Освітній пакет з безпеки дорожнього руху
Ласкаво просимо до Освітнього пакету EASST. Даний пакет розроблений з освітньою
метою та покликаний допомогти в навчанні з безпеки дорожнього руху в рамках
формальної на неформальної освіти.
Організовуючи освітній процес у простому та ігровому форматі вчителі та батьки
можуть допомогти дітям молодшого та старшого віку залишатися у безпеці на дорогах.
Даний пакет містить ресурси (матеріали), які вам потрібні для навчання дітей
молодшого та старшого віку оновним принципам безпеки дорожнього руху у спосіб,
який накраще відповідає їх віку.
Ключовими принципами, які лежать в основі всіх завдань у даному пакеті, є:
•
•
•

Розуміння дорожнього руху та небезпек, з ним пов’язаних.
Добра поведінка на дорогах та біля них.
Вибір правильної, безпечної поведінки, що дозволить вам та оточуючим
залишатися в безпеці на дорогах.

Чому потрібно навчати безпеці руху?
Кожного дня на дорогах у всьому світі гине в середньому більше ніж 500 людей у віці
до 18 років. Аварії на дорогах стали основною причиною смертності серед молоді у
всіх регіонах світу.
Безпека дорожнього руху набула життєво важливого значення для дітей молодшого
та старшого віку. Ніколи не буває занадто рано навчити їх основним навичкам безпеки.
В усьому світі щороку на дорогах гине більше 1,3 мільйона людей, а десятки мільйонів
отримують травми та каліцтва.
Діти є особливо вразливими і підлягають ризику в більшій мірі, оскільки:
•
•

Маленьким дітям важче зорієнтуватися в дорожніх обставинах, а також бути
поміченими водіями.
На відміну від дорослих, вони меншою мірою здатні розпізнати небезпечні
ситуації, і ім не вистачає зрілості для прийняття правильного рішення щодо
безпечної поведінки.
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•

Вони фізично менші, відтак з більшою ймовірністю можуть зазнати травми від
транспортного засобу у випадку ДТП.

Вчителі можуть захистити дітей, навчаючи їх життєво необхідним девізам та навичкам.
Формування у дітей розуміння потенційної небезпеки та відпрацювання алгоритмів
безпечної поведінки є важливими складовими їх розвитку.
Безпека дорожнього руху – це чудовий предмет для залучення дітей молодшого та
старшого віку. Навіть наймолодша дитина буде щось про це знати, тому що, як і кожен
з нас, вона теж стає учасником дорожнього руху, а безпека дорожнього руху
стосується всіх.
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Освітній пакет з безпеки дорожнього руху (прод.)
Вступ до Освітнього пакету
Цей пакет містить захоплюючі та інтерактивні заняття, які покликані ознайомити з
ключовими меседжами і правилами безпечної поведінки на дорогах.
Пакет складається з трьох частин:
•
•
•

До 6 років
6 – 11 років
12– 14 років

Теми в кожній частині варіюються відповідно до віку цільової групи, але вони всі
пов’язані нашими ключовими принципами.

