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Mynd  númer 0 

Við bjóðum börnin velkomin í Umferðarskólann. Tölum um á hvaða skóla við séum og ef það 

eru börn af öðrum leikskólum þá nefnum við þá líka. Stundum að láta hvern skóla rétta upp 

hönd. 

Förum stutt yfir það sem við ætlum að gera; skoða nokkrar myndir úr umferðinni og síðan 

sjáum við myndina “Felix og dýrin”. 

ERU ALLIR TILBÚNIR TIL AÐ FYLGJAST VEL MEÐ? 

 

 

Mynd 1 

Nei hverjir eru þarna? Eru þetta ekki Matthildur og Doddi – já og innipúkinn. Og Matthildur 

og Doddi sitja á þessum fínu sessum með baki. Og hvað er þetta? – hvað heitir þetta sem 

heldur þeim föstum í sætunum? Já – þetta eru öryggisbelti. Og af hverju heita þau öryggisbelti 

– jú þau gera okkur miklu öruggari í bílnum. Og hvernig á öryggisbeltið að vera? Já það á að 

liggja svona yfir öxlina. En má setja beltið svona undir höndina? Nei! Vitið af hverju? Lyftiði 

aðeins hendinni og finnið – það eru bein hér undir. Vitiði hvað þessi bein heita? Já þetta eru 

rifbein. Og ef við setjum beltið undir höndina þá getum við brotið rifbeinin ef við lendum í 

bílslysi og það er bæði hættulegt og vont. Þess vegna á beltið alltaf að liggja yfir öxlina. En ég 

veit líka um krakka sem hafa sett beltið fyrir aftan bak. Má það? Nei, því þá erum við laflaus í 

sætunum okkar.  

Og hvar sitja Matthildur og Doddi – jú þau eru í aftursætunum. En hvað heita þessi sæti? Já 

þetta eru framsæti. Og hverjir sitja þar? Já fullorðna fólkið situr það. 

Börn mega aldrei sitja í framsæti.  

 

Mynd 2 

Heyrðu mig – hvað er nú þetta? Er þetta ís? Hvað heitir þetta?  Já þetta er öryggispúði. En það 

er svo skrýtið að þetta er öryggispúði fyrir fullorðna – ekki fyrir börn. Og börn mega aldrei 

sitja í framsæti þar sem svona öryggispúði getur sprungið út. Hann sést yfirleitt ekki – en ef 

bíllin lendir í árekstri þá kemur púðinn út á rosalegum hraða og getur meitt ykkur. Til að 

mega sitja í framsæti þar sem er öryggispúði verið þið að vera orðin 12 ára og 150 cm á hæð 

(sýna svona u.þ.b. 150 cm) Er einhver hér inni orðinn tólf ára? Eða er einhver hér inni 150cm 

á hæð? Nei þetta grunaði mig. 

Stundum þarf maður samt að sitja í framsæti eins og t.d. í vinnubílnum hans pabba en þá 

verður pabbi að passa að þið séuð í réttum stól með bílbelti og að það sé örugglega slökkt á 

öryggispúðunum.  

 

Mynd 3 

Já sjáið þið – hérna er Matthildur að ganga með mömmu sinni. Og sjáiði – mamma hennar 

Matthildar er stærri en hún og þessvegna gengur hún nær götunni því þá sér hún bílana og 

bílstjórarnir geta séð hana. Þegar þið eruð að ganga eigið þið að ganga eins langt frá götunni 

og þið getið – það er öruggast. Og sjáiði – þær leiðast. Það er svo gott að leiða þegar maður er 

úti að ganga. Bæði er það öruggt og gaman. 

 

Mynd 4 



Þarna eru þær búnar að stoppa við götuna – en hvað heitir þetta (benda á gangbraut)? Alveg 

rétt – þetta er gangbraut. Og þær ætla yfir götuna á gangbrautinni. Matthildur er nefnilega að 

byrja í 6 ára bekk í haust og þær eru að æfa sig á að ganga í skólann. Sjáiði – þarna er skólinn! 

En hver er fyrsta stóra reglan þegar við ætlum yfir götu. Má ég heyra – ha – já alveg rétt – það 

er að STOPPA!!! Má ég heyra hærra STOPPA. Já og regla númer tvö er að – já alveg rétt líta 

til beggja hliða – og regla númer þrjú er að hlusta  - erum við að hlusta á fuglana eða ormana? 

– nei við erum að hlusta eftir bílunum. Og þegar við erum búin að stoppa, líta til beggja hliða 

og hlusta – þá megum við ganga yfir ef það er óhætt. Mega þær ganga yfir núna? Nei þær 

verða að vera alveg vissar um að bílstjórinn stoppi fyrir þeim. Það er nefnilega svo skrýtið að 

þó að við sjáum bílinn er ekkert víst að bílstjórinn sjái okkur. Og sumir bílstjórar eru kannski 

að hugsa um allt annað – t.d. að tala í síma sem er auðvitað stranglega bannað. En haldiði að 

þessi bílstjóri stoppi? 

 

Mynd 5 

Já – þessi bílstjóri var með hugann við aksturinn og stoppar og þær ganga rösklega yfir.  

Hvað er að ganga rösklega? Einmitt – það er ekki að hlaupa og ekki að ganga rosalega hægt 

heldur að ganga og hugsa um að komast yfir örugglega. Og svo vinkar mamma hennar 

Matthildar til að þakka bílstjóranum. Það er bæði kurteist og fallegt. 

