Yol Təhlükəsizliyi Tədris Paketi
EASST (EASST/TDNŞA -Təhlükəsiz və Davamlı Nəqliyyat üçün Şərq Alyansı) Tədris
Paketinə xoş gəlmisiniz! Bu paket müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi tədris proqramlarında yol
təhlükəsizliyi qaydalarının öyrədilməsinə kömək məqsədi ilə tərtib edilib.
Paketə daxil olan sadə, əyləncəli, öyrədici məşğələlərdən istifadə etməklə müəllimlər və
valideynlər azyaşlılara yollarda təhlükələrdən uzaq qalmağa kömək edə bilərlər.
Paket uşaq və yeniyetmələrə təməl, sadə yol təhlükəsizliyi prinsiplərini yaş qruplarına
uyğun olaraq öyrətmək üçün sizin ehtiyacınız olan resursları təmin edir.
Paketdəki bütün məşğələlər aşağıdakı əsas prinsiplərə əsaslanır:
•
•
•

Xəbərdar olmaq – nəqliyyatdan və onların təhlükələrindən
Düzgün davranış - yollarda
Təhlükəsiz seçimlər etmək - özünüzü və başqalarını qorumaq üçün

Yol təhlükəsizliyini nə üçün öyrətmək lazımdır?
Dünyada hər gün ortalama olaraq 18 yaşa qədər 500-dən çox insan yollarda həyatını
itirir.Yol qəzaları dünyanın bütün regionlarında azyaşlıların ən böyük qatilidir.
Yol təhlükəsizliyi uşaqlar və yeniyetmələr üçün həyati məsələdir.Onlara təməl, sadə yol
təhlükəsizliyi qabiliyyətlərini öyrətmək heç zaman gec deyil. Hər il bütün dünya üzrə 1.2
milyon insan yollarda ölür və onlarla milyon insan xəsarət alır və ya fiziki məhdudiyyətli
insana çevrilir.
Xüsusilə uşaqlar əsas risk altındadırlar, çünki:
•
•
•

Balaca olmaları onların yolu, sürücülərin isə onları görməsini çətinləşdirir.
Onların təhlükəli situasiyaları müəyyənləşdirmək qabiliyyətləri və daha təhlükəsiz
davranışı seçmək üçün yetkinlikləri azdır.
Onlar fiziki olaraq daha balaca olduqlarından zərbədən daha çox xəsarət ala
bilərlər.

Tərbiyəçilər həyatlarını xilas edəcək mesajları və qabiliyyətləri onlara öyrədərək uşaqları
qoruya bilərlər.Azyaşlıları risklər barədə məlumatlandırmaq, təhlükəsiz qalmaları üçün
strategiyalar təqdim etmək onların inkişafının əsas hissələrindən biridir.
Yol Təhlükəsizliyi uşaqları və yeniyetmələrin cəlb edilməli olduğu əsas mövzulardan
biridir.Hətta ən balaca uşaq da bunun haqqında nəsə bilir, çünki hamı yollardan istifadə
edir və yol təhlükəsizliyi hər kəsə təsir edir.

Yol Təhlükəsizliyi Tədris Paketi (davamı)
Tədris paketini təqdim edirik:
Bu paket yol təhlükəsizliyi mesajları və davranışları ilə tanışlıq üçün nəzərdə tutulmuş
həvəsləndirici və cəlbedici məşğələlərdən ibarətdir.
Paket üç bölməyə ayrılır:
•
•
•

6 yaşa qədər uşaqlar üçün
6-11 yaşlılar üçün
12-14 yaşlılar üçün

Hər bölmənin mövzuları hədəf yaş qrupuna görə fərqlənir, lakin hamısı əsas
prinsiplərimizə bağlıdır.

Tədris paketini necə istifadə etməli:
Paketin hər bir bölməsi hər bir yaş qruplarına uyğun materialları, müəllimlər və qrup
rəhbərləri üçün nəzərdə tutulmuş giriş qeydləri ilə birgə təqdim edir.
Bu qeydlər və resurslar azyaşlılarla yol təhlükəsizliyi sessiyalarını aparmaq üçün lazımi
bütün məlumatları əhatə edir.
Materiallar müəllimlərin rəhbərliyində keçiriləcək MƏŞĞƏLƏLƏR (dərs planları və
çalışmalar), həmçinin sürəti çıxarılaraq uşaqlara paylanması üçün tərtib edilmiş TƏLİMAT
VƏRƏQƏLƏRİ- ndən ibarətdir.
Məşğələ və vərəqələr dərslər zamanı və ya məktəbdənkənar fəaliyyətlər zamanı istifadə
edilə biləcək yol təhlükəsizlik tədris proqramını formalaşdırır. Biz bir neçə həftə ərzində,hər
həftə müxtəlif məşğələlərin keçirilməsini və imkan olduqca yol təhlükəsizlik mesajlarını
daim vurğulamağı, möhkəmləndirməyi tövsiyyə edirik.
Məşğələlər və təlimat vərəqələri xüsusi yol təhlükəsizlik məsələlərini qabartmaq üçün fərdi
olaraq da istifadə edilə bilər.Hər biri təhlükəsizlik şüurunun inkişaf etdirilməsi üçün müstəqil
çalışmalardır.
Bu materialları istifadə edərkən aşağıdakı məsələləri yadda saxlayın:
Əsas Mesajlar
Hər bölmə üçün nəzərdə tutulmuş “Müəllimlər üçün qeydlər” yaş qrupu üçün əsas
mesajları əhatə edir.Həmçinin çalışmaların hər biri də əsas mesaj və məqsədlərə
malikdir.Bu əsas mesajları mütəmadi olaraq vurğulamağa çalışın.