Як використовувати Освітній пакет
Кожна частина пакету містить відповідні до віку дітей матеріали, а також вступні
пояснення та рекомендації для вчителів та керівників груп.
Ці базові пояснення та матеріали містять всю необхідну інформацію, яка вам
знадобиться для проведення занять з безпеки дорожнього руху з дітьми молодшого
та старшого віку.
Ресурсна база включає в себе ЗАНЯТТЯ, які проводить вчитель (заплановані
заняття та вправи), а також РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ, які потрібно розмножити та
роздати дітям.
Такі заняття та роздаткові матеріали формують освітню програму з безпеки
дорожнього руху, яка може бути включена в план уроку або проведена як позакласна
діяльність. Ми рекомендуємо проводити різні заняття щотижня впродовж декількох
тижнів, а також за будь-якої нагоди закріплювати знання з безпеки дорожнього руху.
Крім того, такі заняття та роздаткові матеріали можуть бути використані й
індивідуально, з метою звернення уваги на конкретні питання з безпеки руху. Адже
кожне з них є самостійною вправою, яка покликана підвищити рівень інформування в
питаннях безпеки дорожнього руху.
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При використанні даних матеріалів, будь ласка, пам’ятайте про наступне:
Ключові девізи
У кожній частині в поясненнях для вчителя окреслені ключові девізи для кожної
вікової категорії. Кожна вправа також включає ключові девізи та завдання.
Намагайтеся завжди наголошувати на цих ключових девізах.
Активне навчання
Діти молодшого та старшого віку навчаються найкраще, коли вони зацікавлені та
активні. Намагайтеся організувати ваші заняття у якомога більш інтерактивний
спосіб із активним залученням дітей.
Досвід із реального життя
Дуже важливо, щоб у процесі вивчення доріг, дорожнього руху та безпечної
поведінки на дорогах, діти молодшого та старшого віку мали можливість набути
свого власного досвіду. Завжди намагайтесь включати у ваші уроки з безпеки
дорожнього руху практичні заняття на вулиці.
Розуміння термінології
Для того, щоб діти були по-справжньому зацікавлені та розуміли, що таке безпека
дорожнього руху, вони повинні володіти певним словниковим запасом.
Переконайтесь у тому, що термінологія, яку ви використовуєте, знайома та зрозуміла
дітям, яких ви навчаєте. Це особливо важливо враховувати при роботі з дітьми
молодшого шкільного віку, проте про це також потрібно обов’язково пам’ятати
працюючи і з іншими віковими категоріями.
Відмінності
Цей пакет розроблений і призначений для вивчення загальнопоширених девізів з
безпеки дорожнього руху та безпечної поведінки дітей з метою їх захисту на дорогах.
Проте діти у вашій групі можуть мати різний власний досвід дороги та дорожнього
руху, і вам, можливо, доведеться адаптувати ваші заняття відповідним чином.
Наприклад, у деяких дітей у сім’ї немає автомобіля, або ж там, де вони живуть,
немає пішоходного тротуару. Крім того, діти, які живуть у сільській та міській
місцевості, будуть зіштовхуватися з різними проблемами, і під час занять це потрібно
враховувати та, можливо, міняти акценти.
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Чутливість
Керівники групи повинні завжди спочатку перевіряти, чи у якоїсь дитини з групи
немає родичів або друзів, які потрапляли у серйозну дорожньо-транспортну пригоду.
В такому випадку потрібно виявити особливу чутливість, а також, можливо, доцільно
попередити батьків або тих, хто доглядає за дитиною, щоб вони могли підготувати
дитину до занять.
Залучення батьків/осіб, які доглядають за дітьми
В доповнення до ваших уроків з дітьми залучення батьків до вивчення безпеки
дорожнього руху є надзвичайно важливим. Приклад батьків здійснює великий вплив
на дітей. Цей пакет містить лист, який ви можете передати батькам, що дозволить їм
бути в курсі того, що вивчили діти і як вони можуть допомогти закріпити дані знання.
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6-11 років – Вступні пояснення
У цьому розділі пакету навчають таким ключовим девізам:
Зупинись, подивись та послухай перед тим, як перейти дорогу.
Завжди пристібайся ременем безпеки.
Будь яскравим, щоб водії могли бачити тебе.
Завжди поводь себе безпечно, перебуваючи в автомобілі.
Цей розділ пакету містить основні девізи з безпеки дорожнього руху для дітей віком
від 6-ти до 11-ти років. В пакеті робиться акцент на усвідомленні дітьми небезпеки
доріг та транспортних засобів, ознайомлюючи їх з проблемами та допомогаючи їм у
дослідженні висунутих ідей.
Діти значно дорослішають у віковому проміжку від 6-ти до 11-ти років, і тому
вчителям, можливо, доведеться адаптовувати свої заняття до віку дітей, які
братимуть участь у навчаннях.
Фахівці припускають, що дітям у віці до 8-ми років нелегко визначити, на якій
швидкості і на якій відстані рухається автомобіль, адже зір та слух у них все ще в
процесі розвитку. Окрім цього, вони, як правило, легко відволікаються та діють
імпульсивно. Відтак, якщо у вас є група дітей наймолодшого віку з цільового вікового
діапазону, ви, можливо, захочете інтегрувати деякі заняття з пакету “Для дітей до 6ти років”.
Дітей молодшого віку також можна заохотити роздумувати про безпечний вибір,
проте у цьому віці вони не повинні робити цей вибір самостійно. Фокусуючись на
девізі ‘Зупинись, подивись та послухай’, ви повинні нагадувати дітям молодшого віку
про те, що переходити дорогу вони можуть лише з дорослими.
Вкрай важливо, щоб під час навчання про дороги, дорожній рух і безпечну поведінку
на дорозі дитина мала можливість здобути і свій власний досвід, тому завершальним
заходом цього розділу є прогулянка з дітьми по місцевому району. Завжди
пам’ятайте, що добре планування, ретельний нагляд та оцінка ризиків є
надважливими, коли ведете дітей молодшого віку спостерігати за рухом транспорту
зблизька.
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6-11 років – Вступні пояснення (Продовж.)
Розпочинаємо роботу
На перших двох заняттях, описаних у цьому розділі, знайомимо дітей з загальною
тематикою безпеки дорожнього руху, та даємо їм можливість обдумати свій власний
досвід на дорозі та здатність розпізнавати небезпеку.
ЗАНЯТТЯ: “Визначення небезпек” здійснюється у формі дискусії під керівництвом
вчителя. Вам необхідно буде зробити підбірку фотографій місцевого району.
Використовуйте їх, щоб спонукати дітей до широкої дискусії щодо низки питань з
безпеки дорожнього руху.
ЗАНЯТТЯ: “Опитування підняттям рук”. Це заняття проводиться у формі роздумів
дітей над їхньою власною поведінкою на дорозі та поруч неї, грунтуючись на дискусії
щодо “визначення небезпек”.

Зупинись, подивись, послухай
У цьому розділі знайомимо з девізом ‘Зупинись, подивись та послухай’ для
безпечного переходу через дорогу.
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Зупинись, подивись та послухай’. Це резюме на
одну сторінку про п’ять етапів переходу через дорогу. Його слід використовувати
разом з іншими ресурсами, описаними у цьому розділі.
ЗАНЯТТЯ: ‘Рольова гра “Безпечний перехід через дорогу”. Це заняття націлене
на те, аби навчити дітей правилам переходу дороги в безпечному середовищі.
Після того, як діти мали можливість ознайомитись з роздатковим матеріалом та
взяли участь у рольовій грі, існує низка вправ для закріплення девізу ‘Зупинись,
подивись та послухай’:
ЗАНЯТТЯ: ‘Гра “Прогулюйся безпечно” – це веселий та активний спосіб
консолідувати девіз.
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Вправа “Зупинись, подивись та послухай” – це
письмове завдання, яке дозволяє дітям зосередитись на ключових етапах переходу
через дорогу.
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6-11 років – Вступні пояснення (Продовж.)
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Придумай плакат’ спонукає дітей зосередитись на
важливості ділитись девізом з іншими та використовувати свої креативні можливості.
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Завжди тримай за руку дорослого, переходячи
дорогу’ – це розмальовка для дітей молодшого віку, яка нагадує їм про те, що вони
повинні переходити дорогу лише з дорослими.
ЗАНЯТТЯ: “Прогулянка: практикуємо все вивчене”. Важливо, аби діти
практикували знання, які вони отримали, на справжній дорозі. Цей захід дає вам
можливість вивести дітей на прогулянку після того, як виконані вправи на тему
‘Зупинись, подивись та послухай’.

