Bilbingo til bilturen
I NAFFENs Bilbingo får barna den gode gamle
bilbingoen i en app. Spillet passer perfekt som
underholdning i bilen eller hjemme. Bli kjent med
skilt og ting du ser i trafikken og svar på morsomme
og lærerike spørsmål. Alle oppgavene kan barna
gjøre så ofte dem vil, og hvor som helst. Poeng får
de også!

Bokapp med elleville historier
NAFFENs Bokhule en bokapp med elleville
historier om NAFFEN og vennene hans i Nafdal.
Historiene forteller ikke bare sprø historier, de har
også superviktige trafikkbudskap i seg! Hvorfor
finnes trafikklys, bussregler, skilt og reflekser?
Og ikke minst: Hva kan skje hvis disse tingene
plutselig ble borte?

NAFFEN – «En løve i trafikken»
I den spennende og interaktive iPad boken kan
barna hjelpe NAFFEN med å fikse sykkelen hans,
lære om trafikk og konkurrere mot NAFFENs bestevenninne Lise om hvem som kan tegne skilt raskest.
Alle appene finner du ved å søke etter «NAFFEN» i appstore.

NAFFENS TRAFIKKBOKS
https://www.facebook.com/NAFFENsUnivers
www.naffen.no
naffen@naf.no
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Gratis trafikksikre NAFFEN-apper

Trafikksikker
med
NAFFEN
Tips om
trafikksikkerhet
til foreldre!

Kjære foreldre
For at dine barn skal bli gode trafikanter i fremtiden er det viktig å være et
godt forbilde. Holdning til trafikk etableres allerede i barnehagen. Barnets
opplevelse av hvor mye du tar trafikk på alvor har svært stor betydning. Det å
lære om skilt og trafikkregler kan være en fin aktivitet når dere kjører til og fra
barnehagen eller er ute og går.
La barna få vite at det er viktig å bruke bilbelte, at man bare skal gå på grønt
lys og at det er viktig å følge de trafikkreglene vi har. Aktiviteter som gjøres
med barna dine i tidlig alder, kan være med å forme de til hensynsfulle og
trygge trafikanter i fremtiden.
Jeg og trafikkboksen min har vært på besøk i din barnehage og fortalt
elleville historier, spilt spill og sunget sanger. Jeg håper dere kan ta dette med
hjem å trene på trafikksikkerhet sammen med meg.
Med vennlig hilsen
NAFFEN

NAFFENS trafikkregler
– både for voksne og barn

Bli sett
Lys og reflekser hindrer at du blir påkjørt
Vær sikret
Barnesetet, bilbeltet og hjelm hindrer at du blir skadet
Vis respekt
Regler, skilt og trafikklys er til for din sikkerhet
Gjør som jeg gjør
Vis andre at du både kan og vil oppføre deg smart i trafikken

Sitter barnet ditt trygt i bilen?
Vi i Norge er blant de flinkeste i verden til å sikre barn i bil.
Men, visste du at ca. 50 % av barna er feil eller mangelfullt sikret?
Noen nyttige tips:
Vær nøye med å følge produsentens anvisning
La barna sitte bakovervendt så lenge som mulig, det redder liv
Beltet skal alltid sitte så tett inntil kroppen som mulig
God hodestøtte er viktig for sikkerhet ved sidekollisjon
La barna oppleve helt fra første tur i bil, at det er viktig å bruke
barnesetet riktig og at foreldrene ALLTID bruker bilbelte. La gjerne
barna få spenne seg fast selv, men kontroller alltid at det er gjort riktig.
Faren for å bli skadet i en ulykke reduseres dramatisk når man bruker
bilbeltet riktig. Nær halvparten som dør i trafikken har ikke bilbeltet på.

Er dere synlige når dere er ute og går i mørket?
Har du tenkt på at refleks er det eneste som gjør deg synlig i mørket?
Uten refleks kan ikke bilføreren se deg før du er et par sekunder unna.
Bruker du gode reflekser kan føreren oppdage deg 10 sekunder tidligere.
Pass på at du har reflekser som synes fra begge sider.

