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Kedves 
Gyerekek és Szülők!

Leírtam nektek egyik kalandomat melyen keresztül szeret-
nék segíteni, hogy ti is biztonságosan tudjatok közlekedni.

Kalandjaim során sok érdekes dologgal találkoztam,  
járművekkel, táblákkal és jelzőlámpával is!

Hogy ki, hogyan segíti a közlekedést és nektek mit és hogyan 
kell tenni, azt a történetből és a hozzá kapcsolódó  

feladatokból megismerhetitek!

Üdvözlettel,
Zebra Zebi



Zebi kalandjai

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép állatkert a főváros kellős közepén. Itt élt a világ 
egyetlen beszélő zebrája, Zebi. Az állatkertet lombos fákkal teli hatalmas liget vette körül, szerencsére 
itt az állatok nem hallották a város zaját és nem érezték az autók kipufogószagát.
Egy szép tavaszi reggel Zebi az állatkertbe látogató gyerekek ricsajára ébredt. Kiporoszkált az istállójá-
ból és jóleső melegség töltötte el, mert a reggeli nap sugara csíkos hátára sütött, amitől gyönyörűen 
csillogtak fekete fehér csíkjai. Peckesen körbeügetett, hogy mindenki megcsodálhassa. A gyerekeknek 
nagyon tetszett Zebi vidám nyargalászása, ő pedig ettől még vidámabb lett. Ma különleges nap volt, 
mert gondozói megengedték, hogy kis látogatói bemehessenek hozzá játszani. Hatalmas bújócskázás-
ba kezdtek. Zebi egy szuper búvóhelyet keresett magának, ahonnan nem lógnak ki a csíkjai. Arra gon-
dolt, hogy egy sűrű bokor pont megfelelő lesz, ahol biztos nem találnak rá egykönnyen. Talált is egyet, 
de a bokor túl alacsony volt, és kilátszott mögüle a sörényes feje. Azután meglátott egy széles törzsű 
fát, de az is keskenyebb volt, mint ő, így innen is kilógott. Aztán elrejtőzött egy hosszú etető mögé, ami 
telis-tele volt friss szénával, de sajnos onnan meg a patás lábai látszottak ki. Türelmetlenül kutatott to-
vábbi búvóhely után, mert a hunyó már a számolás vége felé járt.
Ahogy keresgélt, észre sem vette, hogy valahogyan kijutott az állatkertből. Arra lett figyelmes, hogy túl 
nagy zaj van körülötte. Bizony eltévedt, ami már egy cseppet sem volt vidám dolog. Zebi alaposan kö-
rülnézett, és rájött, hogy sosem járt még erre.
– Hiszen én már nem is az állatkertben vagyok!
Egy hatalmas teret látott, ahol hosszú oszlopok nyúltak a magasba, mint a zsiráf nyaka. Körülötte házak, 
emberek, akik épp sietnek valahová, a téren pedig lovas szobrokat pillantott meg. Ismerős arcok, gon-
dolta magában, hisz az állatkertben is látott lovakat.
Annyira megörült, hogy azonnal odakiáltott nekik.