Завжди пристібайся ременем безпеки
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Історія Аліси’ – це розповідь та низка вправ, що йдуть
після неї, націлені на те, щоб навчити дітей, що пристібатись ременем безпеки є
важливим та які можуть бути наслідки, якщо не пристібатись.
ЗАНЯТТЯ: ‘Дослідження щодо використання ременів безпеки’ – це простий
захід, який спонукає дітей задуматись про ремені безпеки, та дає можливість
обговорити питання щодо їх використання.

Будь яскравим, щоб водії могли тебе бачити
ЗАНЯТТЯ: ‘Яскравий - це правильно’ – це історія, яку слід прочитати дітям, щоб
ознайомити їх з цим питанням. Вправи, які йдуть після історії, допоможуть вам
провести конструктивну дискусію щодо цього питання.
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Розфарбуй мене яскраво’ – це вправа - розмальовка,
яка закріплює девіз.

Завжди поводь себе безпечно в автомобіл
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Історія про безпечну поведінку в автомобілі’. Це
письмове завдання, яке знайомить дітей з ключовими девізами про безпечну
поведінку в автомобілі, та пропонується їм написати свою власну розповідь.
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6-11 років – Вступні пояснення (Продовж.)
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Безпечна поведінка в автомобілі’ – це письмове
завдання, котре дозволяє дітям проаналізувати, яка поведінка вважається
безпечною, а яка – небезпечною.
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Знайди відмінності’. Це веселе письмове завдання, в
якому зібрано багато з девізів, описаних у цьому пакеті. Дітям необхідно знайти шість
відмінностей між двома малюнками. Відмінності на другому малюнку:
1. Є паркан, що не дозволяє м’ячу викотитись на дорогу.
2. Водій пристебнутий ременем безпеки та не махає рукою з вікна.
3. Дівчинка тримається за руку дорослого.
4. На кущі є листя.
5. Мама тримає в руках сумку для покупок.
6. На край дороги додано бордюр.

Пам’ятайте - постійно закріплювати ключові девізи та організовувати усі свої
заняття максимально інтерактивними.
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ЗАНЯТТЯ: Визначення небезпек
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: до 45 хвилин.
Ключові девізи: ‘Як розпізнати небезпеку на дорозі’ та ‘Зупинись, подивись та
послухай’.
Ціль: Навчити дітей розпізнавати небезпеку на дорозі, типи дорожнього руху,
безпечні та небезпечні зони, та розуміти, як використовувати цю інформацію, щоб
залишатись на дорозі та поруч неї у безпеці. Це також можливість обговорити
питання, пов’язані з переходом через дорогу та важливість девізу ‘Зупинись,
подивись та послухай’.
Перед початком заняття зробіть кілька світлин місцевої території. Зробіть підбірку
цих фотографій, щоб використати їх як основу для дискусії про можливі небезпеки на
дорозі, безпечні місця для переходу через дорогу, різні типи руху на дорозі, знаки,
пішохідні переходи та перехрестя, якщо такі є. Місця на фотографіях повинні бути
знайомі дітям та давати можливість обговорити цілу низку сценаріїв.
Використовуйте фотографії, щоб спонукати дітей до дискусії. Заохочуйте дітей
розпізнавати небезпеки та обдумувати небезпечні ситуації на дорозі. Задайте дітям
такі питання:
•

В якому місці найбезпечніше переходити цю дорогу? Чому?

•

Де було б небезпечно переходити цю дорогу? Чому?

•

Які небезпеки ви бачите?

•

Які дорожні знаки ви бачите? Що вони означають?

•

Скільки різних напрямків дорожнього руху ви бачите?
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ЗАНЯТТЯ: Визначення небезпек (продовж.)
•

Чи бачите тут людей? Якщо так, як вважаєте, чи є їхня поведінка безпечною,
чи ні?

•

Чи бачите тут якісь транспортні засоби? Що роблять водії для безпеки? А яка
поведінка водіїв створює небезпеку на дорозі?

•

Як вважаєте, чи може бути прихована небезпека поруч та навколо цієї дороги,
яку ви не в змозі побачити? За автомобілем або за рогом (наприклад, будинку,
паркану, арки, виїзду з двору тощо)?

Попросіть дітей подумати про зв’язок між їхніми відповідями та реальними
життєвими ситуаціями, та пояснити, як вони будуть застосовувати отримані знання
на практиці.
Навчіть дітей визначати та звертати увагу на безпечні місця, в яких слід переходити
дорогу, та зробіть акцент на девізі ‘Зупинись, подивись та послухай’.
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ЗАНЯТТЯ: Опитування підняттям рук”1
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: 30 хвилин.
Ключові девізи: Розуміння небезпек, і як робити правильний безпечний вибір
поведінки на дорозі.
Ціль: Це опитування дозволить дітям вивчити умови безпечної поведінки у різних
ситуаціях на дорозі та шляхи, які дозволять їм підвищити рівень своєї власної
безпеки.
Це заняття розроблене як груповий захід. Керівник групи повинен обговорити з
дітьми умови місцевого дорожнього руху. Опитування – це можливість для дітей
висловити своє бачення проблематики, а також це спосіб спонукати їх задуматись
над тим, як залишатись у безпеці.
Питання слід задавати усім дітям. Діти піднімають руки, відповідаючи ‘так’ або ‘ні’.
Керівник групи повинен робити нотатки відповідей.
Питання

