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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 та 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 основним принципам безпеки дорожнього руху у спосіб, 
який накраще відповідає їх віку.  
Ключовими принципами, які лежать в основі всіх завдань у цьому 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 дорожнього 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 їм не вистачає зрілості для прийняття правильного рішення щодо 
безпечної поведінки.   
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• Вони фізично менші, відтак з більшою ймовірністю зазнати травми від 
транспортного засобу у випадку ДТП. можуть 

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.    



 

 

3 

Освітній пакет з безпеки дорожнього руху (продовж.)  
Вступ до Освітнього пакету  

Цей пакет містить захоплюючі та інтерактивні заняття, які покликані ознайомити з 
ключовими девізами 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. При використанні даних матеріалів, будь ласка, 
пам’ятайте про наступне:  
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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.  
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Освітній пакет з безпеки дорожнього руху (продовж.)  
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.  
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 
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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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До 6 років – Вступні пояснення  

У цьому розділі пакету навчають таким ключовим девізам: 
Рух транспорту на дорозі є небезпечним і може завдати шкоди людям. 
Ніколи не ходи біля дороги без дорослого і завжди тримай його за руку. 

Зупинись, подивись і послухай перед тим, як перейти дорогу. 
Будь яскравим, щоб водії могли бачити тебе. 

Завжди пристібайся ременем безпеки. 
Завжди сідай в автомобіль та виходь з нього безпечно. 

 

 
Цей розділ містить основні девізи з безпеки дорожнього руху для дітей віком до 6 
років. Він присвячений тому, щоб допомогти дітям усвідомити небезпеку дороги та 
транспорту, в той самий час ознайомити їх з можливими проблемами та допомогти 
їм дослідити підняті питання.  
Дуже важливо, щоб під час навчання про дороги, дорожній рух та безпечну поведінку 
маленька дитина мала можливість набувати свого власного досвіду. Одне із занять у 
цьому розділі включає організацію цільової прогулянки дітей на вулиці. Завжди 
пам’ятайте, що коли ви берете маленьких дітей спостерігати за рухом транспорту 
біля доріг, надзвичайно важливими є правильне планування та  пильне 
спостереження.   

Початок роботи 
Розділ “До 6 років” починається з двох занять і роздаткового матеріалу для 
ознайомлення дітей з ключовими питаннями.  
 
ЗАНЯТТЯ: ‘Давайте подивимось на автомобіль!’. Дане заняття проводиться на 
вулиці, щоб маленькі діти могли дізнатися про небезпеку, яку несе в собі рух на 
дорозі. Перед початком цього заняття вам слід присвятити деякий час обговоренню з 
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дітьми і пояснити їм, що ви будете вивчати безпеку дорожнього руху та небезпеку, 
яку несе в собі рух транспорту на дорозі.  
 
ЗАВДАННЯ: ‘Створіть гігантську дорожню карту ’ Це творче заняття, покликане 
сформувати знання дітей про небезпеки дорожнього руху. Воно допоможе навчити 
дітей, що дороги призначені для руху транспортних засобів, а тротуари – для 
пішоходів. Це заняття може потребувати деякого попереднього планування, аби 
підготувати матеріали, які вам знадобляться під час занять.  
 
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Грайся подалі від руху транспорту’ – це 
розмальовка, яка дозволить закріпити те, чого діти навчились під час попередніх 
двох занять.  

Завжди тримайтеся за руку 
Наступні дві вправи допоможуть сформувати стійкі знання в дітей про те, що 
перебуваючи поруч з проїжджою частиною потрібно завжди триматись за руку 
дорослого. Це простий, але суттєво важливий девіз. Діти до 8 років не здатні 
безпомилково визначити, на якій відстані знаходиться автомобіль чи з якою 
швидкістю він рухається, відтак дуже важливо, щоб вони засвоїли, що ніколи не 
можна переходити дорогу без супроводу дорослого.   
 
ЗАНЯТТЯ: ‘Плакат з відбитком руки’ – це творче заняття, під час якого кожна 
дитина зможе проявити своє бачення девізу і в той самий  час створити яскравий і 
веселий плакат, який буде демонструвати і нагадувати дітям про те, як важливо 
триматися за руку.  
 
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Завжди тримайтеся за руку’ – це розмальовка, яка 
дозволить закріпити у свідомості дітей цей девіз.   

