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ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ՓԱԹԵԹ 

Բարի գալուստ EASST կրթական փաթեթ: Այս փաթեթը մշակված է ուսուցանելու 
ճանապարհային անվտանգությունն բազմաթիվ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական 
համակարգերում: 

Օգտագործելով օրինակը կրթական գործունեության և հանգստի ժամանակ՝ 
ուսուցիչներն ու ծնողները կարող են օգնել երեխաներին անվտանգ լինել 
ճանապարհներին: 

Այս փաթեթում ներառված ճանապարհային անվտանգության հիմնական սկզբունքները 
կարող եք սովորեցնել երեխաներին և դեռահասներին՝ ըստ տարիքային 
առանձնահատկությունների: 

Փաթեթում ներառված գործունեության հիմանկան սկզբունքներն են՝ 

 Իրազեկել երթևեկության և դրա վտանգների մասին 
 Կարգուկանոն պահպանել  ճանապարհներին 
 Անվտանգ ընտրություն կատարել՝ պահպանելով Ձեր և ուրիշների 

անվտանգությունը: 

Ինչո՞ւ ուսուցանել ճանապարհային անվտանգություն  

Աշխարհում ամեն օր միջինը 500 անչափահաս է մահանում ավտոճանապարհային 
պատահարների պատճառով: Ճանապարհային պատահարներն ամենամեծ չարիքն են 
երեխաների համար աշխարհի տարբեր մասերում:  

Ճանապարհային անվտանգության ուսուցանումը կենսական է նրանց համար: Երբեք 
շուտ չէ սովորեցնել անվտանգության հիմնական կանոնները: Ամեն տարի ավելի քան 1.2 
միլիոն մարդ մահանում է ավտոճանապարհային պատահարների պատճառով կամ 
տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ վիրավորվում կամ դառնում են հաշմանդամներ: 

Հատկապես վտանգված են երեխաները, որովհետև՝ 

 հասակի առանձնահատկություններից ելնելով՝ դժվար նկատելի են վարորդների 
կողմից, 

 վտանգավոր իրավիճակներում դժվար են կողմնորոշվում և կայացնում են սխալ 
որոշումներ անվտանգության վերաբերյալ, 
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 ֆիզիկապես նրանք ավելի փոքր են և մեծ է վնասվածքի հավանականությունը 
հարվածից: 

Կրթությունը կարող է պաշտպանել երեխաներին՝ ուսուցանելով անվտանգության 
հմտություններ: Իրազեկելով դեռահասներին ռիսկերի մասին և տրամադրելով նրանց 
անվտանգության ռազմավարությունը՝ կնպաստենք նրանց զարգացվածության 
մակարդակի աճին: 

Ճանապարհային անվտանգությունը ծավալուն առարկա է, որտեղ ներգրավված են և՛ 
երեխաները, և՛ դեռահասները: Անգամ ամենափոքր երեխան գիտի ինչ-որ բան դրա 
մասին, որովհետև բոլորն էլ օգտվում են ճանապարհներից և անվտանգությունը կարող 
է վնասել բոլորին: 
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ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ՓԱԹԵԹ (շարունակություն) 

Ծանոթություն կրթական փաթեթին   

Փաթեթն ապահովում է գրավիչ և խթանող գործողություններ՝ ներկայացնելով 
ճանապարհային անվտանգության ուղերձներն ու վարքագծերը: 

Փաթեթը բաժանված է երեք բաժնի. 

 մինչև 6 տարեկաններ 
 6-11 տարեկաններ 
 12-14 տարեկաններ 

Յուրաքանչյուր բաժնի թեման կազմված է թիրախային խմբին համապատասխան, բայց 
դրանք բոլորն էլ առընչվում են վերոնշնյալ հիմնարար սկզբունքներին: 

Ինչպե՞ս կիրառել կրթական փաթեթը 

Յուրաքանչյուր բաժին ապահովում է տարիքին համապատասխան ռեսուրսներ, 
ներածության և ուսուցիչների ու լիդերների խմբերի համար խորհուրդներ: 

Այս հիմնական ցուցումներն ու ռեսուրսները տալիս են ձեզ անհրաժեշտ ամբողջական 
տեղեկատվությունը՝ դեռահասների հետ ճանապարհային անվտանգության 
դասընթացը վարելու համար: 

Ռեսուրսները ներառում են ուսուցիչ-լիդերների ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (դասի պլան և 
վարժություններ) ինչպես նաև երեխաներին բաժանվող նյութերը: 

Ճանապարհային անվտանգության կրթական ծրագրի գործողությունների և բաժանվող 
նյութերի ձևը կարող է ներառվել դասերում կամ արտաժամյա պարապմունքներում: 
Մենք առաջարկում ենք ունենալ տարբեր միջոցառումներ յուրաքանչյուր շաբաթվա 
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համար` ճանապարհային անվտանգության ուղերձները հնարավորինս շուտ 
ամրապնդելու նպատակով: 

Գործողությունները և բաժանվող նյութերը կարող են կիրառվել նաև անհատապես՝ վեր 
հանելու ճանապարհային անվտանգության հատուկ հարցերը: Յուրաքանչյուրն 
առանձին վարժություն է՝ միտված անվտանգության իրազեկվածությանը 
բարձրացմանը: 

 

Այս ռեսուրսներն օգտագործելիս խնդրում ենք հիշել հետևյալ կետերը. 