Так

Ні

Як ви вважаєте, чи можуть існуючі місцеві дороги бути
небезпечними для дітей молодшого віку?
Прогулюючись у своєму районі, чи переживаєте ви, що можете
постраждати від транспортних засобів, що рухаються?
Чи були ви коли-небудь учасником дорожньо-транспортної
пригоди? Можливо ви постраждали чи були у ситуації, коли
могли би постраждати від удару транспортним засобом?
Чи потрібно маршрут між вашим будинком та школою зробити
більш безпечним?
Чи вважаєте, що потік руху автомобілів на дорогах у вашому
районі іноді рухається занадто швидко?
1

Це заняття адаптовано з матеріалів, вперше опублікованих благодійним фондом з безпеки
дорожнього руху 'Пригальмуй', і ми вдячні їм за дозвіл відтворити їх. http://www.brake.org.uk та
www.roadsafetyweek.org
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Опитування підняттям рук” (Продовж.)
Чи їхали ви коли-небудь в автомобілі з водієм, який рухався на
занадто великій швидкості?
Чи бачили ви на дорогах у вашому районі водіїв, які кермуючи
автомобілем користувались мобільним телефоном?
Чи їхали ви коли-небудь в автомобілі з водієм, який кермуючи
автомобілем користувався мобільним телефоном?
Після того, як діти відповіли на питання, спонукайте їх задуматись над своїми
відповідями та піднятими проблематиками.
Сфери, які, можливо, ви б хотіли пропрацювати з дітьми:
•
•
•
•
•
•

Як виглядають дороги поруч школи та поруч дому?
Чи були реалізовані заходи щодо забезпечення на цих дорогах безпеки
людей? Чи потрібно таких заходів реалізувати більше?
Де найнебезпечніші місця для пішоходів?
Коли водіям найважче бачити вас?
Що ви можете зробити, щоб бути у більшій безпеці?
Що можуть зробити водії, щоб вас захистити?
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Зупинись, подивись та
послухай
Знайди найбезпечніше місце для переходу через
дорогу
Знайди місце, з якого ти бачитимеш в усіх напрямках, і на
якому водії зможуть бачити тебе. Ніколи не переходь
дорогу на поворотах, звідки можуть вискочити автомобілі.
Зупинись
Зупинись безпосередньо перед тим, як підійти до краю
тротуару. Не підходь занадто близько до проїжджої
частини дороги.

Подивись
Дай собі достатньо часу, аби все добре роздивитись
навколо проїжджої частини дороги.

Послухай
Уважно слухай, адже ти можеш іноді почути рух
транспортного засобу на дорозі до того, як його
побачиш.

Впевнившись у безпеці, переходь
Переходь, коли буде безпечний проміжок на проїжджій
частині та достатньо часу для здійснення самого
переходу. Продовжуй дивитись та слухати і коли вже
безпосередньо здійснюєш перехід.
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ЗАНЯТТЯ: Рольова гра “Безпечний перехід через
дорогу”2
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей. Ви можете використовувати
роздаткові матеріали ‘Зупинись, подивись та послухай’ під час цього завдання.
Необхідний час: Приблизно 30 хвилин.
Ключові девізи: Безпечна поведінка на дорозі та ‘Зупинись, подивись та послухай’.
Ціль: Це заняття-рольова гра на основі девізу ‘Зупинись, подивись та послухай’.
Вона націлена на те, щоб дати можливість дітям попрактикувати безпечний перехід
через дорогу.
Мета цього заняття - дати можливість дітям взяти участь у рольовій грі, де вони
вирушають на прогулянку та переходять дорогу різними способами.
Проводьте заняття в залі або у класній кімнаті. Використовуйте кольорову стрічку
або крейду, щоб позначити на підлозі дорогу та тротуари, та спонукайте дітей
задуматись над небезпеками, які можуть виникнути в реальному житті.
Перед тим, як розпочати, переконайтесь, що діти знайомі з п’ятьма етапами
девізу ‘Зупинись, подивись та послухай’:
• Знайди найбезпечніше місце, щоб перейти дорогу
• Зупинись: Зупинись на краю тротуару або дороги.
• Подивись: Дай собі достатньо часу, щоб добре оглянути все на проїжджій
частині.
• Послухай: Уважно послухай. Іноді ти можеш почути рух транспортного засобу
ще до того, як ти зможеш його побачити.
• Впевнись, що ти у безпеці, і лише тоді переходь. Продовжуй дивитись та
слухати і коли вже безпосередньо здійснюєш перехід.

2

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Департаментом Транспорту
Великобританії, в рамках Кампанії 'Думай!' і ми вдячні їм за дозвіл на відтворення.
http://think.direct.gov.uk
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ЗАНЯТТЯ: Рольова гра “Безпечний перехід через
дорогу” (Продовж.)
Попросіть дітей парами переходити через дорогу, тримаючись за руки.
Переконайтесь, що вони доримуються усіх п’яти етапів.
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ЗАНЯТТЯ: Гра “Прогулюйся безпечно”3
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: 15 хвилин.
Ключові девізи: Безпечна поведінка біля доріг та ‘Зупинись, подивись та
послухай’.
Ціль: Використовуй це заняття для того, аби закріпити девізи, які ви обговорювали
з дітьми на попередніх заняттях.
Це активна гра. Вам потрібно буде навчити дітей низці дій, які вони повинні зробити
згідно ваших інструкцій, і які ви називатимете в довільному порядку. Дітям
необхідно розташуватись у різних місцях по всьому залі або класній кімнаті.
Інструкції та дії наступні:
•