Yol Təhlükəsizliyi Tədris Paketi (davamı)
Aktiv Öyrənmə
Uşaqlar və yeniyetmələr ən yaxşı aktiv iştirak zamanı öyrənirlər. Bütün sessiyaları
mümkün qədər interaktiv və praktik etməyə çalışın.
Real Həyat Təcrübəsi
Uşaqlar və yeniyetmələr üçün yollar, nəqliyyat və təhlükəsizlik davranışlarını birbaşa, canlı
öyrənmək çox vacibdir.Çalışın ki, yol təhlükəsizliyi tədrisinizə hər zaman mütləq açıq
havada praktik məşğələləri də daxil edəsiniz.
Leksikondan Anlayış
Uşaqların yol təhlükəsizliyini tam başa düşmələri və tədrisdə iştirakları üçün onlar bu
sahədə istifadə edilən müvafiq sözlər, terminologiya ilə tanış olmalıdırlar. İstifadə
etdiyiniz sözləri işlədiyiniz azyaşlıların başa düşdüyünə əmin olun. Bu azyaşlı uşaqlar üçün
xüsusən vacib olsa da, bütün yaş qruplarına aiddir.
Müxtəliflik
Bu paket uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün universal yol təhlükəsizliyi mesajları
və davranışlarına uyğun olaraq tərtib edilib. Buna baxmayaraq sizin qrupunuzdakı
uşaqların yollar və nəqliyyatla bağlı müxtəlif təcrübələri ola bilər və siz məşğələlərinizi bu
təcrübələrə uyğunlaşdıraraq aparmalı ola bilərsiniz. Məsələn, bəzi uşaqlar maşın olmayan
ailələrdən gələ bilər və ya onlar səki olmayan küçədə yaşaya bilərlər. Bundan əlavə,
mərkəzdə və ucqar ərazilərdə yaşayan uşaqlar müxtəlif problemlərlə üzləşə bilərlər və
onlarla aparılan sessiyalar fərqli vurğulara köklənməyi tələb edə bilər.
Həssaslıqlar
Qrup rəhbərləri hər zaman qrupda hansısa uşağın ailə üzvləri və ya dostları ilə bağlı ciddi
yol-qəza hadisələri ilə üzləşib-üzləşmədiklərini yoxlamalıdır. Bu kimi hallara xüsusi
həssaslıqla yanaşılmalıdır, eyni zamanda uşaqların valideynlərinə və ya qəyyumlarına
uşaqları məşğələlərə hazırlaşdırmaqları üçün öncədən xəbərdarlıq etmək daha münasib
ola bilər.
Valideynləri cəlb etmək/Qəyyumları
Uşaqların öyrədilməsi ilə bərabər, yol təhlükəsizliyi tədrislərinə valideynlərin dəvəti və
iştirakı da vacibdir. Uşaqlar öz valideynlərinin davranışlarından təsirlənirlər. Bu paketə həm
də valideynlərə uşaqların nə öyrəndiyini və valideynlərin öyrədilənləri necə möhkəmləndirə
biləcəkləri ilə bağlı onlara göndərə biləcəyiniz məktub daxildir.

6-11 yaşlı uşaqlar – Giriş qeydləri
Tədris paketinin bu bölməsi aşağıdakı əsas mesajları öyrədir:
Yolu keçməzdən əvvəl Dayan, Bax və Dinlə.
Hər zaman təhlükəsizlik kəmərini tax.
Əlvan ol ki,sürücülər sizi görə bilsinlər.
Maşın içində olarkən hər zaman təhlükəsiz davranın.
Paketin bu bölməsi 6 -11 yaşlı uşaqları təməl yol təhükəsizliyi mesajları ilə tanış edir.
Paket nəqliyyatın təhlükələrindən xəbərdarlığa, azyaşlıları problemlərlə tanış etməyə və
irəli sürülən fikirləri öyrənmələrinə köməyə köklənib.
6-11 yaş arasında uşaqlar müəyyən qədər püxtələşmiş olurlar və təlimçilərin sessiyaları
iştirak edən uşaqların yaşlarına uyğunlaşdırmağı lazım gələ bilər.
Mütəxəssislər 8 yaşdan az uşaqların sürət və aradakı məsafəni təyin etməkdə çətinlik
çəkdiyini, görmə və eşitmənin hələ də inkişafda olduğunu bildirirlər. Bundan əlavə, onların
diqqəti asanlıqla yayına bilir və impulsiv (qeyri-ixtiyari, çılğın) hərəkət edirlər. Buna görə
də əgər qrupunuzda bu yaş qrupu daxilində daha azyaşlı uşaqlar çoxluq təşkil edirsə, 6
yaşa qədər uşaqlar üçün paketə daxil olan məşğələlərin bəzilərini tətbiq edə bilərsiniz.
Həmçinin azyaşlı uşaqlar təhlükəsiz seçimlər barədə düşünməyə təşviq edilə bilərlər,
ancaq bu yaşda onlar seçimlərini tək etməməlidirlər. “Dayan, Bax və Dinlə” mesajına
köklənərkən, siz azyaşlı uşaqlara yolu keçərkən yanlarında hər zaman böyüklər olmalı
olduğunu xatırlatmalısınız.
Uşaqların yollar, nəqliyyat və təhlükəsiz davranış barədə birbaşa öyrənmələri vacibdir və
bu bölmədəki sonuncu məşğələ uşaqları yerli ərazidə gəzintiyə aparmağı əhatə edir.
Azyaşlı uşaqları yola yaxın apararkən yaxşı planlaşdırma, yaxın nəzarət və riskləri
qiymətləndirməyin çox vacib olduğunu yaddan çıxarmayın.

6-11 yaşlı uşaqlar – Giriş qeydləri (davamı)
Başlanğıc
Bu bölmədəki ilk iki məşğələ uşaqları geniş yol təhlükəsizliyi mövzuları ilə tanış edir və
onları yollardakı təcrübələrini və riskləri müəyyənləşdirmək qabiliyyətlərini nəzərdən
keçirməyə dəvət edir.
MƏŞĞƏLƏ: “Riskləri Müəyyənləşdirmək” – müəllim rəhbərliyində keçirilməli olan
müzakirə məşğələsidir. Sizə yerli ərazidən seçilmiş fotoşəkillər lazım olacaq. Onları bir sıra
yol təhlükəsizliyi məsələləri ətrafında geniş müzakirə başlamaq və aparmaq üçün istifadə
edin.
MƏŞĞƏLƏ: “Əllər Yuxarı Sorğusu” Bu məşğələ uşaqların yollardakı davranışlarına
əsasən “Riskləri Müəyylənləşdirmək” müzakirəsi ətrafında qurulub.