 

Mynd 6 

En skemmtilegt – þarna er Doddi að fara í sund með pabba sínum. Og þetta er svona 

gangbraut með gangbrautarljósum. Sjáiði – Doddi ýtir á takkann og bíður eftir að það kvikni á 

græna kallinum. Það þýðir að hann og pabbi hans mega ganga yfir. En mega þeir ganga yfir 

strax og græni kallinn kemur? Nei – þeir verða að muna STÓRU regluna – STOPPA, HORFA 

TIL BEGGJA HLIÐA OG HLUSTA, vera vissir um að bíllinn stoppi og að bílstjórinn hafi 

séð þá – og þá mega þeir ganga yfir.  

En stundum gerist það að þegar maður er kominn yfir á miðja gangbraut þá kemur rauði 

kallinn! Hvað eigum við þá að gera?  Já alveg rétt – við eigum að halda rösklega áfram  - ekki 

stoppa og ekki fara til baka – heldur halda rösklega áfram. 

 

En hvað eigum við að gera þar sem er ekki gangbraut og við þurfum að komast yfir? Stoppa, 

horfa, hlusta og ganga rösklega beint yfir götuna. Ekki á ská og ekki hlaupa af stað út á 

götuna án þess að líta til beggja hliða. 

 

Mynd 7 

 

Vá hér er nú gaman – hvað heitir þetta? Já alveg rétt – þetta er leikvöllur – en hvað er fyrir 

framan leikvöllinn? Já þetta er gatan. Mega börnin leika sér á götunni? Nei alveg rétt – 

auðvitað mega þau það ekki. En má þessi bíll keyra inn á leikvöllin og fara að leika sér í 

sandkassanum? Nei – auðvitað ekki! 

 Matthildur og Doddi eru í afmæli hjá vini sínum sem er sex ára í dag. Mamma hans er búin 

að kalla á þau og segja þeim að koma inn og fá sér köku en Doddi ákveður að sparka 

boltanum einu sinni enn. Vááááá – hvert er boltinn að fara!!!! Já hann er á leið út á götu. 

Eigum við að skoða næstu mynd og athuga hvert boltinn fer? 

 

Mynd 8 

Hjálpi mér – hann fer út á götu!!!! Og má Doddi hlaupa á eftir honum? Nei auðvitað ekki –  

Doddi er búinn að vera í Umferðarskólanum og hann veit að hann má ekki hlaupa á eftir 

boltanum. En hvað getur hann þá gert? Hvað gerið þið þegar boltinn ykkar fer út fyrir lóðina á 

leikskólanum? Já – þið biðjið einhvern fullorðinn að sækja hann.  



Ha – hvað á Doddi  að gera? Þessa konu – á hann að biðja konuna um að ná í boltann fyrir 

sig? Já auðvitað – hann biður konuna að ná í boltann fyrir sig. Hún er miklu stærri en Doddi 

og sér vel ef það eru að koma bílar – og bílstjórarnir sjá hana líka svo vel. 

 

 

Mynd 9 

Hér er nú líf og fjör! Sjáiði – krakkar og kettir og fullorðnir úti í góða veðrinu. Og þessi sem 

kemur niður brekkuna – alveg á fleygiferð og fer rosalega hratt. Og vitiði af hverju hann getur 

farið svona hratt? Það er vegna þess að hann kann það sem maður verður að kunna þegar 

maður fer út að hjóla. Og hvað er það? Ha – má ég heyra – já það er að bremsa. Þið verðið að 

vera búin að læra að bremsa áður en þið getið farið út að hjóla. Það segir löggan allavega – og 

ég er alveg sammála því. Og sjáiði, þarna eru krakkar á línuskautum og brettum – og allir með 

hjálm á höfði – því það er lang öruggast. Og sjáiði þennan – hann er kurteis við konuna sem 

hann mætir og hún er kurteis við hann – og þau víkja hvort fyrir öðru. Það er nefnilega pláss 

fyrir alla á gangstéttinni – gangandi, hjólandi, hlaupandi – bara ef við sýnum hvort öðru 

kurteisi og tillitsemi þar eins og alltaf í lífinu. 

En bíðum við – hvað er þessi litli strákur að gera!!! Hvað haldið þið að hann sé gamall – já 

hann er örugglega ekki meira en þriggja ára – og hann er einn úti að hjóla og ekki með hjálm 

– og hann er á bílastæðinu!!!! Og þessi bíll – hvert er hann að fara – já hann ætlar inn í 

bílastæðið! Og bílstjórinn – hvert er hann að horfa – já hann er að horfa á köttinn.  Nei – 

strákurinn á ekkert að vera hér á hjólinu – einn úti á götu – svo ég ætla að töfra hann í burtu – 

einn, tveir og þrír  

 

Mynd 10 

Úff – hann er farinn af götunni og sjáiði – hann er kominn inn í garðinn heima hjá sér og 

kominn með hjálm – þetta er betra. Og bílstjórinn er að leggja í bílastæðið þar sem strákurinn 

var rétt áðan. Bílarnir eru á götunni og börnin á leiksvæðum og gangstéttum.  

 

Hjálmur. 

Þá tökum við upp hjálminn sem við erum með. Fáum eitt barn upp og prófum hjálminn – fyrst 

lengst aftur á hnakka – síðan fyrir augun og svo festum við hann rétt. 

Minnum á að taka af sér hjálminn þegar maður fer að leika og að fara vel með hjálminn sinn – 

ekki kasta honum og fara illa með hann. Og ekki líma á hann neina miða – það getur skemmt 

hjálminn. 