В одну лінію! [Усім слід стати в одну лінію один за одним]

•

Візьміться за руки! [ Візьміться за руки з найближчою до вас особою]

•

Перейди на тротуар! [Перейди на ту сторону кімнати, що визначена як
умовний тротуар]

•

Зупинись, подивись та послухай! [Стій спокійно, тихо, оглядаючи усе
навколо, будь на поготові переходити дорогу]

•

Переходь через дорогу! [Імітуй, що ти перехош через дорогу, не
забуваючи дивитись по сторонах]

Перед початком гри покажіть дітям дії та дозвольте їм попрактикувати кожну. Потім
почніть давати інструкції в довільному порядку. Ідея полягає у тому, аби не бути
крайнім у виконанні дії (проте у цьому випадку – ніхто не виходить з гри).
Розпочніть у повільному темпі та по мірі звикання дітей до дій пришвидшуйте темп.
Завершіть гру, дозволивши дітям відпочити та задайте їм питання, чому їм слід
переходити дорогу в одну лінію на вузьких провулках, і чому важливо триматись за
руки біля проїжджої частини дороги.

3

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Департаментом Транспорту
Великобританії, в рамках Кампанії 'Думай!' і ми вдячні їм за дозвіл на відтворення.
http://think.direct.gov.uk
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Вправа “Зупинись,
подивись та послухай”
Нижче наведено п’ять етапів переходу через дорогу. Розмісти їх у правильному
порядку.
Послухай:
1ий
Уважно послухай. Іноді ти можеш
почути рух транспортного засобу ще
до того, як ти зможеш його побачити.
2ий
Зупинись:
Зупинись біля краю тротуару або
дороги.
Впевнись, що ти у безпеці, і лише
тоді переходь. Продовжуй дивитись
та слухати і коли вже переходиш
дорогу.

Знайди найбезпечніше місце, щоб
перейти дорогу.

Подивись:
Дай собі достатньо часу, щоб добре
все оглянути навколо.

3ій

4ий

5ий
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: “Придумай плакат”
Створи плакат, який нагадає іншим дітям про девіз ‘Зупинись, подивись та
послухай’

19

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: “Завжди тримай за руку
дорослого, переходячи дорогу”
Розфарбуй малюнок, що нижче. Пам’ятай завжди тримати за руку дорослого, коли
поруч дорога.
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ЗАНЯТТЯ: “Йдемо на прогулянку: практикуємо все
вивчене”
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: Приблизно 1 год.
Ключові девізи: Безпечна поведінка біля доріг та ‘Зупинись, подивись та
послухай’.
Ціль: Дати дітям можливість попрактикувати всі вивчені уроки з безпечної
поведінки на дорозі, йдучи з ними на цільову прогулянку по місцевому району та
переходячи дорогу. Ви повинні впевнитись, що всі діти ознайомлені з девізом
‘Зупинись, подивись та послухай’ перед тим, як вийти з ними на прогулянку.
Для проведення цього заняття поділіть дітей на невеликі групи для нетривалої
прогулянки, щоб дати їм можливість отримати власний досвід грамотного переходу
проїжджої частини, а також навчитись розпізнавати небезпеки на дорозі.

Планування цільової прогулянки
Попросіть дітей запропонувати пункт призначення та маршрут. Переконайтесь, що
маршрут включає два або три місця, в яких можна перейти дорогу.
Перед тим, як відправитись на прогулянку, поговоріть з дітьми та запитайте у них,
що, на їх думку, вони побачать під час прогулянки, та які можливі небезпеки можуть
на них чекати. Попросіть дітей подумати над такими питаннями:
•

Які небезпеки можуть завдати шкоди?

•

Що можуть зробити діти, щоб залишатись у безпеці?

•

Хто може допомогти дітям перебувати у безпеці, коли вони йдуть гуляти на
вулицю?
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ЗАНЯТТЯ: “Йдемо на прогулянку: практикуємо все
вивчене” (Продовж.)
Дайте дітям завдання – придумати кілька правил для майбутньої прогулянки.
Наприклад:
•
•
•
•

Залишайся поруч з дорослим, та тримайся за руки з другом по прогулянці.
Тримайся подалі від краю дороги.
Почекай на тротуарі поки не буде безпечно переходити дорогу.
Завжди дотримуйся правила ‘Зупинись, подивись та послухай’.

Прогулянка
Нагадайте дітям маршрут та їхні правила, які допоможуть залишатись у безпеці.
Поділіть дітей по парах та виходьте на прогулянку.
Впевніться, що на прогулянці у вас буде один дорослий попереду групи дітей та
один – позаду групи.
Попросіть дітей подивитись навколо себе та описати, що вони можуть бачити:
Дорожній рух? Запарковані автівки? Роздоріжжя? Перехрестя? Дерева? Дорожні
знаки? Дорогу – з поворотами чи пряму? Як рухаються транспортні засоби – швидко
чи повільно?
Коли ви готові переходити дорогу, нехай діти запропонують безпечне місце для
перетину дороги. Попросіть їх описати місце, де вони перебувають, та можливу
небезпеку. Впевніться, що діти очікують на безпечний проміжок у дорожньому русі
транспортних засобів перед тим, як перетинати дорогу.
Перед тим, як переходити дорогу – переконайтеся, що діти виконують п’ять етапів:
• Знайди найбезпечніше місце, щоб перейти дорогу.
• Зупинись: Зупинись на краю тротуару або дороги.
• Подивись: Дай собі достатньо часу, щоб добре оглянути все навколо.
• Послухай: Уважно прислухайся. Іноді ти може почути рух транспортного
засобу ще до того, як ти зможеш його побачити.
• Впевнись, що ти у безпеці, і лише тоді переходь. Продовжуй дивитись та
слухати і коли вже переходиш дорогу.
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ЗАНЯТТЯ: “Йдемо на прогулянку: практикуємо все
вивчене” (Продовж.)
Після прогулянки
Обговоріть з дітьми їх враження від прогулянки та розгляньте такі питання:
•

Що вони бачили та чули?