Dayan, Bax və Dinlə
Bu bölmə təhlükəsiz yol keçməklə bağlı “Dayan, Bax və Dinlə” mesajını təqdim edir.
TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: “Dayan, Bax və Dinlə”. Bu vərəqə yol keçmək üçün lazım olan
beş mərhələ barədə bir səhifəlik qısa xülasədir. Bölmədəki digər materiallarla birgə istifadə
edilməlidir.
MƏŞĞƏLƏ: “Yolu təhlükəsiz qaydada keçmək – Səhnəcik” Məşğələ uşaqların yol
keçmə qaydalarını təhlükəsiz mühitdə öyrənmələri üçün tərtib edilib.
Uşaqların təlimat vərəqəsinə baxışlarından və səhnəcikdə iştiraklarından sonra “Dayan,
Bax və Dinlə” mesajının daha da möhkəmləndirilməsi üçün bir sıra çalışmalar olacaq.
MƏŞĞƏLƏ: “Təhlükəsiz Gəzinti Oyunu” – Mesajın mənimsənilməsi üçün nəzərdə
tutulmuş əyləncəli və aktiv üsuldur.
TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: “Dayan, Bax və Dinlə Çalışması” – uşaqların yol keçməyin əsas
mərhələlərinə kökləndirən iş vərəqəsidir.
MƏŞĞƏLƏ: “Plakat Tərtib Edin” –Məşğələ onların yaradıcılıqlarından (kreativliklərindən)
istifadə etməklə uşaqları mesajın digərləri ilə bölüşülməsinin vacibliyinə kökləyir.
TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: “Yolu Keçərkən Hər Zaman Əl-ələ Tutun” – uşaqlara yolu
keçərkən hər zaman yanlarında böyüklərin olmalı olduğunu xatırladan rəngləmə kağızıdır.
MƏŞĞƏLƏ: “Gəzintiyə getmək: Hər şeyi Təcrübədən Keçirmək” – Uşaqların
öyrəndikləri qabiliyyətləri həqiqi yollarda sınaqdan keçirmələri vacibdir. Bu məşğələ sizə
“Dayan, Bax və Dinlə” çalışmalarından sonra uşaqları çölə gəzməyə aparmaq imkanı verir.

6-11 yaşlı uşaqlar – Giriş qeydləri (davamı)
Hər zaman Təhlükəsizlik Kəməri Taxın
TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: “Lalənin hekayəsi” – Uşaqlara təhlükəsizlik kəməri taxmağın
əhəmiyyəti və taxmamağın doğurduğu nəticələri öyrədən hekayə və əlavə çalışmalardan
ibarətdir.
MƏŞĞƏLƏ: “Təhlükəsizlik Kəməri Sorğusu” – Uşaqları təhlükəsizlik kəmərlərindən
istifadə barədə düşündürən və kəmərlərdən istifadə ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək
imkanı verən sadə məşğələdir.

Əlvan olun ki, - Sürücülər Sizi Görə Bilsin.
MƏŞĞƏLƏ: “Düzgün olan Əlvan” – uşaqları bu məsələ ilə tanış edən oxu hekayəsidir.
Davamındakı çalışmalar mövzu ətrafında düzgün qurulmuş müzakirə aparmağa kömək
edəcək.
TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: “Məni Əlvan Rənglə”- mesajı möhkəmləndirmək üçün rəngləmə
kağızıdır.

Maşında Hər Zaman Təhlükəsiz Davranın
TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: “Maşında təhlükəsizlik hekayəsi”. Bu iş dəftəri maşında
təhlükəsiz davranış qaydaları ilə bağlı əsas mesajlarla uşaqları tanış edir və onları öz
hekayələrini yazmağa dəvət edir.
TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: “Maşınlarda Təhlükəsiz Davranış”– Uşaqların nəyin təhlükəli,
nəyin təhlükəsiz olduğunu nəzərdən keçirmələrini təmin edən iş dəftəridir.
TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: “Fərqi Tapın” – Tədris paketinin bir çox mesajlarını bir yerdə
toplayan əyləncəli iş dəftəridir. Uşaqlar iki şəkil arasındakı 5 fərqi işarələməlidirlər. İkinci
şəkildəki fərqliliklər aşağıdakılardır:
1.
2.
3.
4.
5.

Orada hasar var və top yola doğru yuvarlanmır.
Sürücü təhlükəsizlik kəmərini taxıb və pəncərədən əl yelləmir.
Qız əl-ələ tutub.
Kolluğun üzərində yarpaqlar var.
Ananın əlində bazarlıq çantası var.

Əsas mesajları mütəmadi olaraq vurğulamağı və sessiyaları mümkün qədər
interaktiv etməyi unutmayın.

MƏŞĞƏLƏ: Riskləri Müəyyənləşdirmək
Müəllimlər üçün qeyd: Bu müəllimlərin rəhbərliyində keçirilməli olan məşğələdir. Qeydlər
qrup rəhbərləri üçündür və uşaqlara verilmək üçün tərtib edilməyib.
Tələb olunan Müddət: 45 dəqiqəyə qədər.
Əsas Mesajlar: Riskləri necə müəyyənləşdirmək olar və Dayan, Bax və Dinlə.
Məqsəd: Uşaqların riskləri, nəqliyyatın növünü, təhlükəsiz və təhlükəli yerləri
tanımaqlarına və bu məlumatları təhlükəsizlikləri üçün necə istifadə edə biləcəklərini
anlamaqlarına nail olmaq. Bu, həmçinin “Dayan, Bax və Dinlə” mesajının vacibliyi və
yolları keçməklə bağlı məsələlər ətrafında müzakirələr aparmaq üçün imkandır.
Məşğələyə başlamamışdan əvvəl yerli ərazidən bir necə foto çəkin.Müzakirələrin əsası
kimi istifadə etmək üçün risklər, yolu keçmək üçün təhlükəsiz yerlər, nəqliyyatın müxtəlif
növləri, nişanlar və uyğundursa, yol kəsişmələrindən müxtəlif fotolar çəkin. Fotolar
uşaqların tanış olduğu yerlərdən olmalıdır və sizə müzakirə üçün müxtəlif ssenarilər
verməlidir.
Müzakirələri
təşviq
etmək
üçün
fotolardan
istifadə
edin.Uşaqları
riskləri
müəyyənləşdirməyə və yoldakı təhlükələri nəzərdən keçirməyə dəvət edin. Uşaqlardan
aşağıdakı sualları soruşun:
•

Yolu keçmək üçün ən təhlükəsiz yer hara olar? Nə üçün?

•

Yolu keçmək üçün ən təhlükəli yer hara olar? Nə üçün?

•

Hansı təhlükələri görə bilirsiniz?

•

Hansı yol nişanlarını görə bilirsiniz? Onların mənası nədir?

•

Neçə müxtəlif nəqliyyat hərəkəti görə bilirsiniz?

•

Orada insanlar varmı? Əgər varsa, davranışları təhlükəsiz, ya təhlükəlidir?

•

Orada minik vasitələri varmı? Onların hansı təhlükəsiz hərəkətləri edirlər?
Təhlükəli?

