Arbetsblad

Testa dina kunskaper!

Skolår 0-5
Gå säkert!

Stryk under det alternativ du tror är rätt.
1. Hur sk
efle
yna
et?
skaa rrefle
eflexxen sit
sittta för aattt ssyna
ynass br
braa i mörkr
mörkre
Vid fötterna

Vid fickan
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2. Du sk
ad gör du om de
äxlar fr
ån gr
ön till rröd
öd gubbe när du klivit ut på ga
skaa gå ö
övver ga
gattan. V
Vad
dett vväxlar
från
grön
gattan
som har en mit
tr
efug?
mittr
trefug?
Går över till andra trottoaren

Fortsätter och stannar på mittrefugen

Vänder och gå tillbaka

3. Kalle Karlsson är synskadad och har käpp.
Vilk
en fär
g har kkäpp
äpp för ssynsk
ynsk
adade?
ilken
färg
ynskadade?
Vit

Röd

Grön

4. Lena kkommer
ommer med sk
olskjut
sen och stiger aavv vid
skolskjut
olskjutsen
skolskjutsens hållplats. Lena må
st
e sedan kkor
or
sa vvägen
ägen
måst
ste
orsa
för aattt kkomma
omma till sk
olan.
skolan.
Hur ska Lena gå?
Lena måste vänta till skolskjutsen har åkt så hon ser att det inte
kommer några bilar.
Lena ska snabbt i skydd av bussen korsa vägen.
Lena ska springa fram och korsa vägen framför
bussen så att chauffören ser henne.

5. V
ad be
et?
Vad
bettyder de
dett här märk
märke
Gångbana, men det är tillåtet att
leda cykeln här.
Det är enbart en gångbana och
inte tillåtet att leda cykeln.

6. V
ad be
et?
Vad
bettyder de
dett här märk
märke
Gång- och cykelbana

Gång-, cykel- och mopedbana

et?
7. V
ad be
dett här märk
märke
Vad
bettyder de
Gemensam gång-, moped- och cykelbana där man kan cykla på vilken sida som helst.
Gemensam gång-, moped- och cykelbana där de som går bör använda den
innersta delen och cyklisterna/mopedisterna den yttre.
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