Зупинись, подивись і послухай 
Не зважаючи на те, що діти цього віку ніколи не повинні переходити дорогу наодинці, 
не є занадто рано ознайомити їх із правилами безпечного переходу дороги. Наступні 
декілька вправ знайомлять дітей з принципом “Зупинись, подивись і послухай”  
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Зупинись, подивись і послухай’ – це інформаційна 
пам’ятка, яка показує п’ять етапів переходу дороги у простій і доступній формі. Вона 
розроблена для використання вчителями під час першого ознайомлення дітей з цим 
принципом.  
 
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Перехід через дорогу’. Ця  розмальовка “Зупинись, 
подивись і послухай” може допомогти дітям закріпити вивчений девіз.  
 
ЗАНЯТТЯ: “Гра “Зупинись, подивись і послухай” – це рухлива інтерактивна гра, 
яка допоможе дітям запам’ятати основні моменти.  

Будь яскравим 
Наступні дві вправи допоможуть навчити дітей важливості використання яскравого 
одягу, для того щоб вони були добре помітні при поганому освітленні, в темний час 
доби або похмуру погоду.   
 
ЗАНЯТТЯ: ‘Яскравий – це правильно’ – це розповідь для прочитання дітям, яка 
розкриє їм тему. Подальші питання допоможуть вам почати структуроване 
обговорення про важливість бути видимим на дорозі.   
 
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Розфарбуй мене яскраво’ для закріплення цього 
девізу дітям пропонується завдання на розфарбовування. 

Завжди пристібайся ременем безпеки  
Наступні дві вправи допоможуть сформувати у дітей стійкі знання про необхідність 
пристібатися ременем безпеки. Перед тим, як почати заняття, вам слід обговорити з 
дітьми, як ремінь безпеки може захистити та безпечно втримати в автомобілі.  
 
ЗАНЯТТЯ: ‘Подорож Містера Лампі’ – це розповідь для прочитання дітям, яка 
пояснює важливість використання ременя безпеки. Подальші завдання допоможуть 
вам почати структуроване обговорення цього питання. 
 



 

 

10 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Завжди пристібайся ременем безпеки’ – це логічна 
головоломка на папері на з’єднування крапок, яка допоможе дітям закріпити 
вивчений девіз.   

Завжди сідай в автомобіль та виходь з нього безпечно 
ЗАНЯТТЯ: ‘Як сідати і виходити з автомобіля’ – це рольова гра, щоб навчити 
дітей завжди виходити з автомобіля з “безпечного” боку, тобто з боку протилежного 
до руху транспорту та близького до тротуару. Для цього вам потрібно буде 
розставити крісла у спосіб, що імітуватиме автомобіль, та використовуючи крейду 
або клейку стрічку позначити тротуар. Переконайтесь, щоб кожна дитина мала 
можливість узяти участь у грі, оскільки під час активної гри діти закріплять вивчений 
девіз найбільш ефективно.   
 
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: ‘Як сідати і виходити з автомобіля’ після рольової гри 
для закріплення вивченого девізу дітям пропонується завдання на розфарбовування.  
 
 
Пам’ятайте: потрібно постійно акцентувати увагу дитини на ключових девізах і 
організовувати всі ваші заняття таким чином, аби діти були активно залучені в 

процес навчання.   
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ЗАНЯТТЯ: Давайте подивимось на автомобіль1 

Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та 
не розроблені для розповсюдження серед дітей. 
Необхідний час: до 45 хвилин – в залежності від кількості дітей у групі. 
Ключові девізи: Рух транспорту на дорозі є небезпечним і може завдати шкоди 
людям. Ніколи не ходи біля дороги без дорослого і завжди тримай його за руку.   
Ціль: Ознайомити дітей молодшого віку з ризиками дорожньо-транспортного руху і 
дати їм розуміння того, як залишатись у безпеці.   

 
Для проведення цього заняття керівник групи повинен припаркувати автомобіль у 
безпечній зоні, за межами проїжджої частини.  Автомобіль потрібно припаркувати 
подалі від руху транспорту, там, де діти змогли би безпечно наближатись до нього. 
Автомобіль повинен стояти на рівній поверхні із ввімкненим ручним гальмом та 
вимкненим двигуном.  
 
Керівник групи повинен пояснити дітям, наскільки важливо триматись подалі від 
автомобілів, навіть коли здається, що вони не рухаються.  
 
По черзі підведіть кожну дитину до однієї із сторін автомобіля, тримаючи її міцно за 
руку. Попросіть дітей тикнути пальцем в автомобіль, та потім тикнути пальцем у свій 
животик. Запитайте – “Що м’якше? Що твердіше?” Поясніть, що автомобіль твердий, 
та може нанести їм шкоду при ударі. А вони, діти, слабші та менш захищені, і тому 
можуть легко поранитися.    
 
