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Вікторина 

Тема: 
        Безпека на дорозі. 
 
Мета: 
       Закріпити знання дітей про правила дорожнього руху, закріпити  

практичні навички. 
 
Оформлення:  
       Плакат: «Запам’ятай Правила дорожнього руху і дотримуйся їх» 
 
Ведучий: 
       На дорозі ми – пішоходи. Щоб не трапилося біди, кожен має 
дотримуватися Правил дорожнього руху? (Бесіда з дітьми). 

– А кому батьки розповідають  вдома, чи на вулиці Правила дорожнього 
руху? 

       А зараз ми дізнаємося, чи знаєте ви Правила дорожнього руху. 
 
        
        

         

 

 

 

 

 1.Які бувають переходи? 

2.Якими переходами ви користуєтеся? 

3.Як переходити дорогу, на якій не позначений перехід? 

4.Для чого проїзна частина дороги, а для кого тротуар? 

5.Де  можна рухатися дорогою, на якій не має тротуару? 

6.Як правильно переходити дорогу, на якій не позначено пішохідний 
перехід? 
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7.Відгадай загадку.  Який острівець знаходиться не на воді, а на суші? 

8.Які пішохідні переходи є у вашому населеному пункті (або мікрорайоні)? 

Ведучий: 

       Наші діти підготували віршики про Правила дорожнього руху. 

1.Переходити нам слід  

   тільки там, де перехід. 

   А доріжку пішохідну, 

   наче зебру добре видно. 

Ведучий: 

     Переходь дорогу там, де позначено перехід. 

     Адже статистика свідчить, що впродовж 2008 року виявлено 3,4 млн. 
порушень Правил дорожнього руху. 

2.Три світла  в світлофора є 

    і кожне з них наказ дає. 

   Червоне світло каже: – Стій! 

   А жовте: – Ще не можна! 

   Зелене каже: – Йди мерщій!– 

   І слухається кожний! 

Ведучий: 

     Переходь вулицю тільки на зелене світло світлофора. 

     Запам’ятай, якщо зелене світло світлофора блимає, не розпочинай перехід 
– зараз загориться червоне! 

3.Ось велике перехрестя  

   Ген за ним до дитсадка вже вхід. 

  Пам’ятай, для пішоходів 

  Тут підземний перехід. 
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Ведучий: 

     Ніколи не переходь перехрестя навпростець! Якщо на перехресті є 
«зебра», – йди тільки по ній! 

     На нерегульованому перехресті переходити дорогу треба тільки 
пішохідними переходами. 

Ведучий: 

Підсумуємо. 

– Ходи тільки тротуарами чи пішохідними  доріжками. 

– Там, де відсутні тротуари, йди узбіччям дороги, назустріч транспорту. І 
тільки з дорослими! 

– На тротуарах і пішохідних доріжках тримайся правої сторони. 

– Переходь дорогу там, де позначено перехід. 

– Якщо перехід не позначено, то спочатку подивись ліворуч, а посередині 
дороги – праворуч. 

– Переходь тоді, коли транспорт дуже далеко або його зовсім немає на 
дорозі. 

– Переходити дорогу на зупинці небезпечно. 

– Якщо необхідно обійти автобус спереду, відступи п’ять великих кроків   
і, перш ніж вийти з-за автобуса, зупинись і оглянь вулицю зліва і справа. 

– Якщо необхідно обійти автобус ззаду,то, перш ніж вийти з-за 
транспорту, зупинись і оглянь вулицю справа і зліва.  

Знайте, друзі, дітворі 

гратись, бігати, стрибати 

чи м’яча гуртом ганяти. 

На дорозі ж – знає кожний 

гратися ніяк не можна  

                         

                                    