Հիմնական ուղերձներ 

Ուսուցչի ցուցումները յուրաքանչյուր բաժնում ընդգծում է տարիքային խմբին ուղղված 
հիմնական ուղերձները: Յուրաքանչյուր առաջադրանք նաև ներառում է հիմնական 
ուղերձներ և նպատակներ: Փորձեք անընդհատ ամրապնդել այս հիմնական 
ուղերձները:  

Ակտիվ ուսուցում  

Երեխաներն ու դեռահասները լավագույնս սովորում են, երբ ակտիվ են և ներգրավված: 
Փորձեք դարձնել դասը որքան հնարավոր է ինտերակտիվ: 

Իրական կյանքի փորձ 

Առաջին հերթին երեխաների և դեռահասների համար կարևոր է սովորել 
ճանապարհների, երթևեկության և անվտանգ վարքագծի մասին: Միշտ փորձեք 
ներառել բացօթյա գործնական միջոցառումներ ճանապարհային անվտանգության 
դասին: 

Հասկանալի բառապաշար 

Երեխաներին լիարժեքորեն ներգրավելու համար անհրաժեշտ է ծանոթ լինել 
համապատասխան բառապաշարին: Համոզվեք, որ երեխաները, ում հետ աշխատում 
եք, հասկանում են ձեր կիրառած պայմանները: Սա կարևոր է բոլոր տարիքային խմբերի 
համար՝ հատկապես դեռահասների հետ աշխատանքում: 

Բազմազանություն 
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Այս փաթեթը կենտրոնացված է միջազգայնորեն ընդունված անվտանգության 
ուղերձների և վարքագծի վրա` պահպանելու երեխաների անվտանգությունը: Սակայն 
ձեր խմբի երեխաները կարող են ունենալ տարբեր փորձեր և անհրաժեշտություն 
կառաջանա համապատասխանեցնելու ձեր գործունեությունը: Օրինակ՝ շատ 
երեխաների ընտանիքներ չունեն մեքենաներ կամ ապրում են մայթեզր չունեցող 
բնակավայրում: Բացի այդ, կախված բնակության վայրից՝ գյուղական կամ քաղաքային, 
առաջանում են տարբեր խնդիրներ և դասընթացները պահանջում են տարբեր 
մոտեցումներ: 

Ուշադրություն 

Խմբի լիդերները պետք է ստուգեն՝ արդյոք որևէ երեխայի ընտանիքի անդամ կամ ընկեր 
մասնակից եղել է ավտոճանապարհային լուրջ պատահարի: 

Նմանատիպ իրավիճակներում հատուկ ուշադրություն ցուցաբերելու 
անհրաժեշտություն կա, և նպատակահարմար է նախապես զգուշացնել ծնողներին կամ 
խնամակալներին, որպեսզի նախապատրաստեն երեխաներին: 

Ընդգրկել երեխաներին/ խնամակալներին 

Երեխաներին սովորեցնելուց բացի անհրաժեշտ է նաև ճանապարհային 
անվտանգության դասընթացին ներգրավել ծնողներին: Երեխաները կարող են ազդել 
նրանց վարքագծի վրա: Այս փաթեթը ներառում է նամակ, որը կարող եք տալ ծնողներին, 
ինչը կիրազեկի, թե ինչ են սովորել երեխաները և ինչպես կարող են ամրապնդել դրանք: 
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6 տարեկանից ցածր երեխաներ․ Ներածական 
նշումներ 

Փաթեթի այս բաժինն ուսուցանում է հետևյալ հիմնական 
հաղորդագրությունները.  

Երթևեկությունը վտանգավոր է և կարող է վնասել մարդկանց: 

Երբեք մի մոտեցիր ճանապարհին առանց մեծահասակի ուղեկցության և միշտ բռնեք 
նրանց ձեռքը:  

Կանգնիր, նայիր և լսիր մինչ փողոցն անցնելը: 

Կրիր վառ գույնի հագուստ, որպեսզի վարորդները նկատեն քեզ:  

Միշտ կապիր ամրագոտին: 

Միշտ պահպանիր անվտանգության կանոնները մեքենա նստելիս և մեքենայից իջնելիս:  

 

Այս բաժինը ներկայացնում է ճանապարհային անվտանգության հիմնական 
հաղորդագրությունները՝ ուղղված 6 տարեկանից ցածր երեխաներին: Այն 
կենտրոնանում է երթևեկության վտանգների իմացության վրա՝ ներկայացնելով 
երեխաներին խնդիրներն և օգնելով նրանց ուսումնասիրել բարձրացված 
գաղափարները:  

Անհրաժեշտ է, որ երեխաներն առաջին հերթին սովորեն ճանապարհային, 
երթևեկության և անվտանգության վարքագծի մասին:  Այս բաժնի գործառույթներից 
մեկը ներառում է երեխաներին փողոց տանելը: Միշտ հիշեք, որ լավ պլանավորումը և 
ուշադիր վերահսկողությունը կարևոր են երեխաներին երեթևեկության գոտի դուրս 
բերելիս: 

Սկսենք  

6 տարեկանից ցածր երեխաների բաժինը սկսում է 2 գործառույթներից և հիմնական 
խնդիրները ներկայացնող ուղեցույցից: 
 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. §Եկեք նայենք մեքենային¦-ը    արտաքին գործառույթ է՝ 
երեխաներին ներկայացնելու երթևեկության վտանգները: Մինչ վարժությունն սկսելը 
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անհրաժեշտ է երեխաների հետ կարճ խմբակային քննարկում անցկացնել և բացատրել, 
որ դուք կհետևեք ճանապարհային անվտանգությանն և երթևեկության վտանգներին: 
 

