Scenariusz 5
TEMAT:

Przepisy o ruchu kolumn pieszych i kolumn rowerowych.

Cel zajęć: Utrwalenie wiadomości o przepisach dotyczących poruszania się pieszych
w mieście i poza miastem, zapoznanie z przepisami, które obowiązują pieszych poruszających
się w kolumnie, zapoznanie z przepisami, które obowiązują rowerzystów poruszających się
w kolumnie.

Pomoce dydaktyczne:
Plansze ze znakami drogowymi

Metody i formy pracy:
pogadanka

Przebieg zajęć:
1) Na początku zajęć przypominamy wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się
pieszych w mieście i poza miastem.
2) Wyjaśniamy uczniom pojęcie: kolumna pieszych.
KOLUMNA PIESZYCH-zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub
dowódcę.
3) Następnie podajemy przepisy dotyczące poruszania się kolumn pieszych.
Piesi do lat 10mogą przemieszczać się jako kolumna tylko w parach, pod opieką osoby
pełnoletniej. Kolumna taka może poruszać się tylko w warunkach dostatecznej widoczności.
Kolumny pieszych powyżej lat 10 poruszają się po prawej stronie jezdni, a liczba pieszych
idących w kolumnie obok siebie nie może przekraczać czterech, kolumna zaś nie może
zajmować więcej niż połowy szerokości jezdni. W warunkach niedostatecznej, złej
widoczności, np. w czasie mgły zachowujemy następujące zasady: - pierwszy i ostatni
maszerujący w kolumnie od lewej strony powinien nieść latarkę zachowując zasadę: pierwszy
ze światłem białym, skierowanym do przodu, ostatni ze światłem czerwonym skierowanym do
tyłu. Światło latarek powinno być widoczne na odległość 150m. Długość kolumny nie może
przekraczać 50m. Jeżeli długość kolumny przekracza 20 m, to maszerujący po lewej stronie
mają obowiązek nieść dodatkowe latarki ze światłem białym rozmieszczone w odstępach nie
większych niż 10m.
4) Wyjaśniamy, jakie zakazy obowiązują kolumny pieszych.
Zabrania się:
 ruchu kolumn pieszych po jezdni w czasie mgły( zakaz ten nie dotyczy kolumn
wojskowych i policyjnych)
 ruchu po jezdni kolumny pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności
 prowadzenia kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat
5) Następnie podajemy znaki drogowe, które dotyczą kolumny pieszych
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B1

Zakaz ruchu w obu
kierunkach

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców
i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod
znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów
jednośladowych.3, 4

B2

Zakaz wjazdu

Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego
umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i
poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że
znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony
na jezdni pas ruchu dla rowerów.

B21

Zakaz skręcania
w lewo

Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony
znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21
znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni,
przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka
T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu
przeznaczony dla tych pojazdów.

B22

Zakaz skręcania
w prawo

Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje
na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie
skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został
umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że
znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla
rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych
pojazdów.

B23

Zakaz zawracania

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie

B31

Pierwszeństwo dla
nadjeżdżających
z przeciwka

Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli
zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających
się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.

B35

Zakaz postoju

Oznacza zakaz postoju pojazdu.4 Dopuszczalny czas unieruchomienia
pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo
na umieszczonej pod nim tabliczce 2. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-35
nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to
obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1

B36

Zakaz
zatrzymywania się

Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu2. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem
B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c
lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1

B37

Zakaz postoju
w dni nieparzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie
obowiązuje od godziny 21 do 24.2, 4 Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37
nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to
obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1
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B38

Zakaz postoju
w dni parzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie
obowiązuje od godziny 21 do 24.2, 4 Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38
nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to
obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1

(Źródło: http://www.v10.pl/prawo/znaki,drogowe,111.html)

Kolumny pieszych muszą również stosować się do sygnałów świetlnych nadawanych przez
sygnalizatory.
Omówionych przepisów nie stosuje się w razie zamknięcia pojazdów na drodze.
6) Omawiamy potem ruch pojazdów w kolumnie.
Wyjaśniamy, że np. podczas wycieczki rowerowej pojazdy również muszą tworzyć kolumnę.
W kolumnie nie może jechać więcej niż 15 rowerów. Jeśli jest więcej niż 15 uczestników,
trzeba zorganizować więcej kolumn. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż
200m. Zabrania się innym pojazdom wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery.
Wszyscy jadący w kolumnie muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
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