– Sziasztok, paripák! Meg tudnátok mondani, hogy most pontosan hol vagyok? Ez már nem az állatkert, 
ugye?
– Szia, kicsi zebra! – mondta az egyik. – Nem bizony, ez itt a Hősök tere, ahol nagyon sok ember közle-
kedik gyalog vagy járművön.
Nézd csak, mi minden történik! Itt vannak a turisták, akik egész nap csak minket fényképeznek! Aztán 
nézd csak, ott gördeszkázók, amott biciklisek, kicsik és nagyok, körülöttünk pedig gurulnak az autók, a 
buszok és a motorok! Ez a sok színes autó még fura hangot is ad, valahogy így: tü-tű, tü-tű; ami olyan 
élesen szól, hogy akkor nyomban nyeríteni volna kedvünk.
Zebi közben csodálkozva nézte a kerékpározókat a téren. Szívesen kipróbálnám, milyen lehet két keré-
ken egyensúlyozni egy ilyen vasparipán! – mondta izgatottan. – De most inkább vissza szeretnék jutni 
az állatkertbe! – sóhajtott szomorúan.
– Sajnos mi innen nem látunk túl messzire, de talán ott, az a közlekedési lámpa segíthet neked. Csak 
vigyázz magadra és mindig maradj a járdán! – mondták búcsúzóul a lovas szobrok.
Zebi patkóit koptatva elindult hát a járdán. Itt biztonságban volt, de a gyalogútnak egyszer csak vége 
szakadt.
A járda szélén meglátta a közlekedési lámpát és szerette volna szóra bírni, de az csak villogtatta színes, 
karikás szemeit. Zebi szomorúan nézett maga elé, amikor az úttesten ugyanolyan csíkokat látott, mint 
amilyeneket ő visel.
– Hahó! Te is zebra vagy? Mert akkor biztosan tudsz nekem segíteni! Hogyan juthatnék vissza az állat-
kertbe?
– Sajnos nem tudom, mert én sohasem jártam ott. Én csak a csíkjaim miatt hasonlítok rád, az igazi ne-
vem kijelölt gyalogosátkelőhely.
Engem azért festettek ide, hogy rajtam lépkedve segítsek biztonságosan átkelni az úttesten a gyalogo-
soknak.
– Hú, akkor Te biztosan sokakat ismersz itt!
– Az igaz, de sajnos nem tudom, ki lehet az, aki az állatkert felé megy. De nézd csak, ott, az úttest túlol-
dalán parkoló biciklik nagyon messzire el tudnak gurulni. Kérdezd meg tőlük, hátha valamelyikük járt 
már arra!
– Jaj, de jó lenne átjutni oda, de annyi autó jön-megy ide-oda, hogy nem tudom, mit tegyek. Kérlek, se-
gíts nekem!
– Nagyon szívesen kicsi zebra! Elmondom, mit kell tenned: nézz körül, jön-e jármű az úton, bicikli, autó, 
busz, vagy motor.
Először balra nézel, aztán jobbra, aztán megint balra; és ha úgy látod, hogy nem jön semmi, vagy a 
járművek tényleg meg is állnak, akkor határozottan indulj el az úttest túloldalára, ahol megint a járdán 
folytathatod az utad. Zebi figyelmesen körülnézett és igyekezett biztonságosan átérni az utca másik 
oldalára.
– Köszönöm, kedves zebra hogy segítettél, ezután mindig így fogok átügetni!
– Szívesen! Vigyázz magadra, és az úton figyelmesen közlekedj! Ha a testvéreimmel találkozol, ők is se-
gíteni fognak neked biztonságosan átkelni az úttesten. Csak figyeld ezt a táblát, ami itt áll mellettem a 
járdán, mert ő már messziről jelzi, hogy hová vagyunk felfestve!



1. FELADAT – irányjelző játék

Kérd meg a szüleidet, nagyszüleidet, nagyobb testvéredet, vagy bárkit, aki otthon elérhető és 
nagyobb nálad, hogy legyen képzeletbeli forgalomirányító rendőr. 
Feladatleírás: A rendőr egy meghatározott helyen áll és szóbeli utasításokkal irányítja a gyer-
meket. Pl.: lépj az ablak felé 4-et, fordulj jobbra, lépj 3-at balra, lépj a jobb lábaddal előre és tedd 
a bal kezed magasba, gyalogos átkelőhely előtt vagy, piros a lámpa, nézz balra, jobbra, majd 
megint balra, zöld a lámpa lépj előre 5-öt.

Kisfilm: Mini KRESZ – Átkelés az úttesten
www.youtube.com/watch?v=9J3S2XwHnw0



Zebi, átkelve az úttesten, megszólította az egyik biciklit, aki csak annyit válaszolt, hogy ő bizony arra 
megy, amerre a gazdája kormányozza. A kis zebra arra gondolt, hogy majd az egyik bicikliző után üget, 
hátha éppen az állatkert felé gurul. A járda mellett futott egy keskeny út, ahol csak biciklisek közleked-
tek. Itt állt egy tábla, de erre nem az a jel volt rajzolva, amit a zebra mutatott neki.