6 տարեկանից ցածր երեխաներ․ Ներածական 
նշումներ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. §Ստեղծեք մի հսկայական ճանապարհային քարտեզ¦-ը 
ստեղծագործական գործունեություն է, որը երեխաներին գիտելիքներ է տալիս 
երթևեկության վտանգների մասին: Այն պետք է սովորեցնի երեխաներին, որ 
ճանապարհները նախատեսված են երթևեկության, իսկ մայթերը՝ հետիոտների համար: 
Այս գործառույթը որոշակի նախապլանավորման կաիրք է զգում՝ համոզվելու, որ կան 
անհրաժեշտ բոլոր միջոցները:   
 
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. §Հեռու մնա երթևեկելի գոտուց¦-ը գունազարդման մի թերթիկ 
է, որը կարող է օգտագործվել առաջին երկու գործառույթները յուրացնելու համար։ 
 

Միշտ բռնիր ձեռքը 

Հաջորդ երկու վարժությունները սովորեցնում են երեխաներին միշտ բռնել 
մեծահասակի ձեռքը, երբ ճանապարհի մոտ են: Սա պարզ, բայց անհրաժեշտ ուղերձ է:  
8 տարեկանից ցածր երեխաները ի վիճակի չեն ճշգրիտ դատողություններ անել 
հեռավորության և արագության վերաբերյալ, ուստի անհրաժեշտ է, որ նրանք 
հասկանան, որ պետք չէ անցնել փողոցն առանց մեծահասակի:  
 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. §Ձեռքերի հետքերով պաստառ¦-ը ստեղծագործական 
գործունեություն է, որը յուրաքանչյուր երեխայի մասնակից է դարձնում ուղերձին, 
ինչպես նաև ստեղծում է վառ, ուրախ պաստառ՝ ցույց տալու և հիշեցնելու երեխաներին 
մեծահասակի ձեռքը բռնելու կարևորության մասին:   
 
 
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. §Միշտ բռնիր ձեռքը¦-ը գունազարդման ընթացք է՝ այս 
հաղորդագրությունը յուրացնելու համար: 

Կանգնիր, նայիր և լսիր 
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Չնայած այս տարիքի երեխաները երբեք չպետք է մենակ անցնեն ճանապարհը, 
այնուամենայնիվ, տեղին է ներկայացնել ճանապարհն անվտանգ անցնելու կանոնները: 
Հաջորդ մի քանի վարժությունները ներկայացնում են §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦ 
գաղափարը:  

 

 

6 տարեկանից ցածր երեխաներ․ Ներածական 
նշումներ 

 
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦-ը տեղեկատու է, որը ցույց է տալիս 
պարզ և հստակ կերպով փողոցն անցնելու 5 փուլերը: Այն նախատեսված է, որպեսզի 
հրահանգիչները օգտագործեն այն, երբ առաջին անգամ ներկայացնում են այդ 
գաղափարը երեխաներին:  
 
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. §Անցնել ճանապարհը¦:  Այս §Կանգնր, նայիր և լսիր¦ 
գունազարդման թերթիկը կարող է օգտագործվել հաղորդագրությունը յուրացնելու 
համար:  
 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦ գործողությունների խաղը 
ինտերակտիվ խաղ է, որն օգնում է երեխաներին մտապահել հիմնական կետերը: 

Կրեք վառ գույնի հագուստ 

Հաջորդ երկու վարժություններն օգնում են սովորեցնել երեխաներին վառ գույնի 
հագուստ կրելու կարևորությունը՝ համոզվելու, որ նրանց կնկատեն վատ 
լուսավորության ու վատ եղանակային պայմանների դեպքում:  
 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. §Վառ գույնը ճիշտ ընտրություն է¦-ն պատմություն է, որն 
անհրաժեշտ է կարդալ երեխաների համար՝ նրանց ծանոթացնելու այս խնդիրներին:  
Հարցերը կօգնեն Ձեզ սկսել կառուցողական քննարկում տեսանելիության վերաբերյալ:  
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ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. §Ներկիր ինձ վառ գույներով¦-ը գունազարդման գործողություն 
է, որն ամրապնդում է այս հաղորդագրությունը: 

Միշտ  կապեք ամրագոտին 

Հաջորդ երկու վարժությունները օգնում են սովորեցնել երեխաներին ամրագոտի 
կապելու կարևորությունը:  Մինչ սկսելը դուք պետք է ներկայացնեք երեխաներին, թե 
ինչպես է պաշտպանում ամրագոտին և ապահովում ձեզ մեքենայում:  
 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ.  §Պարոն Արջի ճանապարհորդությունը¦-ը պատմություն է, որն 
անհրաժեշտ է կարդալ երեխաների համար. այն բացատրում է ամրագոտի կապելու 
կարևորությունը:  Հետևյալ գործողությունները կօգնեն սկսել խնդրի վերաբերյալ 
կառուցողական քննարկում: 
  
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. §Միշտ կապիր ամրագոտին¦ կետերն իրար միացնող հանելուկ 
է, որն ամրապնդում է այս նյութը: 

Անվտանգության կանոնները  մեքենա նստելիս և մեքենայից 
իջնելիս  

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ.  §Մեքենա նստել և մեքենայից իջնել¦-ը դերային գործառույթ է, 
որը նախատեսված է երեխաներին սովորեցնելու միշտ մեքենա նստել և մեքենայից իջնել 
անվտագ կողմից, այսինքն՝ երթևեկելի կողմից հեռու և մայթեզրին մոտ:   Այս 
նպատակով Ձեզ անհրաժեշտ կլինի դասավորել աթոռները՝ մեքենայի տեսք ստանալով, 
և կավիճ կամ ժապավեն օգտագործել մայթը նշագծելու համար: Համոզվեք, որ 
յուրաքանչյուր երեխա  մասնակցում է գործընթացին, քանի որ ակտիվ ուսուցումը կօգնի 
ավելի արդյունավետ յուրացնել նյութը: 
 
ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. §Մեքենա նստելու և մեքենայից իջնելու անվտանգության 
կանոնները¦ նկարազարդման գործընթաց է, որի նպատակն է յուրացնել նյութը՝ 
հետևելով դերային գործառույթին:  
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Մի մոռացեք անընդհատ ամրապնդել առանցքային նյութերը և բոլոր 
ուսումնական շրջանները դարձրեք որքան հանրավոր է ինտերակտիվ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ Եկեք նայենք  

Ուսուցչի նշումները. սա ուսուցչի կողմից ղեկավարվող գործառույթ է: Այս նշումները 
նախատեսված են  խմբի ղեկավարի համար և երեխաներին տրամադրելու ենթակա չեն:  

Անհրաժեշտ ժամանակահատվածը. մինչև  45 րոպե՝ կախված խմբում ներառված 
երեխաների քանակից: 

Առանցքային հաղորդագրությունները.  երթևեկությունը վտանգավոր է և կարող է 
վնասել մարդկանց: Երբեք մի մոտեցեք ճանապարհներին  առանց մեծահասակի 
ուղեկցության և միշտ բռնեք նրանց ձեռքը:  

Նպատակը. ներկայացնել երեխաներին երթևեկության ռիսկերը և հասկանալ՝ ինչպես 
ապահով մնալ:   
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Այս գործառույթի համար խմբի ղեկավարին անհրաժեշտ կլինի կայանել մեքենան 
ճանապարհից հեռու անվտանգ մի վայրում: Այս մեքենան պետք է կայանել 
երթևեկությունից հեռու մի վայրում, ուր երեխաները կարող են մոտենալ դրան առանց 
վտանգի: Մեքենան պետք է կայանված լինի հարթ մակերեսին ձեռքի արգելակը 
բարձրացրած և շարժիչը անջատած վիճակում:  
 
Խմբի ղեկավարը պետք է երեխաներին բացատրի մեքենաներից հեռավորություն 
պահպանելու կարևորությունը, անգամ եթե թվում է, թե դրանք չեն շարժվում: 
  
Հերթով տարեք երեխաներին մեքենայի մոտ՝ նրանց ձեռքը բռնած: Խնդրեք 
երեխաներին դիպչել մեքենային և ապա՝ իրենց որովայնին:  Ո՞րն է փափուկ: Ո՞րն է 
կոշտ: Բացատրեք, որ մեքենաները կոշտ են և կարող են վնասել, եթե հարվածեն նրանց: 
Նրանք փափուկ են և հեշտ խոցելի:  
 
Ցուց տվեք երեխաներին անիվը: Նրանց ուշադրությունը կենտրոնացրեք, թե որքան մեծ 
և կոպիտ է այն: Բացատրեք, որ այն շատ արագ է պտտվում: 
  
Սովորեցրեք երեխաներին, որ մեքենաները և մյուս փոխադրամիջոցները խաղալիքներ 
չեն: Դրանք վտանգավոր են:  
 
Հիշեցրեք նրանց հեռու մնալ երթևեկությունից և ճանապարհին մոտենալ միայն 
մեծահասակի ձեռքը բռնած:  
 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. Ստեղծեք մի հսկայական 
ճանապարհային քարտեզ 
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Ուսուցչի նշումները. սա ուսուցչի կողմից ղեկավարվող գործառույթ է: Այս նշումները 
նախատեսված են  խմբի ղեկավարի համար և երեխաներին տրամադրելու ենթակա չեն:  

Անհրաժեշտ ժամանակահատվածը. մինչև 1 ժամ  

Առանցքային հաղորդագրությունները.  երթևեկությունը վտանգավոր է և կարող է 
վնասել մարդկանց: Երբեք մի մոտեցեք ճանապարհներին  առանց մեծահասակի 
ուղեկցության և միշտ բռնեք նրանց ձեռքը:  

Նպատակը. սա ստեղծագործական գործառույթ է՝ խրախուսելու երեխաներին 
քննարկել ճանապարհային անվտանգությունը և հասկանալ, որ ճանապարհները 
նախատեսված են երթևեկության համար, իսկ մայթերը՝ հետիոտների:  

 
Այս գործողությունը խրախուսում է երեխաներին գունավոր թղթերից պատրաստել 
ճանապարհների և մայթերի մի հսկայական  քարտեզ և դրանք սոսնձել միասին:   
 
Կա՛մ գործողությունից առաջ, կա՛մ էլ դրա ընթացքում պատրաստեք ետին պլանի մի մեծ 
թերթ, որտեղ հստակ նշված են ճանապարհներն ու մայթերը: Դուք կարող եք ներառել 
տեղանքին հատուկ շինություններ, ինչպես օրինակ՝ այգի կամ դպրոց: Եթե Ձեր 
տարածքում ոչ բոլոր  ճանապարհներն ունեն մայթեր, համոզվեք, որ ետին պլանի 
թերթին ուրվագծված են տեղանքի պայմանները և բացատրեք երեխաներին՝ ինչպես 
պահպանել անվտանգության կանոնները:  Բացատրեք երեխաներին ճամփեզրին 
կանգնելու անհրաժեշտությունը, եթե չկա հետիոտնի համար նախատեսված տարածք:    
 
Օգնեք երեխաներին հին ամսագրերից կտրել փոխադրամիջոցների, մարդկանց, շների 
և մանկական սայլակների պատկերներ: (Եթե ձեռքի տակ չունեք ամսագրեր, նախապես 
կարող եք տպել համացանցից): 
 