Попросіть дітей оглянути шини. Зверніть їхню увагу на те, що шини великі та тверді. 
Поясніть, що вони крутяться дуже швидко.   
 
Нехай діти засвоять те, що автомобілі та інші транспортні засоби не є іграшками. Що 
вони небезпечні.  
 
Нагадайте їм триматись подалі від проїжджої частини та йти біля дороги, лише 
тримаючись за руку дорослого.     
 
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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ЗАНЯТТЯ: Створіть гігантську дорожню карту2 

Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та 
не розроблені для розповсюдження серед дітей. 
Необхідний час: До 1 год.  
Ключові девізи: Рух транспорту на дорозі є небезпечним і може завдати шкоди 
людям. Ніколи не ходи біля дороги без дорослого і завжди тримай його за руку.   
Ціль: Це творче заняття, яке надихає дітей до обговорення безпеки дорожнього руху 
та до усвідомлення того, що дороги призначені для руху транспортних засобів, а 
тротуари – для пішоходів.    

 
Це заняття надихає дітей створити гігантську карту доріг та тротуарів, 
використовуючи кольоровий папір та клей.  
 
Перед початком або в процесі заняття, створіть великий базовий макет з чітко 
позначеними дорогами та тротуарами. Ви можете включити деякі локації вашої 
місцевості, такі як парк або школу. Якщо не всі дороги у вашому районі мають 
тротуари, впевніться, що ваш базовий макет відображає дорожні умови вашого 
району, і поговоріть з дітьми, як залишатись у безпеці. Поясніть дітям, що якщо 
немає чітко виділеного тротуару чи пішохідної доріжки, важливо рухатись увесь час 
узбіччям дороги.  
  
Допоможіть дітям вирізати картинки транспорту, людей, собак та дитячих візочків зі 
старих журналів. (Якщо у вас немає достатньо журналів, ви можете заздалегідь 
роздрукувати картинки з інтернету). 
 
Попросіть дітей приклеїти картинки у відповідні місця на вашій гігантській карті. 
Іншими словами, автомобілі - на дороги, людей - на тротуари або на підходящий 
безпечний простір подалі від руху транспорту і т.д.  
 
Під час того, як діти приклеюватимуть картинки, поспілкуйтесь з ними про те, 
наскільки важливо залишатись у безпеці на дорогах, та використовуйте при 

 
2 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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спілкуванні такі ключові слова та фрази як: ‘дорога’, ‘рух транспортних засобів’, 
‘тротуар’, ‘пішохід’ та ‘триматись за руку’.    
 
Коли ви завершите роботу над створенням гігантської дорожньої карти, прикріпіть її 
на стіну як частину інформаційного стенду з безпеки дорожнього руху. Після 
завершення занять дозвольте дітям показати карту своїм батькам, родичам чи іншим 
особам, які за ними доглядають, та забирають їх після занять.    
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Грайся подалі від руху 
транспорту. Розмальовка 
Розфарбуй малюнок нижче. Завжди пам’ятай, що гратися потрібно подалі від дороги 
та руху автомобілів.  
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ЗАНЯТТЯ: Плакат з відбитком руки  

Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та 
не розроблені для розповсюдження серед дітей. 
Необхідний час: 30 хвилин.  
Ключові девізи: Ніколи не ходи біля дороги без дорослого і завжди тримай його за 
руку.   
Ціль: Навчити дітей, що вони ніколи не повинні переходити через дорогу без 
дорослого і що вони завжди повинні триматись за руку дорослого, перебуваючи біля 
проїжджої частини.  

 

 
 
Це групове заняття, під час якого діти створюють велику експозицію дитячих 
відбитків рук, мета якої - підкреслити важливість триматися за руку дорослого, 
перебуваючи біля дороги або переходячи через дорогу.    
 
Під час заняття заохотьте кожну дитину зробити відбиток своєї руки на аркуші 
паперу. Вони можуть зробити це, нанісши фарбу на долоню руки та притиснувши її 
до аркуша паперу, щоб створити відбиток, або притиснувши долоню руки до паперу 
та обмалювавши її по контуру та зафарбувати.  
  
Допоможіть кожній дитині вирізати свій відбиток руки та розмістіть усі відбитки на 
великому аркуші паперу, щоб створити плакат.  
  
Підпишіть плакат, наприклад ‘Йдеш додому? Тримайся за руку!’ або ‘Тримайся за 
руку та залишайся у безпеці’.  
По можливості, розмістіть плакат на такому місці, де як діти, так і їхні батьки зможуть 
його постійно бачити.  
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Завжди тримайся за руку  
Розфарбуй малюнок нижче. Пам’ятай, що біля дороги треба завжди тримати 
дорослого за руку.   
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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.     