•

Що їм допомогло залишатись у безпеці?

•

Які небезпеки вони зауважили?

•

Чи можуть вони пригадати правила, які дозволяють їм залишатись у безпеці
під час переходу через дорогу?

23

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Час розповіді “Історія
Аліси”4
Якби я була птахою, я могла б полетіти куди завгодно... як тоді, коли я закриваю очі.
Високо вгору в синє-синє небо. Далеко-далеко - в тепле та чарівне сонячне
проміння. Танцюючи в повітрі, до озера.
Це найгірший час. Якщо я добре прислухаюсь, я можу чути голоси моїх друзів. Вони
йдуть до школи. Пощастило. Якби і мені хотілось. Я б хотіла могти піти крізь
сонячне проміння. Просто дивитись, як інші граються. Я можу чути їх, коли вони
повертаються зі школи, і коли вони бігають, граючись. Сміються.
Коли мені сумно, я практикую гру на флейті. Музика робить мене щасливою.
Зараз я не можу втримати її в руках, чи зробити глибокий вдих, аби набрати
повітря. Мені занадто боляче... Це просто несправедливо. Я ненавиджу це.
Я не можу перестати думати про те, що трапилось. Ми всі поїхали до озера. Це
мало бути чудово.
Було так сонячно. Так гаряче в машині. Так гаряче. Важкий, вологий від поту пасок
безпеки. Ви це бачите? Це озеро! І..? Я буду плескатись у воді. У прохолодній,
прохолодній воді. Відчувати вітер у своєму волоссі. Майже приїхали. Урааа!
Паркуємо машину! Усі на вихід! “Ще ні!” – сказала мама.
Я відстебнула ремінь безпеки – дуже гаряче – і хочеться краще бачити... Урааа; Я
можу роздивитися.
Страшно. Я вилетіла прямо зі свого сидіння та вдарилась головою.
Все, що я зрозуміла, це те, що моя рука сильно болить, а в грудях нестерпний біль,
коли я дихаю. Мабуть, я потягнула м’яз, чи два. З мамою все було гаразд... а інші
налякались, проте з ними теж було все добре. Вони були пристебунуті пасками
безпеки, які їх врятували. Хоч автомобілі і рухались повільно, проте я була
перелякана.
Коли я запитала тата, він сказав: ‘ Так, потрібно буде багато грошей, щоб
відремонтувати автомобіль. Ні, не мільйони..., але багато грошей’.

4

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Департаментом Транспорту
Великобританії, в рамках Кампанії 'Думай!' і ми вдячні їм за дозвіл на відтворення.
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Пані водій іншої машини теж шукала вільне місце припаркуватись, проте вона
поїхала в неправильному напрямку... Тепер мені не дозволяють бачитись з моїми
друзями, бо ми починаємо занадто пустувати, коли разом. Вони приходили кілька
разів, але дуже мене смішать, від чого починає сильно боліти в грудях.
Мені пощастило. Насправді усе могло б бути набагато гірше. Проте мені болить у
грудях, і я не можу втримати в руках свою флейту, тому що рука дуже болить... Я не
можу нічого робити з того, що хочу. Я не побачу більше озеро. Ненадовго, але все
ж.
Якщо б я була птахою, я б могла літати всюди і ніколи не була б знову самотньою.
Все, що я зробила – це відстебунула ремінь безпеки. Яка ж я вчинила нерозумно.
Це просто несправедливо.
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ЗАНЯТТЯ: Історія Аліси. Вправи
1. Чого вчить ця історія?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Що ви відчули, почувши цю історію?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Радіоінтерв’ю
Місцева радіостанція відвідала Алісу, щоб взяти у неї інтерв’ю з приводу аварії. Чи
можете пофантазувати, що Аліса відповідала, та напишіть ці відповіді нижче.
Кореспондент: Привіт, Алісо, чи можеш трішки розповісти про себе?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ЗАНЯТТЯ: Історія Аліси. Вправи
Кореспондент: Ти нещодавно постраждала у дорожньо-транспортній аварії. Чи
можеш мені розповісти, що трапилось?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Кореспондент: Так, я бачу, що тобі доведеться деякий час залишатись у ліжку через
отримані травми. Як ще ця аварія повпливала на тебе?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Кореспондент: Яку пораду ти можеш дати іншим дітям щодо того, як залишатись у
безпеці в автомобілі?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ЗАНЯТТЯ: Дослідження щодо використання ременів
безпеки
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: 1 год.
Ключові девізи: Безпечно поводься біля дороги та завжди пристібайся ременем
безпеки.
Ціль: Дати дітям розуміння, наскільки важливо бути пристебнутим ременем
безпеки, і як вони можуть адаптувати свою власну поведінку, аби залишатись у ще
більшій безпеці.
Цей захід включає нетривалу прогулянку дітей у невеликих групах до локальної
дорожньої розв’язки, аби поспостерігати за використанням ременів безпеки.
Оберіть дорогу або розв’язку, де діти можуть безпечно стояти та де є постійний
потік транспортних засобів.
Попросіть дітей подумати, що саме вони хочуть дослідити, та підготуйте
обчислювальний лист перш, ніж ви відправитесь на таку прогулянку. Обговоріть з
ними те, що вони можуть бачити, спостерігаючи за рухом транспортних засобів та
запропонуйте, на що їм слід звертати увагу:
•
•
•

Водії не пристебнуті ременями безпеки.
Пасажири, які сидять спереду в автомобілі, не пристебнуті ременем безпеки.
Пасажири, які сидять на задньому сидінні автомобіля, не пристебнуті
ременем безпеки.

