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Школа з БДР

Цікаві питання з БДР
Правила дорожнього руху потрібно знати тільки водіям, а
пішоходам вони абсолютно ні до чого, правильно?

(Ні, не правильно! Пішохід - це такий же учасник руху. Тому правила він повинен
знати дуже добре)

Всі знають, що «червоне світло - дороги немає», а на зелений
сигнал світлофора можна починати рух. А ось що робити
пішоходу на жовте світло?
(На жовтий сигнал світлофора рух заборонено. Потрібно дочекатися зеленого
світла!)

Зелене світло світлофора блимає - напевно, запрошує не
боятись і скоріше переходити дорогу.

(Ні. Миготливий зелений - це попередження про те, що через кілька секунд сигнал
світлофора зміниться. Починати перехід вулиці на миготливий зелений можна)

А що робити, якщо на світлофорі постійно блимає жовте
світло?

(Переходити дорогу по перехрестю, дотримуючись усіх правил, як якщо б він був
нерегульованим. Жовтий миготливий дозволяє рух)

На світлофорі зелене світло - можна йти сміливо, ніяких
машин на нашому шляху не буде! Чи так це?

(Не зовсім. На дорогу, яку ми переходимо, можуть виїжджати машини, що
роблять з перехрестя правий або лівий поворот. Вони зобов'язані дати сигнал про
майбутні маневри і пропустити пішоходів, але все одно потрібно бути гранично
уважними)

Яким чином водій автомобіля попереджає про те, що хоче
повернути праворуч або ліворуч?

(Він включає поворотники - миготливі помаранчеві вогні - праворуч або ліворуч,
залежно від напрямку повороту).

А якщо на перехресті є і світлофор, і регулювальник. Кого
потрібно слухатися і чиї сигнали виконувати?
(Регулювальника. Світлофор несправний, або на дорозі якась позаштатна
ситуація, інакше регулювальника б тут не було)

А як же нам перейти дорогу, якщо немає ні світлофора, ні
регулювальника?

(Дорогу можна переходити тільки на перехресті і по пішохідному переходу,
переконавшись, що машин немає або вони дуже далеко)

Що потрібно зробити, перш ніж переходити вулицю?

(Подивитися наліво, переконатися, що близько немає машин, і почати рух.
Дійшовши до середини вулиці, потрібно подивитися направо і, переконавшись у
відсутності машин, закінчити перехід).

Ми на середині проїзної частини і раптом праворуч побачили
машину, що наближається. Що краще зробити: як можна
швидше перебігти дорогу або повернутися назад?

Хлопчику вже 10 років. Чи може він їздити на велосипеді по
вулиці?
(Ні. Правила дозволяють їздити на велосипеді по вулиці тільки з 14 років).

А з якого віку можна їздити на велосипеді по вулиці і
триматися за кермо тільки однією рукою?

(Ні з якого. Правила дорожнього руху забороняють велосипедисту не триматися
за кермо або триматися однією рукою)

(Ні те, ні інше. Потрібно зупинитися.)

Ми їдемо на велосипеді і потрібно перейти дорогу. Як це
зробити?

Дорогу переходити потрібно якомога швидше, краще - бігом.
Правильно?

Людина, яка везе коляску з малюком - водій або пішохід?

(Ні! Дорогу переходити потрібно спокійно і уважно, не затримуючись, але ні в
якому разі не перебігати її!)

Нам потрібно перейти дорогу, а на узбіччі стоїть машина. Що
робити?

(Не переходити дорогу в цьому місці, тому що через машини, що стоять, важко
побачити транспорт, що наближається. До того ж, за правилами безпосередньо
перед пішохідним переходом машина стояти не може, це означає, що тут
переходити вулицю не можна).

Ми запізнюємося в школу, а до автобусної зупинці якраз
під'їжджає наш автобус. Залишилося тільки перебігти дорогу
- встигнемо! Чи не так?