•

Orada sizin görə bilmədiyiniz risklər ola bilərmi? Künclərdə, yoxsa, nəqliyyatın
arxasında?
Uşaqlardan cavablarını real situasiyalarla əlaqələndirməklərini və öyrəndiklərini təcrübədə
necə istifadə edəcəklərini izah etmələrini xahiş edin.
Uşaqların diqqətini yolu keçmək üçün təhlükəsiz yerlərə yönəldin və “Dayan, Bax və Dinlə”
mesajını möhkəmləndirin.

MƏŞĞƏLƏ: “Əllər-Yuxarı Sorğusu” 1
Müəllimlər üçün qeyd: Bu müəllimlərin rəhbərliyində keçirilməli olan məşğələdir. Qeydlər
qrup rəhbərləri üçündür və uşaqlara verilmək üçün tərtib edilməyib.
Tələb olunan Müddət: 30 dəqiqə.
Əsas Mesajlar: Riskləri başa düşmək və yollarda necə təhlükəsiz seçimlər etmək.
Məqsəd: Uşaqların yol təhlükəsizliyi şərtələrini və öz təhlükəsizliklərini necə artıra
biləcəklərini nəzərdən keçirmələrinə nail olmaq.
Bu məşğələlər qrup məşğələsi kimi tərtib olunub.Qrup rəhbəri uşaqlarla yerli yol şəraitini
müzakirə etməlidir. Sorğu uşaqların məsələlər barədə öz fikirlərini ifadə etmələri və necə
təhlükəsiz qala biləcəkləri ətrafında düşünmələrinə nail olmaq üçün imkandır.
Suallar uşaqların hər birindən soruşulmalıdır.Uşaqlar “bəli” və ya “xeyr” cavabı vermək
üçün əllərini qaldırmalıdır.Qrup rəhbəri cavabları qeyd etməlidir.
Suallar

Bəli

Xeyr

Yerli yolların azyaşlılar üçün təhlükəli ola biləcəyini düşünürsünüzmü?
Yerli ərazidə gəzərkən nəqliyyat tərəfindən zədələnə biləcəyiniz barədə
narahat olursunuzmu?
Nə vaxtsa minik vasitəsi tərəfindən vurulmusunuz və ya vurulmağa çox
yaxın olmusunuzmu?
Eviniz və məktəbiniz arasındakı yol marşrutu daha təhlükəsiz
edilməlidirmi?
Yerli yollarda nəqliyyatın bəzən çox sürətli hərəkət etdiyini
düşünürsünüzmü?
Nə vaxtsa, çox sürətlə sürən sürücü ilə bir maşında olmusunuzmu?
Yerli ərazidə sürücüləri telefondan istifadə edərkən görmüsünüzmü?
Siz nə vaxtsa telefondan istifadə edən sürücü ilə bir maşında
olmusunuzmu?

Bu material ilkin olaraq, “Breyk” yol təhlükəsizliyi xeyriyyə fondu tərəfindən nəşr edilib və yenidən nəşrə
verdikləri icazə üçün onlara minnətdarıq.http://www.brake.org.uk
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“Əllər Yuxarı – Sorğu” (Davamı)
Uşaqlar suallara cavab verdikdən sonra onların öz cavabları və qaldırılan məsələlər
barədə müzakirəyə dəvət edin.
Araşdırmaq istədiyiniz mövzular aşağıdakıları əhatə edə bilər:
•
•
•
•
•
•

Məktəb və ev ətrafındakı yollar necədir?
İnsanları qorumaq üçün hərhansı təhlükəsizlik elementləri varmı? Daha çox
olmalıdırmı?
Piyadalar üçün ən təhlükəli nöqtələr haradadır?
Sürücülərin sizi görməsi nə zaman çox çətindir?
Daha təhlükəsiz olmaq üçün nələr edə bilərsiniz?
Sürücülər sizi qorumaq üçün nələr edə bilərlər?

TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: Dayan, Bax və Dinlə
Keçmək üçün ən təhlükəsiz yeri tapın
Bütün istiqamətləri görə biləcəyiniz və sürücülərin də size
görə biləcəyi yeri tapın. Heç vaxt yolu əyilərək keçməyin.

Dayan
Səkidən çıxmadan dayanın. Nəqliyyatın hərəkət yoluna çox
yaxınlaşmayın.

Bax
Hərəkət istiqamətlərinə ətraflı baxmaq üçün özünüzə xeyli
vaxt verin.

Dinlə
Diqqətlə dinləyin, bəzən siz nəqliyyatın hərəkətini
görməkdən daha tez eşidə bilərsiniz.

Təhlükəsiz olduqda keç
Yolu yalnız arada xeyli məsafə və kifayət qədər vaxt olduğu
təhlükəsiz zamanda keçin.
Keçərkən baxmağa və dinləməyə davam edin.

MƏŞĞƏLƏ: “Yolu Təhlükəsiz Keçmək – Səhnəcik 2
Müəllimlər üçün qeyd: Bu müəllimlərin rəhbərliyində keçirilməli olan məşğələdir. Qeydlər
qrup rəhbərləri üçündür və uşaqlara verilmək üçün tərtib edilməyib.
Tələb olunan Müddət: Təqribən 30 dəqiqə
Əsas mesajlar: Yollarda təhlükəsiz davranış və “Dayan, Bax və Dinlə”
Məqsəd: “Dayan, Bax və Dinlə” mesajına əsaslanan səhnəcik məşğələsidir. Uşaqların yol
keçməyi təhlükəsiz mühitdə təcrübə etmələri məqsədi daşıyır.
Bu məşğələnin məqsədi uşaqların gəzintiyə çıxa və müxtəlif üsullarla yol keçməyi məşq
edə biləcəkləri bir səhnəcikdə iştirakına nail olmaqdır.
Bu məşğələni zalda və ya sinif otağında keçirin.Rəngli lentlərin və ya təbaşirin köməyi ilə
döşəmədə yol və səkini xətləyin, uşaqları real həyatda üzləşə biləcəkləri risklər barədə
düşünməyə dəvət edin.
Başlamamışdan əvvəl uşaqların “Dayan, Bax və Dinlə”-nin beş mərhələsi ilə tanış
olduqlarından əmin olun:
•
•
•
•
•

Keçmək üçün ən təhlükəsiz yeri tapın.
Dayan: Səkinin və ya yolun kənarında dayanın.
Bax: Ətrafa kifayət qədər baxmaq üçün özünüzə xeyli vaxt verin.
Dinlə: Diqqətlə dinləyin. Siz bəzən nəqliyyatı görməkdən öncə eşidə bilərsiniz.
Təhlükəsiz olduqda keçin. Keçərkən baxmağa və dinləməyə davam edin.