Zebi nem tudta, mit tegyen, ezért egy kerékpáros után ügetett, azaz, csak ügetett volna. A tábla hirtelen 
elkapta, így megakadályozta, hogy Zebi a kerekezők közé vágtasson.
– Jaj-jaj, miért állítasz meg engem te Magas Tábla?
– Én mutatom az embereknek, hogy ezen az úton csak biciklivel lehet közlekedni. Ha ilyen jelzést látsz, 
akkor tudd, hogy gyalog ott te nem mehetsz. Úgyhogy meg se próbálj valamelyik biciklis után nyargalni, 
túl veszélyes lenne, még el is üthetnek. 
Nézd csak, ott van az a piros tábla: STOP! Az a neve, hogy Állj, elsőbbségadás kötelező. Ha ilyet látsz, 
meg kell állni, körül kell nézni, és csak akkor mehetsz tovább, ha meggyőződtél arról, hogy szabad az 
utad.
Aztán ott van az a háromszög tábla, ami úgy néz ki, mint egy mackósajt: Elsőbbségadás kötelező. Ha 
ilyet látsz, alaposan körbe kell nézni, és csak akkor mehetsz tovább, ha nem jön senki.
Aztán ott van egy hozzám hasonló kerek, kék testvérem: Kötelező haladási irány. Azt mutatja, merre kell 
menned, másfelé nem mehetsz, csakis arra, amerre a nyíl mutat.



És ott van az a sárga-fehér szögletes tábla is! Azt jelenti, hogy ez az út a főút, az itt közlekedő járművek-
nek elsőbbségük van.
És még van egy nagyon fontos tábla: behajtani tilos. Ahol ilyen táblát látsz, ott a tábla irányából nem 
lehet behajtani az utcába.
– Kedves Magas Tábla, nagyon köszönöm ezt a sok segítséget, most már biztonságban mehetek tovább. 
Figyelni fogok mostantól a táblákra is!
– Vigyázz magadra, kicsi zebra!

Zebi kezdett kicsit elfáradni és már elég éhes volt, amikor, egy nagy fákkal teli parkot vett észre.
Gondolta, megpihen az egyik fa tövében és közben friss füvet falatozik. Ebben a parkban volt egy kis 
játszótér is, itt gyerekek hintáztak, labdáztak, fogócskáztak és bújócskáztak. Kicsit elszomorodott, mert 
eszébe jutott, hogy ő is éppen így bújócskázott a gyerekekkel, mielőtt ide jutott az állatkertből.
Hirtelen egy nagy piros pöttyös labda repült el a feje fölött egyenesen az úttesten közlekedő autók felé. 
Egy kisfiú pedig felkiáltott és a labda után rohant.
– Hohó – fogta meg az úttest felé futó fiúcskát egy parkoló autóból kiszálló bácsi –, állj csak meg, de 
nyomban!
A kisfiú összerezzent, amikor meghallotta az autók fékcsikorgását. A bácsi hosszasan magyarázta neki, 
milyen veszélyes lett volna, ha a labda után szalad az úttestre.
Zebi pedig arra gondolt, de jó hogy nem történt baleset. Bizony-bizony, az utca nem játszótér, és az út-
test az autóké. A kisfiú megszeppenve sétált vissza kézen fogva a bácsival a játszó térre.

Kisfilm: STOP! Közlekedj okosan retro rajzfilm – Közlekedési táblák
https://www.youtube.com/watch?v=tFm544aXQMU

2. FELADAT – táblák jelentése
Az alábbi ábrákon különböző KRESZ-táblákat láthatsz. Nevezd meg a táblákat! A helyes megoldá-
sokat a foglalkoztató legvégén találhatod.

1. 2. 3.

4. 5. 6.



– Jó lenne, ha valaki engem is kézen fogna és visszakísérne az állatkertbe! – sóhajtott nagyot a kis zebra.

El is indult, hogy megtudja végre, hogyan találhat vissza az állatkertbe. De vajon kitől kérjen segítséget?
Messziről egy közlekedési lámpa piros fényét látta és arra gondolt, hátha ő barátságosabb lesz vele, 
mint az a másik lámpa volt.
Nini, itt is egy zebra az úttestre festve, vagyis bocsánat, Gyalogos-átkelőhely!
Azonban ez sokkal hosszabb volt az előzőnél, és mellette még közlekedési lámpa is állt. Köszönt neki 
illendően, és elmesélte hogyan tévedt ide, erre a forgalmas útra.
A lámpa megsajnálta a kis zebrát és így szólt:
– Látod ott azt a hidat, amelyiket négy kőoroszlán őriz? Ők biztosan tudnak neked segíteni, mert mind-
két irányba messzire ellátnak. Ráadásul nagyon sok jármű halad át a hídon Pestről Budára és Budáról 
Pestre.
Nagyon megörült Zebi és így szólt:
– Addig is próbálok úgy közlekedni, hogy biztonságban legyek. Sajnos, ez nem mindig sikerül, de útköz-
ben már nagyon sok mindent tanultam!
– És mit tanultál a gyalogos-átkelőhelyről?
– Az előző zebrától azt tanultam, hogy ha a járda széléhez érek, és szeretnék átkelni, akkor alaposan 
körül kell néznem. Balra, jobbra, balra, és ha nem jön senki, akkor átmehetek.
– Nagyon jól megtanultad, kicsi Zebra, és ez így igaz, de más a helyzet, ha van az átkelőhelynél olyan 
lámpa is, mint amilyen én vagyok. Ilyenkor mi segítünk az átkelésben.
Tanítok Neked egy mondókát, hogy mindig emlékezz arra, hogyan kelj át:

Amikor a lámpa piros,
az úttestre lépni tilos!
Épp ezért még tessék várni!
Zöldnél lehet átsétálni!

– Köszönöm, kedves Fényes Lámpa! Most már ezt is tudom!



3. FELADAT – a jelzőlámpák jelzései
Az alábbi ábrák segítségével gyakorolhatod jelzőlámpák fényjelzésinek jelentését. Ha már fejből 
tudod melyik jelzés mit jelent, otthon te is lerajzolhatod vagy megfestheted a jelzőlámpákat!

Járműforgalmat irányító jelzőlámpa
1. Pirosra váltott a lámpa, állj!
2. A piros és a sárga együtt világít, ami azt jelenti, hogy felkészülhetek az indulásra, mindjárt 
zöldre vált a lámpa!
3. Zöld a lámpa, mehetek!
4. Sárgán világít a lámpa, fel kell készülnöm a megállásra, a lámpa mindjárt pirosra vált.

Gyalogos forgalmat irányító jelzőlámpa

1. Piros a lámpa, nem mehetek át az úttesten.
2. Zöld a lámpa, átmehetek az úttesten.
3. Zölden villog a lámpa, ami azt jelenti, hogy mindjárt pirosra fog váltani. Ilyenkor már nem 
szabad lelépni az úttestre, ha pedig már az úttesten vagyok, akkor gyorsan be kell fejeznem az 
átkelést.

Kisfilm: Domonkos, az okostelefon – Zsófi és a piros lámpa
https://www.youtube.com/watch?v=Hq9poxYMVP8



Zebi vidáman galoppolt a járdán, amikor hirtelen valami furcsa zajra lett figyelmes. Egy nagy kék busz 
állt meg nagy robajjal és fékcsikorgatással a járda mellett egy táblánál. Kinyíltak az ajtók, leszálltak és 
felszálltak az emberek. Aztán az ajtók becsukódtak és a busz továbbrobogott.
Megszólította hát a táblát:
– Szia! Te azt jelzed itt az embereknek, hogy itt fel- és leszállhatnak erre a nagy kék buszra?
– Igen, én vagyok a buszmegálló tábla!
– Én mutatom meg az embereknek, hogy ide álljanak és itt várják meg a buszt, amin majd továbbutaz-
hatnak.
– És ez a busz nem menne az állatkert felé, ha szépen megkérem?
– Sajnos nem, azt hogy merre megy, az alattam lévő a kis táblán olvashatod, ide van erősítve az oszlopra.
– Sajnos én nem tudok olvasni, ezért inkább elmegyek a kőoroszlánokhoz. Ők talán segíthetnek nekem 
visszajutni az állatkertbe.
– De ha egyszer mégis buszra szállnál, ne feledd, hogy mindig kapaszkodj jó erősen, mert ha hirtelen 
kell fékeznie a buszvezetőnek, akkor könnyen eleshetsz és megütheted magad!
– Jó, bár én jól nagy terpeszben tudok ám állni, úgyhogy biztosan nem esek el – mondta büszkén ZEBI
– Értem, értem – mosolygott a tábla. – De azért arra is figyelj, hogy a buszon ne foglalj el túl nagy helyet, 
mert mások is utaznak, mások is fel szeretnének férni, gondolj rájuk is!
– Igazad van – mondta Zebi, – akkor inkább kapaszkodom erősen. Sőt, ha hátizsákkal utazom, akkor azt 
is leveszem, és inkább tartom a kezembe, nehogy megüssek vele valakit!
– Igazán nagyon okos kis zebra vagy – dicsérte meg a tábla.

VERS

Szalai Borbála:
A jelzőlámpa

Jelzőlámpa áll a járdán…
Csuda okos szerkezet!