Перед тим як вирушати на прогулянку, переконайтесь, що діти розуміють правила
безпечної поведінки на дорозі та необхідність увесь час триматись поруч із
дорослими.
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Після проведення дослідження
Після того, як діти завершили дослідження, зберіть їх разом, щоб обговорити та
поміркувати над побаченим. Вони можливо захочуть обговорити таке:
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ЗАНЯТТЯ: Дослідження щодо використання ременів
безпеки (Продовж.)
•

Чи були водії пристебнуті ременями безпеки? Який відсоток чи яка кількість?

•

Чи були пасажири на передньому сидінні пристебнуті ременями безпеки?
Який відсоток чи яка кількість?

•

Чи були пасажири на задньому сидінні пристебнуті ременями безпеки? Який
відсоток чи яка кількість?

•

Чи помітили діти якісь тенденції під час спостереження? Мається на увазі,
можливо, різна поведінка людей молодого та старшого віку? Чоловіків та
жінок? Дорослих та дітей?

•

Чи можуть діти пояснити, чому повинні користуватись ременем безпеки?

•

Чи завжди вони самі пристібаються ременем безпеки? Чи змінилось їхнє
бачення щодо використання ременя безпеки?

•

Яким чином вони можуть спонукати друзів та сім’ю користуватись ременями
безпеки?
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ЗАНЯТТЯ – Час історій “Яскравий – це правильно”5
Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та
не розроблені для розповсюдження серед дітей.
Необхідний час: 30 хвилин.
Ключовий девіз: Будь яскравим, щоб водії могли бачити тебе.
Ціль: Прочитати дітям розповідь та обговорити питання, підняті у завданнях, що
слідують після розповіді.
Це було напередодні вечірки в будинку друга Катрусі.
Катя була схвильована. ‘Тату, чи можна мені вдягнути мою нову вечірню сукню
чорного кольору? І можна ми підемо туди пішки?’
‘Ну..., тепер, коли тобі вже виповнилось чотири роки, думаю, що МОЖНА’, відповів
тато. ‘Це недалеко, просто вниз по дорозі’
“Круто!” вигукнула Катруся, пританцьовуючи. Їй подобалась її нова сукня.
Наступного вечора була вечірка. Вона вдягнула свою чорну сукню та чорні
туфельки.
‘Ти виглядаєш дуже вишукано’ сказав тато. ‘Але ти повинна вчепити свою
світловідбиваючу пов’язку.’
Він тримав у руках дві білі стрічки. ‘Але вона зіпсує мій вигляд’ сказала Катруся,
скривившись. “І я не буду виглядати вишукано”.
‘Але так ти залишатимешся у безпеці’, сказав тато. ‘Це допоможе водіям побачити
тебе у темний час доби.’
Тато вдягнув пов’язку собі та Катруся вдягнула свою собі, насправді бажаючи, щоб
ця пов’язка кудись зникла. На вулиці було дуже темно та холодно. Катя була
схвильована, але міцно тримала тата за руку.
Дівчинка почула дитячий сміх попереду. В темряві було нелегко бачити, але голоси,
які вона чула, були подібними до голосів її друзів, Сашка та Петрика. Потім вона їх

5

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Департаментом Транспорту
Великобританії, в рамках Кампанії 'Думай!' і ми вдячні їм за дозвіл на відтворення.
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побачила. Вони були вбрані у святкових штанах та темних куртках. Катруся гукнула
їх, і вони зупинились почекати її на тротуарі.
Раптом тато закричав: ‘Стережись!’
На проїжджу частину заднім ходом з двору виїжджав автомобіль, прямуючи просто
на Сашка та Петрика. Їх мама якраз вчасно побачила це та відштовхнула хлопців у
бік.
Водій автомобіля зупинився. ‘Ви ледве не наїхали на нас!’, сказала мама хлопців. Її
голос звучав сердито.
‘Мені, направду, шкода, я просто не бачив вас’, відповів водій.
‘Ви всі одягнені в чорний колір’.
Катруся глянула на свого тата, і вони продовжили йти на
вечірку в повній тиші.
Наступного дня вона збиралась в дитячий садок. Дівчинка
одягнула свій найяскравіший одяг та пальто з яскравою жовтою
смужкою.
‘Ти дуже яскрава” - сказав тато.
‘Я хочу бути впевнена, що водії бачитимуть мене’ - відповіла
Катруся.
‘Розумничка’, сказав тато. ‘Вдень чи вночі, яскравий – це правильно!’

Вправи
Після того, як ви прочитали розповідь дітям, обговоріть з ними такі питання:
•

Чому Катруся була одягнена у темне?

•

Куди вона йшла?

•

Що трапилось з Петриком та Сашком?

•

Чому автомобіль ледь не наїхав на хлопців?