Uşaqlardan bir-birlərindən əlindən tutaraq iki-iki yolu keçməyi xahiş edin. Onların beş
mərhələnin hər birini yerinə yetirdiklərindən əmin olun.

Bu material ilkin olaraq Birləşmiş Krallıq Nəqliyyat Departamentinin “Düşün!” kampaniyası tərəfindən nəşr
edilibi və yenidən nəşrə verdikləri icazəyə görə onlara minnətdarıq.http://think.direct.gov.uk
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MƏŞĞƏLƏ: Daha Təhlükəsiz Gəzinti Oyunu 3
Müəllimlər üçün qeyd: Bu müəllimlərin rəhbərliyində keçirilməli olan məşğələdir.
Qeydlər qrup rəhbərləri üçündür və uşaqlara verilmək üçün tərtib edilməyib.
Tələb olunan Müddət: 15 dəqiqə
Əsas mesajlar: Yollarda təhlükəsiz davranış və “Dayan, Bax və Dinlə”
Məqsəd: Bu məşğələdən əvvəlki
möhkəmləndirmək üçün istifadə edin.

məşğələlərdə

müzakirə

etdiyiniz

mesajları

Bu hərəkətli oyundur.Uşaqlara təlimata uyğun olaraq müxtəlif ardıcılıqlarla yerinə
yetirməli olduqları hərəkətləri öyrətməlisiniz.Uşaqları zala və ya otağa yayın. Təlimatlar
və hərəkətlər aşağıdakılardır:
•

Tək sıra! [Hamı bir-birinin arxasında növbəyə düzülür]

•

Əl-ələ tutun! [Hamı ən yaxınındakı şəxsin əlindən tutur]

•

Səkidən istifadə edin! [Otağın göstərilən hissəsinə gedin]

•

Dayan, Bax və Dinlə! [Düz və sakit dayanın, bütün ətrafa baxın, keçməyə
hazır olun]

•

Yolu Keçin! [ Yol keçirmiş kimi ətrafa baxaraq yeriyin]

Oyunu oynamaq üçün hərəkətlərin hər birini uşaqlara göstərin və hamısını yerinə
yetirmələrini təşkil edin.Daha sonra təlimatdakı hərəkətləri müxtəlif ardıcıllıqla ucadan
oxuyun.Məqsəd təlimatları yerinə yetirərkən ən axıra qalmamaq, sonuncu uşaq
olmamaqdır.(Amma sona qalan olduğu halda belə heç kim oyunu tərk etmir)
Yavaş başlayın və uşaqlar hərəkətlərlə daha yaxından tanış olduqca sürətləndirin.
Uşaqlara istirahətə icazə verərək nə üçün məhdud, dar xətt üzrə tək sıra ilə keçməli
olduqları və yolların yaxınlığında əl-ələ tutmağın nə üçün vacib olması barədə suallar
soruşaraq oyunu bitirin.

Bu material ilkin olaraq Birləşmiş Krallıq Nəqliyyat Departamentinin “Düşün!” kampaniyası tərəfindən nəşr
edilmişdi və yenidən nəşr üçün verdikləri icazəyə görə onlara minnətdarıq.http://think.direct.gov.uk
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TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: Dayan, Bax və Dinlə Çalışması
Aşağıda yol keçməyin 5 mərhələsi qeyd olunub.Onların düzgün sıra ilə düzün.
1-ci
Dinlə:
Diqqətlə dinləyin. Siz bəzən nəqliyyatı
görməkdən öncə eşidə bilərsiniz.

Dayan:
Səkinin, bordurun və ya yolun
kənarında dayanın.

Təhlükəsiz olduqda keçin.
Keçərkən baxmağa və dinləməyə
davam edin..

Keçmək üçün ən təhlükəsiz yeri tapın.

2-ci

3-cü

4-cü

.

Bax:
Ətrafa yaxşıca baxmaq üçün özünüzə
xeyli vaxt verin.

5-ci

TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: Plakat Tərtib Edin
Uşaqlara “Dayan, Bax və Dinlə”-ni xatırlatmaq üçün plakat tərtib edin.

TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: Yolu keçərkən hər zaman əl-ələ
tutun.
Aşağıdakı şəkli rəngləyin.Yol yaxınlığında olarkən hər zaman böyüklərin əlindən tutmalı
olduğunuzu yaddan çıxarmayın.

MƏŞĞƏLƏ: Gəzintiyə Getmək: - Hər şeyi təcrübə etmək
Müəllimlər üçün qeyd: Bu müəllimlərin rəhbərliyində keçirilməli olan məşğələdir.
Qeydlər qrup rəhbərləri üçündür və uşaqlara verilmək üçün tərtib edilməyib.
Tələb olunan Müddət: Təxminən 1 saat civarı.
Əsas Mesajlar: Yollarda təhlükəsiz davranış və “Dayan, Bax və Dinlə”
Məqsəd: Uşaqları öyrəndikləri yol təhlükəsizliyi dərslərini təcrübə etmələri üçün yerli
əraziyə aparmaq və yol keçməyi təcrübədən keçirmək. Yola çıxmazdan öncə bütün
uşaqların “Dayan, Bax və Dinlə” mesajı ilə tanış olduqlarından əmin olmalısınız.
Bu məşğələ uşaqları kiçik qruplarla qısa gəzintiyə çıxararaq onların yolları keçmək və
riskləri müəyyənləşdirməklə bağlı real həyat təcrübələri dadmaqlarına kömək edəcək.

Gəzintini Planlaşdırmaq
Uşaqlardan getmək üçün yer və marşrut təklif etmələrini xahiş edin. Marşrutun ən az iki
və ya üç dəfə yol keçmə imkanı verdiyindən əmin olun.
Yola çıxmamışdan əvvəl uşaqlarla nə görməyi gözlədikləri və nəzərə almalı olduqları
risklərin nə ola biləcəyi barədə danışın. Uşaqlardan aşağıdakı sualları nəzərə almalarını
xahiş edin:
•

Hansı risklər xəsarət almalarına səbəb ola bilər?

•

Təhlükəsiz qalmaq üçün nə edə bilərlər?

•

Onlar çöldə olduqları zaman uşaqların təhlükəsizlikləri ilə bağlı onlara kim kömək
edə bilər?

