prawej strony mają pierwszeństwo przejazdu przez
skrzyżowanie)
- zasada prawej ręki nie dotyczy pojazdów szynowych oraz uprzywilejowanych jak (karetki
pogotowia, samochody straży pożarnej, policji) mają one pierwszenstwo bez względu na to, z której
strony one nadjeżdżają.
Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu:
- jest oznakowane znakiem informacyjnym: Droga z pierwszenstwem.
- jadący drogą podporządkowaną wie, że nie ma pierwszeństwa ponieważ
widzi znaki:
Ustąp pierwszeństwa

lub STOP
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym:
- ruch odbywa się wokół wysepki lub placu,
- jeśli przed rondem jest znak ustąp pierwszenstwa
pojazd znajdujacy sie na skrzyżowaniu przejeżdża zatem przed tym, który dopiero zamierza na nie
wjechać,
- jeśli nie ma takiego znaku, na rondzie należy postępować tak, jak na skrzyżowaniu
równorzędnym (zasada prawej ręki).
Proszę teraz przeczytać tekst ze str. 57 w podręczniku.

Notatka do zapisania w zeszycie.
1. Skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną:
- na dużych skrzyżowaniach ruchem najczęściej kieruje sygnalizacja,
• zielone światło zezwala na jazdę,
• czerwone światło jej zakazuje,
• kolor żółty zapowiada zmianę świateł,
2. Ćwiczenia:

Ćw. 6 str. 57 Kolejność przejazdu to:
Ilustracja 1 - B po zmianie światła A
Ilustracja 2 - DC po zmianie światła BA
Napisz hasła z rebusu str. 57

............................................

............................................

Teraz patrzymy na ilustracje poniżej rebusów.
3. Ilustracja 1 i 2
Kto pojedzie jako pierwszy. Przypomnij sobie.
Jeśli na skrzyżowaniu stoi policjant, co to oznacza.
Przypomnij sobie co oznaczają jego ustawienia względem kierowcy.
1. Ilustracja: W tej sytuacji:
- Pierwszy przejedzie kierowca samochodu potem rowerzysta.
2. Ilustracja: W tej sytuacji:
- Pierwszy przejedzie rowerzysta, a potem kierowca samochodu.
Dziękuję za pracę.
Ważna informacje:
Do dzisiejszej lekcji dołączona jest karta pracy. Proszę o rozwiząnie karty pracy, zrobienie zdjęcia
wydrukowanej i wypełnionej karty i odesłanie na adres e-mail: iralawniczek@interia.pl
Na przesłanie kart pracy macie tydzien czasu.
Na kolejnej lekcji robimy makietę skrzyżowania str. 58-59.

Pozdrawiam. Irena Ławniczek
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