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Σου άρεσε το θέμα του εργαστηρίου δεξιοτήτων;  

Καθόλου 

Λίγο 

 Αρκετά 

Πολύ 

 

Έμαθες πληροφορίες που νομίζεις ότι θα σου είναι χρήσιμες στην 

καθημερινή σου ζωή; 

 Καμία 

Λίγες  

Πολλές  

Πάρα πολλές 

 

Αυτό που θα προσέχεις περισσότερο από σήμερα και μετά είναι: 

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

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

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

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

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

 

Αυτό που θα ήθελες να κάνουν όλοι οι πεζοί είναι: 

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

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

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

 

Αυτό που θα ήθελες να κάνουν όλοι οι οδηγοί είναι: 

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

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

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

 



 

Περπατάς, συχνά, σε δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο; 

Ναι, πολύ συχνά                                                                                             

Ναι, συχνά                                                                                             

Ναι, αλλά σπάνια 

Όχι, ποτέ  

Όταν περπατάς σε δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο, σε ποια πλευρά του δρόμου 

περπατάς συνήθως; 

Στη δεξιά, για να πηγαίνω όπως και τα αυτοκίνητα  

Σε όποια πλευρά με βολεύει καλύτερα 

Στην αριστερή, για να βλέπω τα αυτοκίνητα που έρχονται προς εμένα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρέπει ο ποδηλάτης να ακολουθεί κάποια σήματα;  

Όχι, δεν χρειάζεται να ακολουθεί κανένα σήμα 

 Ναι, τα σήματα που ισχύουν και για τα αυτοκίνητα 

 Ναι, τα σήματα που ισχύουν και για τους πεζούς 

 

Εάν δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος, πού πρέπει να οδηγεί ο ποδηλάτης; 

Επάνω στο πεζοδρόμιο 

Στη δεξιά πλευρά του δρόμου                                                                         

Στην αριστερή πλευρά του δρόμου                                                                                                                                                                  

Στο κέντρο του δρόμου 

 

Τι πρέπει να κάνει ο ποδηλάτης αν οδηγεί τη νύχτα; 

Να φοράει ανοιχτόχρωμα ρούχα                                                                             

Να φοράει σκουρόχρωμα ρούχα 

Να ανάβει τα φώτα του ποδηλάτου                                

Να φοράει ρούχα με ανακλαστικά 

Τι χρώμα και τι σχήμα έχουν τα σήματα που δείχνουν ότι είναι 

υποχρεωτικό να κάνεις αυτό που λένε; 

Κόκκινα και τριγωνικά                                                                               

Κόκκινα και στρογγυλά                                                                                                                                                                                                                  

Μπλε και τριγωνικά                                                                                              

Μπλε και στρογγυλά                                                                                             

Δεν ξέρω 

Τι χρώμα και τι σχήμα έχουν τα σήματα που δείχνουν ότι απαγορεύεται 

να κάνεις αυτό που λένε; 

Κόκκινα και τριγωνικά                                                                               

Κόκκινα και στρογγυλά                                                                                                                                                                                                                     

Μπλε και τριγωνικά                                                                                           

Μπλε και στρογγυλά                                                                                                  

Δεν ξέρω 

 

Τι χρώμα και τι σχήμα έχουν τα σήματα που δείχνουν ότι πρέπει να 

προσέχεις γιατί κινδυνεύεις από αυτό που δείχνει το σήμα; 

Κόκκινα και τριγωνικά                                                                                        

Κόκκινα και στρογγυλά                                                                                                                                                                                                                      

Μπλε και τριγωνικά                                                                                                   

Μπλε και στρογγυλά                                                                                                  

Δεν ξέρω 



Συμπλήρωσε το κείμενο με τις παρακάτω λέξεις: 

(μέγεθος – προσέξουν – βλέπει – πεζή – προσεκτική – διασχίζει – 

σηκώνει – ψηλά – μικρόσωμη) 

 

« Η Άννα είναι ένα κορίτσι 8 ετών. Καθημερινά πηγαίνει στο σχολείο 

……………………………………..Επειδή είναι……………………. τα αυτοκίνητα δεν μπορούν εύκολα 

να τη  ……………………………………… Το μικρό της……………………………………………. την εμποδίζει 

να διακρίνει καλά όλα τα οχήματα που        έρχονται. Έτσι πρέπει να είναι

 πολύ……………………………………. καθώς…………………………….το δρόμο. Οι πινακίδες 

και τα φανάρια είναι πολύ………………………………………………..γι’ αυτήν και γι’ αυτό

 πρέπει να …………………………………………το κεφάλι και τα μάτια για να 

τα…………………………………… 
 
 

Κυκλωνω τη σωστή επιλογή στις παρακάτω προτάσεις: 

 
Όταν κάποιος μεγάλος με πηγαίνει στο σχολείο, δε χρειάζεται να 
προσέξω εγώ, αφού με προσέχει αυτός. 

                                                                Σωστό ή λάθος; 

Μπορούμε να συζητάμε με τους φίλους μου όταν διασχίζουμε το δρόμο; 

Σωστό ή λάθος; 

Ο Γιώργος είναι 9 χρονών. Μπορεί να καθίσει δίπλα από τον οδηγό στο 

αυτοκίνητο; 

Ναι ή όχι; 

 

Το ποδήλατο ακολουθεί τα σήματα και τους κανόνες που ισχύουν για όλα τα 

οχήματα. 

Σωστό ή λάθος; 

Τα φανάρια είναι σημαντικότερα από τις κινήσεις των τροχονόμων. 

Σωστό ή λάθος; 

Υπάρχουν πρόστιμα και για πεζούς. 

Σωστό ή λάθος; 

Το ποδήλατο είναι όχημα και δεν πρέπει να κινείται στα πεζοδρόμια. 

Σωστό ή λάθος 

 

 

Γράψτε τρεις αιτίες τροχαίων ατυχημάτων. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Βάλε τα ρήματα στη σωστή σειρά:              
ΔΙΑΣΧΙΖΩ ΚΟΙΤΩ ΣΤΑΜΑΤΩ ΑΚΟΥΩ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Όταν διασχίζω το δρόμο, περπατώ γρήγορα ή τρέχω; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ποια διαδρομή είναι καλό να επιλέγω, την πιο σύντομη ή την πιο ασφαλή 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στο παρακάτω τρίγωνο να συμπληρώσεις λέξεις   στα κενά τμήματα, 

οι οποίες να δημιουργούν το προφίλ ενός σωστού ποδηλάτη. Αυτά 

που θεωρείς πιο σημαντικά τα τοποθετείς στην κορυφή του 

τριγώνου. 

 

 



 
 