Uşaqlardan gəzinti üçün qaydalar müəyyənləşdirməyi xahiş edin. Bunlara aşağıdakılar
aid ola bilər::
•

Böyüklərlə qalın və yoldaşınızla əl-ələ tutun.

•

Yolun yaxın kənarından uzaq dayanın.

•

Keçmək təhlükəsiz olana qədər səkinin kənarında gözləyin.

•

Hər zaman Dayan, Bax və Dinlə.

MƏŞĞƏLƏ: Gəzintiyə Getmək: - Hər şeyi təcrübə etmək
(davamı)
Gəzinti
Uşaqlara marşrutu və təhlükəsizlikləri üçün olan qaydaları xatırladın.Uşaqları iki-iki
qruplara bölün və yola çıxın.
Gəzintidə qrupun önündə və arxasında bir böyük olmasını təmin edin.
Uşaqlardan ətraflarına baxmağı və gördüklərini təsvir etmələrini xahiş edin:
Nəqliyyat?Park edilmiş maşınlar?Yol ayrıcları?Kəsişmələr?Ağaclar?Yol nişanları?Yol
düz, yoxsa dolambaclı yoldur?Nəqliyyatın hərəkəti yavaş, yoxsa sürətlidir?
Yolu keçməyə hazır olduqda, uşaqlardan keçmək üçün ən təhlükəsiz yeri təklif etmələrini
xahiş edin.Onlardan mənzərəni və riskləri təsvir etmələrini xahiş edin.Uşaqların yolu
keçməzdən əvvəl nəqliyyatla aralarında kifayət qədər məsafəni gözlədiklərindən əmin
olun.
Yolu keçərkən beş mərhələni izlədiklərindən əmin olun:
•

Keçmək üçün ən təhlükəsiz hissəni tapın.

•

Dayan: Səkinin və ya yolun ən kənarında dayanın.

•

Bax: Ətrafa yaxşıca baxmaq üçün özünüzə xeyli vaxt verin.

•

Dinlə: Diqqətlə dinləyin. Bəzən nəqliyyatı görməkdən öncə eşidə bilərsiniz.

•

Təhlükəsiz olduqda keçin. Keçərkən baxmağa və dinləməyə davam edin.

Gəzintidən sonra
Uşaqlardan gəzinti barədə fikirlərini bölüşmələrini və aşağıdakı sualları nəzərə almalarını
xahiş edin:
•

Onlar nə gördülər və eşitdilər?

•

Təhlükəsiz qalmaqlarına nə kömək etdi?

•

Hansı risklərlə üzləşdilər?

•

Yolu keçərkən təhlükəsiz qalmaları ilə bağlı olan qaydaları xatırlayırlarmı?

TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: Lalənin Hekayəsi 4
Quş olsaydım, hər yerə gedə bilərdim… gözümü qapadarkən olduğu kimi… Mavi-mavi
səmalara yüksələrdim. İsti, gözəl günəş işığında uzaqlara, daha uzaqlara… Havada rəqs
edərək gölə doğru.
Çox pis vaxtdır.Əgər, həqiqətən diqqətlə dinləsəm, dostlarımı eşidə bilərəm.Onlar
məktəbə gedəcəklər.Bəxtəvərlər. Kaş ki, mən də olardım.Günəşli havada çölə
çıxardım.Digərlərinin oynamağına baxın.Məktəbdən sonra ətrafda qaçışdıqlarını
eşidirəm.Gülürlər.
Qəmli olanda fleytamı çalıram.Musiqi məni xoşbəxt edir.İndi isə onu götürə, dərindən
nəfəs ala bilmirəm. Mən çox əzab çəkirəm… Bu ədalətsizdi, nifrət edirəm buna...
Baş verənləri unuda bilmirəm.Hamımız gölə getmişdik.Hər şey çox əla olacaqdı.Mən
qabaqda, anamın yanında oturmuşdum.
Çox günəşli idi.Maşın da çox isti idi. Ağır, tərli təhlükəsizlik kəməri… Görə bilirsiniz onu?
Göldür! Suda şappıldadacam! Sərin, sərin su. Saçlarımdakı rüzgarı hiss edəcəm. Az
qalıb, demək olar ki, oradayıq. Ura! Maşın dayanacağı! Hamı çölə! “Hələ yox!”-anam
deyir.
Təhlükəsizlik kəməri altında çox istidir – daha yaxşısını görmək istəyirəm… Ura, görə
bilirəm.
Qorxunc.Oturacağımdan tullandım.Ön şüşəyə dəydim və başımı çırpdım.
Yeganə bildiyim odur ki, qollarım çox ağrıyır və nəfəs aldıqda sinəm çox inciyir.Görünür,
əzələm, ya da iki əzələm dartılıb.Anam yaxşı idi, arxada oturanlar qorxmuşdular, amma
onlar da yaxşı idilər.Onları təhlükəsizlik kəmərləri qorumuşdu.Maşınlar çox yavaş gedirdi,
amma mən elə çox qorxmuşdum.
Atamdan soruşanda, atam- “Hə, maşını düzəltmək üçün xeyli pul lazım gələcək.Yox,
milyonlar deyil, amma çox puldur.” –dedi.
Digər maşın da saxlamaq üçün yer axtarırdı, amma xanım yanlış
yolla gedirdi.İndi dostlarımı görməyə icazəm yoxdur, çünki çox
həyacanlanırıq.Bir neçə dəfə gəldilər, amma məni çox güldürürlər
və bu sinəmi çox incidir.
Şanslı idim.Daha pis ola bilərdi.Amma sinəm ağrıyır və qollarım
çox zədəli olduğu üçün fleytamı qaldıra bilmirəm.Gölü yenidən
görməyəcəm.Amma hər halda çox uzun vaxt deyil.

Bu material ilkin olaraq Birləşmiş Krallıq Nəqliyyat Departamentinin “Düşün!” kampaniyası tərəfindən nəşr
edilib və yenidən nəşrə verdikləri icazəyə görə onlara minnətdarıq.http://think.direct.gov.uk
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Quş olsaydım, uzaqlara uça bilərdim və bir də heç vaxt yalnız olmazdım.Yeganə etdiyim
təhlükəsizlik kəmərimi açmaq idi.Axmaq, mən axmaq.Bu sadəcə ədalətli deyil.