Հանձնանարեք երեխաներին սոսնձել նկարները հսկայական քարտեզի 
համապատասխան տեղերում. այլ կերպ ասած՝ փոխադրամիջոցները՝ ճանապարհին, 
մարդիկ՝ մայթին կամ մեկ այլ ապահով վայրում՝ երթևեկությունից հեռու, և այլն:  
 
Մինչդեռ երեխաները սոսնձում են պատկերները, խոսեք նրանց հետ ճանապարհներին 
անվտանգ մնալու մասին՝ օգտագործելով հիմնաբառեր և  արտահայտություններ, 
ներառյալ՝ §ճանապարհ¦, §երթևեկություն¦, §մայթ¦, §հետիոտն¦ և §ձեռքը բռնել¦:  
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Երբ արդեն վերջացրել եք հսկայական քարտեզը, փակցրեք պատին՝ որպես 
ճանապարհային անվտանգության ուղեցույց: Ուսումնական շրջանի ավարտին 
հորդորեք երեխաներին ցույց տալ քարտեզը  իրենց ծնողներին/ խնամակալներին:   
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ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. Հեռու մնա երթևեկելի գոտուց  

Գունավորիր նկարը:  Մի մոռացիր խաղալ երթևեկությունից հեռու: 
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. Ձեռքերի հետքերով պաստառ 

Ուսուցչի նշումները. սա ուսուցչի կողմից ղեկավարվող գործառույթ է: Այս նշումները 
նախատեսված են  խմբի ղեկավարի համար և երեխաներին տրամադրելու ենթակա չեն:  

Անհրաժեշտ ժամանակահատված. 30 րոպե:  

Առանցքային հաղորդագրություննր. առանց մեծահասակի ուղեկցության երբեք 
դուրս մի եկեք փողոց և միշտ բռնեք նրանց ձեռքը: 

Նպատակ. սովորեցնել երեխաներին, որ անթույլատրելի է դուրս գալ փողոց առանց 
մեծահասակների և միշտ պետք է նրանց ձեռքը բռնած հատել փողոցը:   

 

 
 
 
Սա խմբային գործողություն է երեխաների ձեռքի նկարների մեծ ցուցադրություն 
պատրաստելու համար: Գործողությունը միտված է ամրապնդել մեծահասակների ձեռքը 
բռնելու կարևորությունը, երբ երեխաները հատում են փողոցը: 
Օգնեք երեխաներին ստեղծել իրենց ձեռքի առանձին նկարը անհատական թղթի վրա: 
Նրանք կարևոր են այդպես անել՝ ներկելով ձեռքը և ամուր սեղմելով թղթի վրա, կամ 
ուղղակի ուրվագծեն իրենց ձեռքը և հետո ներկեն այն: 
Օգնեք նրանց կտրել և բոլոր ձեռքերն ամրացնել մի մեծ թղթի վրա: 
Պատառին վերնագիր տվեք` §Գնում եք տուն: Բռնեք ձեռքերը¦ կամ §Բռնեք ձեռքերը և 
անվտանգ եղեք¦: 
Հնարավորության դեպքում կարող եք կախել այնտեղ, որտեղ երեխաներն ու նրանց 
ծնողները միշտ կտեսնեն այն: 
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ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. Միշտ բռնիր ձեռքը 

Գունավորիր նկարը: Մի մոռացիր բռնել մեծահասակների ձեռքը փողոցն անցնելիս: 

a  
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ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. Կանգնիր, նայիր և լսիր 

  
Գտիր ամենաանվտանգ հատվածը ճանապարհն 
անցնելու համար 
Ընտրիր մի վայր, որը տեսանելի է բոլոր կողմերից և 
վարորդներն էլ կարող են տեսնել քեզ: Մի՛ հատիր փողոցը 
ոլորանից: 
  

 

 
Կանգնիր 
Կանգնիր ճամփեզրին մինչև փողոցը հատելը: Մի՛ 
մոտեցիր երթևեկությանը: 
 

 
Նայիր 
Ժամանակ տրամադրիր լավ ուսումնասիրելու 
երթևեկութունը:  
 

 

 

 
Լսիր 
Ուշադիր լսիր, քանի որ երբեմն մինչև տեսնելը կարող ես 
լսել մեքենայի ձայնը:  
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Անցիր, երբ անվտանգ է  
Հատիր փողոցը, երբ այն դատարկ է և երբ ժամանակ ունես: 
Շարունակիր լսել և նայել մինչդեռ հատում ես փողոցը: 
 

 

ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. Անցնել ճանապարհը 

Նախքան փողոցն անցնելը միշտ կանգնիր, նայիր և լսիր: Գունավորիր նկարը: 
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦ խաղը   

Ուսուցչի նշումները. սա ուսուցչի կողմից ղեկավարվող գործառույթ է: Այս նշումները 
նախատեսված են  խմբի ղեկավարի համար և երեխաներին տրամադրելու ենթակա չեն:  

Անհրաժեշտ ժամանակահատվածը.  30 րոպե  

Առանցքային հաղորդագրությունները.  կանգնիր, նայիր և լսիր մինչ փողոցն 
անցնելը  

Նպատակը. Ներկայացնել §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦ հաղորդագրությունը երեխաներին:  

Խոսեք երեխաների հետ ճանապարհն անցնելիս հանդիպող վտանգների մասին: 
Բացատրեք, որ մինչ փողոցն անցնելը նրանք միշտ պետք է բռնեն մեծահասակի ձեռքը 
և պետք է կանգնեն, նայեն և լսեն երթևեկությունը: 