 

 

18 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Перехід через дорогу 
Завжди перш, ніж переходити дорогу, зупинись, подивись та послухай. Розфарбуй 
малюнки, що нижче.    
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ЗАНЯТТЯ: Гра “Зупинись, подивись та послухай”  

Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та 
не розроблені для розповсюдження серед дітей. 
Необхідний час: 30 хвилин.  
Ключові девізи: Зупинись, подивись та послухай перед тим, як переходити дорогу. 
Ціль: Познайомити дітей з девізом ‘Зупинись, подивись та послухай’  

 
Поговоріть з дітьми про небезпеки при переході через дорогу. Поясніть їм, що перш, 
ніж переходити через дорогу, вони повинні взяти за руку дорослого та зупинитись, 
подивитись і послухати дорожній рух.    
Лише тоді, коли діти зрозуміють девіз, ви можете пояснити їм правила активної гри 
‘Зупинись, подивись та послухай’. 

Умови гри 
Діти повинні танцювати по кімнаті під музику. Через деякий час зупиніть музику та 
голосно прокричіть дію – діти повинні виконати відповідний рух. Ціль – не бути 
крайньою дитиною, яка виконає рух. Тим не менше за це не передбачається жодного 
покарання.  

Дії 
Тримайтесь за руки: Кожна дитина повинна взятись за руки з найближчим сусідом по 
грі.   
Зупинись:  Діти повинні зупинитись та стояти на місці.  
Подивись:  Діти повинні піднести руку до чола (так ніби закривати очі від сонця, щоб 

краще бачити) та подивитись навколо в усі сторони. 
Послухай:  Діти повинні зупинитись в тиші та прикласти долоню руки за вухо так, 

начебто намагаються прислухатися.   
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ЗАНЯТТЯ: Час розповіді: Яскравий – це правильно3 

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 

 
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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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!’ 
 

Завдання після розповіді 
Після того, як ви прочитали розповідь дітям, обговоріть з ними такі питання: 
 

• Чому Катруся була одягнена в чорне?  
 

• Куди вона йшла? 
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• Що трапилось з Петриком та Сашком?  
 

• Чому автомобіль ледь не наїхав на хлопців?  
 

• Чому наступного дня Катруся одягла яскравий одяг? 
 
Поговоріть з дітьми про те, у що вони одягнені під час заняття. Хто одягнений у 
яскравий одяг? Хто – в темний? 
Поговоріть про те, як яскравий одяг може допомогти водіям бачити тебе, коли ти 
поруч проїжджої частини, та як це може допомогти дітям залишатись у безпеці. 
Дитину в якому одязі водіям буде легше побачити?      
Зробіть особливий акцент на те, що деколи водіям важко побачити маленьку дитину, 
навіть у денну пору доби, особливо, у похмуру погоду.    
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Розфарбуй мене яскраво 
Розфарбуй одяг дітей у яскраві кольори, щоб вони були помітні. 
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ЗАНЯТТЯ: Час розповіді – Подорож пана Лампі4 

Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та 
не розроблені для розповсюдження серед дітей. 
Необхідний час: 30 хвилин.  
Ключовий девіз: Завжди пристібайся ременем безпеки. 
Ціль: Прочитати розповідь дітям та обговорити питання, підняті у завданнях, що 
слідують після розповіді. 

 
‘Нумо, Дмитрику, ми їдемо до бабусі’ - сказала мама.  
‘Чи може пан Лампі теж поїхати з нами?’ - запитав Дмитрик.  
‘Добре, але будь обережний з ним – він уже дуже старенький ведмедик’ – відповіла 
мама. 
Дмитрик зрадів, адже пан Лампі був його улюбленцем. Дмитрик заліз на заднє 
сидіння автомобіля. 
‘Давай я пристебну тебе’ – сказав тато.  
Дмитрик стиснув губи. ‘Я не люблю ремінь безпеки’. Тато проігнорував слова 
хлопчика та пристебнув його ременем безпеки.  
Дмитрик виглядав роздратовано. Він поклав пана Лампі на заднє сидіння поруч із 
собою. ‘Дурний ремінь безпеки’ – шепотів він під час того, як вони їхали.  
Саме в цей час перед автомобілем вибіг собака. Мама Дмитрика різко натисла на 
гальма і Дмитрик відчув, як неочікувано смикнувся вперед. Автомобіль зупинився.  
‘З тобою все гаразд, Дмитрику?’ - запитав тато. 
Дмитрик був наляканий. ‘Думаю, так’ – він тремтів.  
‘Слава Богу, що ми не вдарили собаку’ – сказала мама.  
 ‘Але де пан Лампі?’ - запитав Дмитрик. Його ведмедика не було на задньому сидінні.  