Zöld szemével hogyha rám néz,
Azt jelenti, mehetek.

Ilyenkor én nem habozom:
Szépen el is indulok,

Tudom, hogy a túloldalra
Veszély nélkül átjutok.

Ám hogyha a jelzőlámpa
Piros szeme néz felém:
Megállok a járda szélén,

S nem indulok, de nem én!
Mert a lámpa figyelmeztet:
Átmenni most nem szabad!

Világító piros szeme
Jelenti a tilosat…

Okos az a jelzőlámpa!
Csuda okos szerkezet!

Éber szemmel ügyel miránk,
Hogy ne érjen baleset.



Zebi fürgén indult tovább ezen a kalandos úton. Mielőtt besötétedett volna, olyan szürke lett körülötte 
minden, mint az állatkertben élő rokona, a szamár.
Végre megpillantotta az oroszlánokat: akik éppen pihentek a hídfőnél, és persze szemmel tartottak 
mindent, ami körülöttük volt. Zebi boldogan nyargalt oda hozzájuk.
– Kedves Oroszlánok, annyira örülök, hogy végre megtaláltalak benneteket! Eltévedtem bújócskázás 
közben! Amíg idáig jutottam, rengeteg akadályba ütköztem, de legyőztem és a veszélyes helyeket is 
sikerült elkerülnöm. Már nagyon szeretnék visszajutni a barátaimhoz az állatkertbe! Ez a város nagyon 
barátságos, de nekem az állatkert az igazi otthonom! Szeretnék újra a kifutómon nyargalászni, és vic-
celődni a zsiráffal, és persze hiányzik a gondozóm is! Na meg biztosan hiányolnak a látogatók is! Kérlek, 
segítsetek!
– Szia kicsi Zebra! Már vártunk téged! Hallottuk a híreket, az egyik autóból kihallatszott a rádió, éppen 
azt mondták be, hogy eltűntél. A gondozód, aki nagyon aggódik miattad, egy állatkerti autóval már 
elindult a keresésedre. Szívesen segítünk neked, hiszen azt is hallottuk, hogy mennyi mindent tanultál 
útközben! Mi már többször is láttuk átmenni a hídon a nagy zöld betűs autót, amelynek az oldalán ez 
áll, ZOO. Nézd csak, ott jön!
Zebi izgatottan kalimpált, hogy az autó álljon meg, de hiába, a hídon tilos megállni.
A gondozó is látta őt, csak keresett egy parkolóhelyet, ahol meg tud állni a kisteherautóval, és Zebi biz-
tonságosan be tud szállni a járda felőli oldalon.
– Oh, kedves oroszlánok, hogy köszönhetném meg a jóságotokat?
– Elég annyi hogy megígéred, mindig biztonságosan közlekedsz, ha az utcára kimész!
– Mivel már ránk esteledett nem engedhetünk el varázslatosan csillogó ajándékok nélkül.
Zebi meg köszönte a virító sárga mellényt és a fényvisszaverő karszalagokat, amiket mind a négy patá-
jára felcsapott.
– Ezekkel mindig jól látható leszel, a sötétben is – mondták búcsúzóul a kőoroszlánok.
Gondozója boldogan ültette be az autóba Zebit és bekötötte a biztonsági övét, majd elindultak hazafelé! 
ZEBI az ablakból látta az út során, hogy minden kisgyerek és felnőtt beköti magát, ha autóban ül.
Az állatkertben késő éjjelig mesélt a városi kalandjairól az éjszakai bagolynak.

VÉGE



4. FELADAT – kerékpáros biztonsági felszerelések
Ellenőrizd le otthon, hogy megvannak-e a kerékpározáshoz szükséges biztonsági felszereléseid! 
Az alábbi kép alapján magadnak is készíthetsz papír és ceruza segítségével egy biztonsági kis-
könyvet, amiben kipipálhatod mi az, ami már megvan és mi az, amire még szükséged lehet.

Kisfilm: STOP! Közlekedj okosan retro rajzfilm – Kerékpár ellenőrzése
https://www.youtube.com/watch?v=N-eucEpRX00

2. feladat megoldása:

1. Elsőbbségadás kötelező!
2. Állj! Elsőbbségadás kötelező!
3. Gyalogút
4. Kerékpárút
5. Főútvonal
6. Kijelölt gyalogos-átkelőhely
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