Երբ նրանք հասկանան նյութը, դուք կարող եք բացատրել §Կանգնիր, նայիր և լսիր¦  
խաղի կանոնները:   

Հրահանգներ  

Երեխաները պետք է սենյակում պարեն երաժշտության ներքո: Մի քանի րոպեից 
դադարեցրեք երաժշտությունը և հրահանգներ տվեք. երեխաները պետք է 
համապատասխան շարժումներ կատարեն: Նպատակն է չլինել վերջինը: 
Այնուամենայնիվ, վերջինը լինելու համար պատիժ չկա:    

Գործողություններ 

Բռնեք ձեռքը. յուրաքանչյուր երեխա պետք է բռնի ամենամոտ կանգնածի ձեռքը: 
Կանգնեք. երեխան պետք է ուղիղ կանգնի:   

Նայեք. երեխաները պետք է բարձրացնեն իրենց ձեռքերը դեպի իրենց ճակատները 
(ասես պաշտպանում են իրենց աչքերը արևից՝ ավելի լավ տեսնելու համար) և շուրջ 
բոլորը նայեն:  

Լսեք. երեխաները պետք է լուռ լինեն և ծալեն մի ձեռքն  ականջի հետևում՝ ասես 
փորձում են լարել լսողությունը: 
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. Պատմության ժամ. կրիր վառ 
գույնի հագուստ  

Ուսուցչի նշումները. սա ուսուցչի կողմից ղեկավարվող գործառույթ է: Այս նշումները 
նախատեսված են  խմբի ղեկավարի համար և երեխաներին տրամադրելու ենթակա չեն:  

Անհրաժեշտ ժամանակահատվածը.  30 րոպե  

Առանցքային հաղորդագրությունները.  կրիր վառ գույնի հագուստ, որպեսզի 
վարորդները նկատեն ձեզ: 

Նպատակը. Կարդացեք պատմությունը երեխաների համար և քննարկեք Հաջորդ 
գործառույթներում բարձրացված խնդիրները:   

 

Դա խնջույքի նախորդ օրն էր, Մարիամի ընկերոջ տանը:  

Մարիամը ոգևորված էր. 

- Մայրի՛կ, կարո՞ղ եմ իմ նոր սև տոնական զգեստը հագնել,- հարցրեց Մարիամը, - Մենք 
կարո՞ղ ենք այնտեղ քայլելով գնալ:  

- Շատ լավ, հիմա երբ դու 4 տարեկան ես, կարծում եմ հնարավոր է, - ասաց նրա մայրը: 
- Այն հեռու չէ՝ նմիջապես ճանապարհի ներքևում:   

- Ուռա՜, - թռչկոտելով բացականչեց Մարիամը: Նա հավանել էր իր նոր զգեստը:  

Հաջորդ օրը երեկոյան խնջույքն էր: Նա հագավ իր նոր սև զգեստը և սև կոշիկները: 

- Դու շատ լավ տեսք ունես, - ասաց մայրը ժպտալով: - Բայց դու պետք է կրես քո 
արտացոլող թևկապը: 

  

Նրա ձեռքում 2 սպիտակ ժապավեններ կային:  

- Բայց դա կփչացնի իմ տեսքը, - ասաց Մարիամը՝ դեմքը ծամածռելով:  

- Դա այնքան էլ կոկիկ չէ, բայց քեզ համար ապահով կլինի, - ասաց մայրը: - Այն օգնում 
է, որ վարորդները նկատեն քեզ գիշերով:  
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Մայրը կապեց իր թևկապը, Մարիամը՝ նույնպես, բայց նա երազում էր, որ այն 
անհետանա: Դրսում շատ մութ էր և ցուրտ: Մարիամը հուզված էր, բայց չէր բռնել մոր 
ձեռքը:  

 

Գործառույթ. Պատմության  ժամանակ. վառ գույնը 
ճիշտ ընտրություն  է  

Առջևում Մարիամը երեխաների ծիծաղի ձայն լսեց: Մթության մեջ դժվար էր տեսնել, 
բայց թվում էր, թե իր ընկերների՝ Սամվելի և Պետրոսի ձայներն էին:  Հետո տեսավ 
նրանց: Նրանք դասական տաբատներ և մուգ բաճկոններ էին հագել: Էմմին ձայն տվեց 
նրանց և նրանք սպասեցին նրան մայթին:   

Հանկարծ մայրը գոռաց.  

- Զգո՛ւյշ:  

Մի մեքենա  դուրս եկավ երթևեկելի գոտուց՝ շարժվելով Սամվելի և Պետրոսի 
ուղղությամբ: Նրանց մայրը ճիշտ ժամանակին նկատեց դա  և տղաներին հեռացրեց 
ճանապարհից:  

Վարորդը կանգնեց և իջեցրեց պատուհանը:  

- Դուք համարյա հարվածում էիք մեզ, - ասաց տղայի մայրը: Նա բարկացած էր:  

- Ես իսկապես ցավում եմ, պարզապես ձեզ չէի նկատել, - ասաց 
վարորդը: - Դուք ամբողջովին սև հագուստով եք:   

Մարիամը նայեց հորը, և նրանք բոլորը հանգիստ քայլերով 
գնացին խնջույքին:  

Հաջորդ օրը մանկապարտեզ գնալու օրն էր: Մարիամը հագավ 
իր ամենավառ զգեստը և վառ դեղին ժապավենով իր 
վերարկուն: 

- Շատ գունեղ տեսք ունես, - աղջկան տեսնելով ասաց մայրը:  

- Ես ուզում եմ համոզված լինել, որ վարորդները կնկատեն ինձ 
մանկապարտեզի ճանապարհին, - ասաց Մարիամը:  