MƏŞĞƏLƏ: Lalənin hekayəsi – davamedici çalışmalar
1. Hekayədən nə öyrəndiniz?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Sizə, necə hiss etdirdi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Radio müsahibə
Lalə ondan qəza barədə müsahibə alan yerli radio tərəfindən ziyarət edilib. Lalənin nə
dediyini təsəvvür edə və cavablarını aşağıda yaza bilərsinizmi?
Müxbir: Salam, Lalə, bizə özün barədə qısaca danışa bilərsənmi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Müxbir: Sən bu yaxınlarda yol qəzasında xəsarət almısan. Nə baş verdiyi barədə mənə
danışa bilərsənmi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

MƏŞĞƏLƏ: Lalənin hekayəsi – davamedici çalışmalar
Müxbir: Belə görürəm ki, xəsarətlərə görə bir müddətdir ki, yataqdasan. Bu qəza sənə
başqa necə təsir etdi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Müxbir: Digər uşaqlara maşında təhlükəsizlikləri üçün nə məsləhət görərdin?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

MƏŞĞƏLƏ: Təhlükəsizlik Kəməri Təftişi
Müəllimlər üçün qeyd: Bu müəllimlərin rəhbərliyində keçirilməli olan məşğələdir.
Qeydlər qrup rəhbərləri üçündür və uşaqlara verilmək üçün tərtib edilməyib.
Tələb olunan müddət: 1 saat.
Əsas mesajlar: Yollara təhlükəsiz davranış və hər zaman təhlükəsizlik kəməri taxın. .
Məqsəd: Uşaqların təhlükəsizlik kəməri taxmağın vacibliyini anlamaqlarını
təhlükəsizlikləri üçün öz davranışlarını necə uyğunlaşdıracaqlarını təmin etmək.

və

Məşğələ təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadəni müşahidə etməkləri üçün uşaqları kiçik
qruplarda yerli yol qovşaqlarından birinə aparmağı nəzərdə tutur.
Uşaqların təhlükəsiz dayana biləcəyi və nəqliyyat hərəkətinin sabit axınının müşahidə
olunduğu yol və ya yol qovşaqlarından birini seçin.
Uşaqlardan nəyi təftiş etmək barədə düşündüklərini soruşun və yola çıxmazdan əvvəl
uyğun cədvələ qeyd edin.Uşaqlarla görə biləcəkləri ilə bağlı danışın və nəyə baxmalı
olduqları ilə bağlı tövsiyyələrinizi verin:
•

Təhlükəsizlik kəməri taxmayan sürücülər.

•

Ön oturacaqda təhlükəsizlik kəməri taxmadan oturmuş sərnişinlər.

•

Arxa oturacaqda təhlükəsizlik kəməri taxmadan oturmuş sərnişinlər

Yola çıxmazdan əvvəl uşaqların təhlükəsiz qalmaları və hər zaman böyüklərlə bir yerdə
olmalı olduqlarını başa düşdüklərindən əmin olun.

Təftişdən sonra
Uşaqlar təftişi tamamladıqdan sonra onları nəticələri və gördüklərini müzakirə etmək
üçün bir yerə toplayın.Onlar bunları nəzərə almaq istəyə bilərlər:
•

Sürücülər təhlükəsizlik kəmərləri taxmışdılarmı? Neçə faizi və ya nə qədər sayda?

•

Ön oturacaqdakı sərnişinlər təhlükəsizlik kəməri taxmışdılarmı? Neçə faizi vəya nə
qədər sayda?

•

Arxa oturacaqdakı sərnişinlər təhlükəsizlik kəməri taxmışdılarmı? Neçə faizi və ya
nə qədər sayda?

Təhlükəsizlik Kəməri Təftişi (davamı)
•

Uşaqlar sorğunu apararkən hər hansı trendlər qeydə alıblarmı? Gənclər və yaşlılar
arasında davranış fərqlilikləri? Kişilər və qadınlar arasında? Uşaqlar və böyüklər?

•

Uşaqlar nə üçün təhlükəsizlik kəməri taxmaq lazım olduğunu izah edə bilirlərmi?

•

Onlar hər zaman təhlükəsiz kəməri taxırlarmı? Baxışları dəyişdimi?

•

Dostlarını və ailələrini təhlükəsizlik kəməri taxmağa necə təşviq edə bilərlər?

MƏŞĞƏLƏ – Hekayə vaxtı: Düzgün olan Əlvan 5
Müəllimlər üçün Qeydlər:Bu müəllimlərin rəhbərliyində keçirilməli olan məşğələdir.
Qeydlər qrup rəhbəri üçündür və uşaqlara verilmək üçün tərtib edilməyib.
Tələb olunan müddət: 30 dəqiqə.
Əsas mesaj: Sürücülərin sizi görə bilmələri üçün əlvan olun.
Məqsəd: Hekayəni uşaqlara oxuyun və davametdici məşğələlərdə qaldırılan məsələləri
onlarla müzakirə edin.

Aydanın dostugilin evində olan partidən bir gün əvvəl idi.
Aydan həyacanlı idi.“Ata, mən təzə, qara rəngli parti paltarımı geyinə bilərəm?”- Aydan
soruşdu. “Bəs biz ora piyada gedə bilərik?”
“Yaxşı, sən artıq 4 yaşındasan, məncə, olar” –dedi atası. “Ora çox uzaq deyil, yolun
aşağısındadır”.
‘Yuppi”- Aydan fırlandı. O, yeni paltarını çox sevmişdi.
Növbəti axşam parti axşamı idi. O, öz yeni qara donunu və qara ayaqqabılarını geyindi.
‘Sən çox gözəl görünürsən”, -atası gülümsəyərək dedi, - “Amma sən işıq əksetdirici
bazubəndini (qolbağını) taxmalısan”
O, iki ağ rəngli lenti uzatdı. “Amma bu mənim görünüşümü pozacaq”, Aydan üzünü
çevirərək dedi. “Bunlar gözəl deyil, amma bu səni təhlükəsiz saxlayacaq”,- ata dedi: “Bu
lentlər sürücülərə gecə qaranlıqda səni görməyə kömək edir”.
Ata öz lentlərini taxdı, Aydan da.Amma o onları yox etmək istəyərdi.Bayır çox soyuq və
qaranlıq idi.Aydan sevincli idi, lakin atasının əllərindən tutmuşdu.
Aydan qabaqda bəzi uşaq gülüşləri eşitdi. Qaranlıqda onları görmək çətin idi, amma
səslərindən dostları Samir və Vasifə oxşayırdılar.Sonra onları gördü.Gözəl şalvarlar və
tünd gödəkçələr geyinmişdilər.Aydan onları çağırdı və onlar səkidə onu gözləməyə
başladılar.
Qəflətən, ata qışqırdı, “Özünüzü gözləyin!”
Maşın hərəkət yolundan dönüb, düz Samirlə Vasifin üstünə gəlirdi.Anaları tam vaxtında
gördü və oğlanları yoldan kənara dartdı.
Bu material ilkin olaraq Birləşmiş Krallıq Nəqliyyat Departamentinin “Düşün!” kampaniyası tərəfindən nəşr
edilib və yenidən nəşrə verdikləri icazəyə görə onlara minnətdarıq.http://think.direct.gov.uk
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MƏŞĞƏLƏ: Hekayə Vaxtı: Düzgün olan Əlvan: (Davamı)
Maşının sürücüsü dayandı və pəncərələri endirdi. Uşaqların anası , -“Az qala bizi
vurmuşdunuz”-dedi. Səsi əsəbi və qorxmuş gəlirdi.
Sürücü “Bağışlayın, sadəcə sizi görmədim”-dedi,- “Hamınız qara
geyinmisiniz” .
Aydan atasına baxdı və onların hamısı sakitcə partiyə yollandılar.
Növbəti gün baxça günü idi.Aydan özünün ən əlvan geyimlərini və
üstündə parlaq sarı zolağı olan gödəkçəsini geyindi.
Atası onu görəndə, - “Sən çox rənglisən” dedi. Aydan - “İstədim
ki, biz baxçaya gedərkən sürücülər məni görə bilsinlər” - dedi.
‘Ağıllı qızım”-ata dedi. “Gündüz, ya da gecə, doğru olandır əlvan”