 
4 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 



 

 

25 

ЗАНЯТТЯ: Час розповіді – Подорож пана Лампі 
(Продовж.) 
  
‘Ось він’ – сказав тато. ‘Його викинуло вперед, коли ми загальмували.’ 
Тато потягнувся вниз, аби підняти пана Лампі, який лежав біля його ніг у передній 
частині автомобіля. 
‘О Боже!’ – сказала мама. 
Дмитрик нахилився подивитись. ‘В чому справа?’  
Пан Лампі виглядав не дуже добре. Шви на животику 
медведика тріснули і частина наповнювача вивалилась. 
Дмитрик ледь не розплакався.  
‘Він, мабуть, вдарився об коробку передач,’ сказала 
мама. ‘Але не хвилюйся – ми це поправимо.’ 
Дмитрик обійняв нещасного пана Лампі. ‘Я радий, що це 
не трапилось зі мною,’ сказав хлопчик, перевіряючи свій 
ремінь безпеки. 
Мама та тато кивнули в знак згоди і повільно рушили з 
місця. Дмитрик міцно тримав пана Лампі.  

Завдання після розповіді 
Поговоріть про цю розповідь та обговоріть такі питання: 

• Що трапилось з паном Лампі? 
 

• Чому наповнення ведмедика вивалилось назовні? 
 

• Чи постраждав Дмитрик, коли автомобіль раптово загальмував? Що 
дозволило йому залишитись у безпеці? 
 

• Чого ми можемо навчитись з цієї розповіді?  
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Завжди використовуй 
ремінь безпеки  
З’єднай крапки і допоможи водію та дитині вдягнути їхні ремені безпеки.   
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ЗАНЯТТЯ: Як сідати та виходити з автомобіля  

Нотатки вчителя: Заняття проводить вчитель. Ці примітки - для керівника групи, та 
не розроблені для розповсюдження серед дітей. 
Необхідний час: 20 хвилин.  
Ключовий девіз: Завжди пристібайся ременем безпеки. 
Ціль: На цьому занятті дітей вчать сідати та виходити з автомобіля лише зі сторони 
тротуару, протилежної до руху транспорту.  

Поясніть дітям про небезпеки, які виникають під час того, коли сідаєш чи виходиш з 
автомобіля, та чому вони не можуть виходити з автомобіля з боку дороги, а 
відкривати двері автомобіля повинні лише з боку тротуару, зі сторони протилежної до 
руху транспорту.   
Поговоріть з ними про їх власний досвід сідати та виходити з автомобіля.  

Рольова гра 
Використайте цю рольову гру, щоб допомогти дітям попрактикувати безпечно сідати 
та виходити з автомобіля.   
Поставте два стільці поруч та ще два позаду цих – так ніби це сидіння в автомобілі. 
Використайте стрічку, крейду чи інші маркери, щоб позначити на підлозі тротуар.   
Заохотьте дітей сісти в автомобіль, так наче вони пасажири. Дозвольте дітям 
попрактикувати виходити з автомобіля – впевніться, що вони завжди виходять з боку 
тротуару.    
Можна також використовувати цю вправу, щоб обговорити й інші пов’ язані питання, 
такі як:          

• Важливість пристібатись ременем безпеки. 
• Правила перебування на тротуарі. 
• Зачекати на дорослого після того, як вийшов з автомобіля.   
• Завжди тримати за руку дорослого, коли поруч дорога.  
• Одягатись у яскравий колір, відтак водії зможуть бачити тебе, після того, як ти 

вийдеш з автомобіля.    
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: Як безпечно сідати та 
виходити з автомобіля 
Завжди виходьте з авто на безпечну сторону, ту, яка є найвіддаленішою до руху 
автомобілів. Намалюйте себе на виході з авто на безпечну сторону. 
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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: 
 

Рух транспорту на дорозі є небезпечним і може завдати шкоди людям. 
Ніколи не йди біля дороги без дорослого і завжди тримай його за руку.   

Зупинись, подивись і послухай перед тим, як перейти дорогу. 
Будь яскравим, щоб водії могли бачити тебе. 

Завжди пристібайся ременем безпеки.  
Завжди сідай в автомобіль та виходь з нього безпечно.  

 
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 Europe 

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 
 