- Իմ խելացի աղջիկ, - ասաց հայրը: - Գիշեր լինի, թե ցերեկ վառ 
գույնը ճիշտ ընտրություն է: 
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Հետևեք գործառույթներին  

Երբ կարդաք պատմությունը երեխաների համար, քննարկեք հետևյալ հարցերը:  

 Ինչո՞ւ էր Մարիամը սև զգեստ կրում:  
 

 Ո՞ւր էր նա գնում:   
 

 Ի՞նչ պատահեց Պետրոսի և Սամվելի հետ:  
 

 Ինչո՞ւ մեքենան գրեթե հարվածեց նրանց:   
 

 Ինչո՞ւ Մարիամը հագավ վառ զգեստներ հաջորդ օրը:  
 
 

Խոսեք երեխաների հետ այն մասին, թե ինչ են նրանք հիմա կրում: Ո՞վ է վառ գույնի 
հագուստ կրում: Ո՞վ է մուգ գույնի հագուստ կրում:  

Խոսեք այն մասին, թե ինչպես կարող է վառ գույնի հագուստը օգնել վարորդներին 
նկատել Ձեզ, երբ Դուք երթևեկելի հատվածի մոտ եք և ինչպես դա կարող է ապահովել 
երեխաների անվտանգությունը: Վարորդների համար ո՞ր երեխային ավելի հեշտ կլինի 
նկատել:  

Շեշտեք, որ վարորդների համար երբեմն դժվար է նկատել փոքր երեխաներին  անգամ 
ցերեկվա ժամերին, հատկապես երբ եղանակը վատ է:   
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ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. Վառ գունավորիր ինձ 

Վառ գունավորիր երեխաների հագուստները, որպեսզի վարորդները տեսնեն նրանց: 
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. Պատմության ժամ. պարոն Արջի 
ճանապարհորդությունը 

Ուսուցչի նշումները. սա ուսուցչի կողմից ղեկավարվող գործառույթ է: Այս նշումները 
նախատեսված են  խմբի ղեկավարի համար և երեխաներին տրամադրելու ենթակա չեն:  

Անհրաժեշտ ժամանակահատվածը.  30 րոպե  

Առանցքային հաղորդագրություն.  միշտ կապեք ամրագոտին 

Նպատակը. կարդալ պատմությունը երեխաների համար և քննարկել հաջորդ 
գործառույթներում բարձրացված խնդիրները:   

- Արի՛, Դավիթ, մենք գնում ենք տատիկի տուն, - ասաց մայրը:  

- Կարո՞ղ է պրն. Արջը նունպես մեզ հետ գալ,- ասաց Դավիթը: 

Դավիթը ձգվեց դեպի հին, մաշված արջուկը: 

- Շատ լավ, բայց զգույշ եղիր, այն շատ հին արջուկ է, - ասաց մայրը:  

Դավիթը ոգևորվեց: Պրն. Արջը նրա սիրելին էր: Դավիթը բարձրացավ մեքենայի հետևի 
նստատեղին: 

- Արի՛, - ասաց հայրը: - Ես կկապեմ քո ամրագոտին: 

Դավիթը ծամածռեց շրթունքները. 

- Ես չեմ սիրում ամրագոտի կապել:   

Հայրը ուշադրություն չդարձրեց նրա ասածին և կապեց նրա ամրագոտին:   

Դավիթը մռայլ տեսք ուներ: Դավիթը պրն. Արջին դրեց իր կողքի նստատեղին:  

- Անիմաստ ամրագոտի, - շշնջաց նա, երբ նրանք ճանապարհ ընկան:  

Հետո մի շուն վազեց դեպի փողոց և հայտնվեց մեքենայի դիմաց: Դավիթի մայրը կտրուկ 
արգելակեց, և  Դավիթը հանկարծ զգաց, որ առաջ հրվեց: Մեքենան կանգ առավ:  

- Քեզ հետ ամեն ինչ կարգի՞ն է Դավիթ, - հարցրեց հայրը:  

 

 



 

 

27 

-6 

Գործառույթ. Պատմության ժամ․ պարոն Արջի 
ճանապարհորդությունը  
Դավիթը վախեցած էր:  

- Կարծես թե՝ այո, - նա դողում էր:  

- Բարեբախտաբար մենք չհարվածեցինք շանը, - ասաց մայրը: 

- Բայց ու՞ր է պրն. Արջը, - ասաց Դավիթը : Նրա արջուկը հետևի նստատեղին չէր: 

- Ահա այն, - ասաց հայրը: - Այն առաջ է եկել արգելակման ժամանակ:  
Հայրը կռացավ մեքենայի առջևի հատվածից վերցնելու պրն. Արջին: 

- Թանկագինս, - ասաց մայրը:  

Դավիթը առաջ թեքվեց՝ տեսնելու:    

- Ի՞նչ է պատահել:  

Պրն. Արջը լավ տեսք չուներ: Նրա որովայնի հատվածի 
կարերը պատռվել էին և նրա միջի նյութը թափվել էր: 
Դավիթը ուր որ է կհեկեկար:     

- Նա երևի հարվածել է փոխանցման տուփին, - ասաց 
մայրը: - Բայց մի անհանգստացիր, մենք կնորոգենք այն:   

Դավիթը գրկեց խեղճ պրն. Արջին:  

- Ուրախ եմ, որ սա ինձ հետ չպատահեց, - ասաց նա՝ 
շոշափելով ամրագոտին:  

Մայրն ու հայրը գլխով արեցին և դանդաղ առաջ ընթացան: Դավիթը ամուր բռնեց պրն. 
Արջին:   