Davametdirici Məşğələlər:
Hekayəni uşaqlara oxuduqdan sonra aşağıdakı sualları müzakirə edin:
•

Aydan nə üçün qara geyinmişdi?

•

O, hara gedirdi?

•

Vasif və Samirə nə olmuşdu?

•

Niyə az qala maşın onları vurmuşdu?

•

Növbəti gün Aydan nə üçün əlvan rəngli paltarlarını geyinmişdi?

Uşaqlarla onların həmin gün geyindikləri
geyimdədir?Kim tünd geyimlərdədir?

paltarlarla

bağlı

danışın.Kim

əlvan

Onlarla yola, nəqliyyat hərəkətinə yaxın yerlərdə əlvan geyimlərin onları necə
qoruduğunu, sürücülərin onları görməsinə necə kömək etdiyi barədə danışın.Hansı uşağı
görmək sürücülər üçün ən asandır?

TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: Məni Əlvan Rənglə
Paltarları sürücülərin asan görə bilməsi üçün parlaq rənglərlə rəngləyin.Sonra onları kəsin
və daha sonra çöldə olanda təhlükəsiz qalması üçün qızın üzərinə yapışdırın.

TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: Maşında Təhlükəsizlik Hekayəsi
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Aşağıdakılar maşında olarkən necə davranmaqla bağlı əsas altı qaydadır:
•
•
•
•
•
•

Hər zaman təhlükəsizlik kəməri taxın.
Heç vaxt pəncərəyə söykənməyin və pəncərədən əl etməyin.
Sürücünün güzgü görüntüsünün önünü kəsməyin.
Minərkən və düşərkən nəqliyyat hərəkət yolundan ən uzaq qapıdan istifadə edin.
Maşın hərəkətdə olan zaman qapı dəstəyinə toxunmayın.
Sürücünün diqqətini yayındırmayın.

Bu qaydalardan birini seçin və onun ətrafında qısa yol təhlükəsizliyi hekayəsi
qurun.Uşaqların zədələnməyə çox yaxın olduğu maşın səyahəti olan bir hekayə olmasına
çalışın.
Hekayənizi danışmaq üçün izahatları olan bir neçə rəsm çəkin.Sonda aydın təhlükəsizlik
mesajı olmalıdır.

Bu material ilkin olaraq Birləşmiş Krallıq Nəqliyyat Departamentinin “Düşün!” kampaniyası tərəfindən nəşr
edilib və yenidən nəşrə verdikləri icazəyə görə onlara minnətdarıq.http://think.direct.gov.uk
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TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: Maşınlarda Təhlükəsiz Davranış 7
Maşınla səyahət edərkən təhlükəsiz qalmaq və qəzaların qarşısını almaq üçün düzgün
davranmaq vacibdir.
•
•
•
•
•
•

Hər zaman təhlükəsizlik kəməri taxın.
Heç vaxt pəncərəyə söykənməyin və pəncərədən əl etməyin.
Sürücünün güzgü görüntüsünün önünü kəsməyin.
Minərkən və düşərkən nəqliyyat hərəkət yolundan ən uzaq qapıdan istifadə
edin.
Maşın hərəkətdə olan zaman qapı dəstəyinə toxunmayın.
Sürücünün diqqətini yayındırmayın.

Aşağıdakı şəkillərə baxın və orada göstərilən davranış qaydalarının təhlükəsiz və ya
təhlükəli olduğunu seçin:

Bu davranış təhlükəsizdir, ya təhlükəlidir? Nə üçün?

Əgər təhlükəlidirsə, necə təhlükəsiz edilə bilər?

Bu davranış təhlükəsizdir, ya təhlükəlidir? Nə üçün?

Əgər təhlükəlidirsə, necə təhlükəsiz edilə bilər?

Bu material ilkin olaraq Birləşmiş Krallıq Nəqliyyat Departamentinin “Düşün!” kampaniyası tərəfindən nəşr
edilib və yenidən nəşrə verdikləri icazəyə görə onlara minnətdarıq.http://think.direct.gov.uk
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Maşınlarda Təhlükəsiz Davranış (davamı)
Bu davranış təhlükəsizdir, ya təhlükəlidir? Nə üçün?

Əgər təhlükəlidirsə, necə təhlükəsiz edilə bilər?

Bu davranış təhlükəsizdir, ya təhlükəlidir? Nə üçün?

Əgər təhlükəlidirsə, necə təhlükəsiz edilə bilər?

Bu davranış təhlükəsizdir, ya təhlükəlidir? Nə üçün?

Əgər təhlükəlidirsə, necə təhlükəsiz edilə bilər?

Bu davranış təhlükəsizdir, ya təhlükəlidir? Nə üçün?

Əgər təhlükəlidirsə, necə təhlükəsiz edilə bilər?

TƏLİMAT VƏRƏQƏSİ: İki Şəkil Arasındakı Fərqi Tapın
Bu iki şəkil arasındakı 5 fərqi göstərə bilərsinizmi?