•

Чому наступного дня Катруся одягла яскравий одяг?
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Поговоріть з дітьми про те, у що вони одягнені під час заняття. Хто одягнений у
яскравий одяг? Хто – в темний?
Обговоріть з дітьми про те, яким чином яскравий одяг може допомогти водіям
бачити тебе, коли ти поруч проїжджої частини, та яким чином яскравий одяг
допоможе дітям залишатись у безпеці. Дитину в якому одязі водію буде легше
побачити?
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Розфарбуй мене яскраво
Розфарбуй одяг у яскраві кольори, щоб водіям було легше побачити пішохода. Потім
виріж одяг по контуру та приклей на дівчинку, щоб вона залишалась у безпеці, коли
піде на вулицю на прогулянку.
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Розповідь про безпечну
поведінку в автомобілі6
Нижче наведено шість ключових правил про те, як поводитись в автомобілі.
•
•
•
•
•
•

Завжди пристібайся ременем безпеки
Ніколи не виглядай та не махай рукою з вікна
Не загороджуй водієві дзеркало огляду
Коли ти сідаєш чи виходиш з автомобіля, використовуй двері з тієї
сторони, що є найдалі від руху транспортних засобів
Під час руху автомобіля не торкайся дверної ручки
Не відволікай водія

Оберіть одне з цих правил та придумайте коротку розповідь про безпеку на дорозі.
Пофантазуйте, щоб ця розповідь була про поїздку автомобілем, під час якої ледве
не постраждала дитина.
Щоб розповісти свою історію, намалюйте серію картинок і придумайте до них назви.
В кінці розповіді повинен бути чіткий меседж про безпеку.

6

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Департаментом Транспорту
Великобританії, в рамках Кампанії 'Думай!' і ми вдячні їм за дозвіл на відтворення.
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Безпечна поведінка в
автомобілі7
Під час поїздки в автомобілях важливо поводитись правильно для того, аби
залишатись у безпеці та попередити дорожньо-транспортні пригоди.
•
•
•
•
•
•

Завжди пристібайся ременем безпеки
Ніколи не виглядай та не махай рукою з вікна
Не загороджуй водієві дзеркало огляду
Коли ти сідаєш чи виходиш з автомобіля, використовуй двері з тієї
сторони, що є найдалі від руху транспортних засобів
Під час руху автомобіля не торкайся дверної ручки
Не відволікай водія

Подивись на малюнки нижче та прийми рішення щодо того, чи поведінка дітей є
безпечною чи ні?
Така поведінка безпечна чи ні? Чому?

Якщо поведінка не є безпечною, як її можна виправити
на безпечну?

Така поведінка безпечна чи ні? Чому?

Якщо поведінка не є безпечною, як її можна виправити
на безпечну?

7

Це заняття адаптовано з матеріалів, опублікованих вперше Департаментом Транспорту
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БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА В АВТОМОБІЛІ (Продовж.)
Така поведінка безпечна чи ні? Чому?

Якщо поведінка не є безпечною, як її можна виправити
на безпечну?

Така поведінка безпечна чи ні? Чому?

Якщо поведінка не є безпечною, як її можна виправити
на безпечну?

Така поведінка безпечна чи ні? Чому?

Якщо поведінка не є безпечною, як її можна виправити
на безпечну?
Така поведінка безпечна чи ні? Чому?

Якщо поведінка не є безпечною, як її можна виправити
на безпечну?
37

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Знайди відмінності
Чи можеш знайти шість відмінностей між цими двома картинками?
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Шановні батьки!
Ваша дитина сьогодні навчалась безпеці дорожнього руху в рамках проекту,
покликаного зменшити рівень смертності на дорогах.
Діти взяли участь у низці заходів, що включали ігри, творчі завдання, розповіді та
практичні вправи.
На цих заняттях вони навчались, як залишатись у безпеці біля дороги. Акцент було
зроблено на таких девізах:
Зупинись, подивись та послухай перш, ніж переходити через дорогу.
Будь яскравим, щоб водії могли тебе бачити.
Завжди поводься безпечно в автомобілі.
Завжди пристібайся ременем безпеки.
Будь ласка, поспілкуйтеся з Вашою дитиною про те, чому вона сьогодні навчилась.
Впевнені, що діти із задоволенням розповідатимуть Вам про те, чого навчались.
Діти найкраще вчаться на практичному досвіді, відтак, Ви можете відігравати життєво
важливу роль у забезпеченні їхньої безпеки, розмовляючи про безпеку кожен раз,
коли перебуватимете з дитиною на вулиці, на чи біля дороги або в автомобілі. Будь
ласка, наголошуйте на цих девізах безпеки дорожнього руху кожного разу, коли
виникає така можливість. Будучи батьками, Ви є для дитини прикладом для
наслідування.
На додаток, показуючи хороший приклад своїм дітям через свою власну правильну і
безпечну поведінку на чи біля дороги та в автомобілі, Ви допоможете їм здобути
хороші навички безпечної поведінки, які вони застосовуватимуть впродовж усього
свого життя. Будь ласка, забезпечуйте свою безпеку та безпеку Ваших дітей шляхом
постійного повторення, а відтак закріплення девізів, які діти сьогодні вивчили.
Дякуємо за Вашу підтримку та залишайтесь у безпеці!
[Вставити ім’я/ організацію]
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Подяка
Eastern Alliance of Safe and Sustainable Transport (EASST) (Східний альянс за сталий
і безпечний транспорт) висловлює подяку за підтримку в створенні цього Пакету
таким організаціям:

Благодійна організація з безпеки руху Brake, The Road Safety Charity
www.brake.org.uk and www.roadsafetyweek.org

FedEx Express
www.fedex.com

Фонд FIA
www.fiafoundation.org

Міністерство транспорту Великобританії, Кампанія Think!
think.direct.gov.uk

Youth for Road Safety (Молодь за безпеку дорожнього руху)
www.youthforroadsafety.org
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