Հետևեք գործառույթներին 

Խոսեք պատմության մասին և քննարկեք հետևյալ հարցերը:  
 Ի՞նչ պատահեց պրն. Արջին:  
 Ինչո՞ւ նրա միջի նյութը թափվեց:   
 Արդյոք Դավիթը վնասվե՞լ էր, երբ մեքենան կտրուկ արգելակեց: Ի՞նչը ապահովեց 

նրա անվտանգությունը:   
 Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս պատմությունից: 
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ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. միշտ կապիր ամրագոտին 

Միացրեք կետերը և օգնեք վարորդին և երեխային կապեն իրենց ամրագոտիները: 
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. Մեքենա նստել և իջնել  

Ուսուցչի նշումները. սա ուսուցչի կողմից ղեկավարվող գործառույթ է: Այս նշումները 
նախատեսված են  խմբի ղեկավարի համար և երեխաներին տրամադրելու ենթակա չեն:  

Անհրաժեշտ ժամանակահատվածը.  20 րոպե  

Առանցքային հաղորդագրություն.  միշտ կապեք ամրագոտին 

Նպատակը. այս գործողությունը սովորեցնում է երեխաներին նստել և իջնել մեքենայից 
միայն փողոցի անվտանգ կողմում: 

Բացատրեք երեխաներին այն վտանգները, որոնց հնարավոր է հանդիպեն մեքենա 
նստելուց և իջնելուց, և ինչու պետք է նրանք բացեն մեքենայի միայն այն դուռը, որը 
հեռու է երթևեկությունից: 

Խոսեք նրանց հետ իրենց փորձի մասին:  

Դերային խաղ 
Օգտագործեք այս դերային խաղը` օգնելու երեխաներին հմտանալ մեքենա նստելու և 
իջնելու կանոննորին: 

Դրեք երկու աթոռ իրար կողքի և երկուսն էլ դրանց դիմաց` ասես մեքենայի նստատեղեր: 
Օգտագործեք մատիտ, կավիճ կամ մարկեր՝ մայթեր նկարելու համար: 

Հորդորեք երեխաներին նստել աթոռներին ասես ուղևորներ: Թույլ տվեք փորձել նստել և 
իջնել մեքենայից` վստահ լինելով, որ դա անում են ճանապարհաեզրի կողմից: 

Վարժությունը կարող եք օգտագործել նաև խոսելու այլ հարցերի մասին, ինչպիսիք են. 

 Ամրագոտու կարևորությունը 
 Կանգնել մայթեզրին 
 Միշտ բռնեք մեծերի ձեռքը ճանապարհներին 
 Կրեք վառ հագուստներ, որպեսզի վարորդները տեսնեն Ձեզ: 
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ԲԱԺԱՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹ. Մեքենա նստելու և մեքենայից 
իջնելու անվտանգության կանոնները 

Միշտ դուրս արի մեքենայից ճանապարհի ամենաանվտանգ կողմից: Ներկիր ինքդ:  
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Հարգելի՛ ծնող, 
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Ձեր երեխան սովորեց ճանապարհային անվտանգության մասին, որը միտված է 
նվազեցնելու զոհերի թիվը: 

Երեխաները մասնակցել են մի շարք գործողությունների, այդ թվում՝ խաղերի, 
ստեղծագորական առաջադրանքների, քննարկումների և գործնական 
պարապմունքների: 

Այս ամենը սովորեցրել է նրանց պահպանել անվտանգության կանոնները 
ճանապարհներին՝ կենտրոնացնելուվ հետևյալ հիմնական ուղերձների վրա. 

Երթևեկությունը վտանգավոր է և կարող է վնասել մարդկանց: 

Երբեք մի մոտեցիր ճանապարհին առանց մեծահասակի ուղեկցության և միշտ 
բռնեք նրանց ձեռքը:  

Կանգնիր, նայիր և լսիր մինչ փողոցն անցնելը: 

Կրիր վառ գույնի հագուստ, որպեսզի վարորդները նկատեն քեզ:  

Միշտ կապիր ամրագոտին: 

Միշտ պահպանիր անվտանգության կանոնները մեքենա նստելիս և մեքենայից 
իջնելիս:  
 

Խնդրում ենք խոսել նրանց հետ այն մասին, թե ինչ են արել այսօր: Վստահ ենք՝ 
կպատմեն Ձեզ իրենց սովորածի մասին: 

Երեխաները լավագույնն են սովորել գործնական պարապմունքների ընթացքում, 
այնպես որ Դուք կարող եք կենսական նշանակություն ունենալ նրանց անվտանգության 
պահպանման հարցում՝ խոսելով նրանց հետ այս հարցերի շուրջ որտեղ էլ որ լինեք: 
Խնդրում ենք օգտվել հնարավորությունից և հիշեցրեք այս անվտանգության 
կանոնները: Որպես ծնող լավ օրինակ եղեք նրանց համար:   

Խնդրում ենք Ձեզ և Ձեր երեխաներին զերծ պահել վտանգավոր իրավիճակներից և 
պահպանել անվտանգության յուրաքանչյուր կանոն: 

Շնորհակալություն աջակցության համար: 

 

[Անուն/ կազմակերպություն] 
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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔԵՐ 

 

 
Brake, The Road Safety Charity 
www.brake.org.uk and www.roadsafetyweek.org 

 

The European Bank for Reconstruction and Development 
www.ebrd.com 
 

 

FIA Foundation 
www.fiafoundation.org 
 

 

UK Department of Transport, Think! Campaign 
think.direct.gov.uk 
 

 

Youth for Road Safety 
www.youthforroadsafety.org 



 

 

35 

-6 

 

 