(Ні в якому разі! Вся увага має зосередитися на переході дороги - за правилами і в
призначеному місці - з автобусом розберемося потім).

Як повинен вести себе пасажир у громадському транспорті?

(Тільки по пішохідному переходу, дотримуючись усіх правил. Велосипед потрібно
везти, а ні в якому разі не їхати на ньому.)

(Пішохід)

Мама везе тебе на санках, вам потрібно перейти дорогу. Як це
зробити з санками?
(В санках їхати не можна. Їх можна тягнути за мотузку або тримати в руках,
але дитини в них бути не повинно).

Біля пішохідного переходу стоїть конкретна людина в темних
окулярах з білою тростиною. Що це за людина?
(Це сліпий. Йому потрібно допомогти перейти дорогу).

Як можна (і потрібно) зробити себе більш помітним для водіїв
в темний і сутінковий час доби, і тим самим забезпечити
більшу безпеку?
(Скористатися світловідбиваючими наклейками і нашивками, прикріпивши їх на
одяг і портфель).

(Не можна відволікати водія розмовами, намагатися відкривати двері, заходити і
виходити до повної зупинки транспорту. Потрібно бути пристебнутим ременями
безпеки, якщо це передбачено видом транспорту. А також бути ввічливим і
поступатися сидячими місцями людям похилого віку.)

Біля самої дороги знаходиться гірка, взимку з неї, напевно,
здорово кататися. Перевіримо?

Пішоходи повинні йти по тротуару. А якщо тротуару немає?
Де і як саме повинні рухатися пішоходи?

А де кататися можна?

(За узбіччям дороги назустріч транспорту, що рухається).

(Ні в якому разі! Кататися на санках, лижах, ковзанах на вулиці і поруч з
проїжджою частиною не можна!)

(У дворах і спеціально обладнаних місцях).

Як зробити справжній Щоденник з БДР
Шановні діти!
Ми не з чуток знаємо, що багато хто з вас, є дуже
відповідальними учасниками дорожнього руху, грамотними і
законослухняними.
Часом ви самі вказуєте на помилки дорослих, на їх порушення
Правил дорожнього руху і забудькуватість азів дорожньої
грамоти.
Саме тому, ми придумали спеціальний Щоденник з ПДР, який
допоможе визначити зразкового учасника дорожнього руху у
вашій родині.
Всі ви кожен день, наприклад, по дорозі в школу або назад,
виступаєте в ролі учасників дорожнього руху. Хтось - у ролі
пішохода, хтось - в ролі пасажира, а в теплу пору року деякі з
вас, можливо, стають водіями, наприклад, велосипеда.
Такими ж учасниками дорожнього руху є і ваші рідні та друзі.

Мій щоденник з БДР

Давайте разом визначимо кращих, зразкових - тих, хто не
порушує ПДР. І в цьому нам допоможе наш Щоденник з ПДР.
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Візьміть щоденник з газети, як приклад, та намалюйте такий
самий у вас вдома на великому аркуші паперу. Потім
розмістіть його у вас вдома на самому видному місці.
Відповідальність за ведення щоденника найкраще взяти на
себе. Впишіть в щоденник або вклейте у відповідних полях
фотографії всіх членів своєї родини: тата, мами, брата або
сестрички, бабусі і дідуся. І поясніть всім правила нашої
простої і захоплюючої гри.
Вірніше, правило одне: виконуй вимоги Правил дорожнього
руху, і тоді отримаєш похвальний смайлик.
Ну а якщо ти помітив, що мама забула тебе пристебнути в
автокріслі або тато проїхав на «жовтий», а сестричка раптом
порушила правила переходу проїжджої частини, тоді
доведеться намалювати в Щоденнику з ПДР порушникам
відповідні невдоволені смайлики. Ну а якщо сестричка
побачить, як ти бавишся, йдучи по тротуару або, того гірше граєш поблизу проїжджої частини, то тоді вже вона намалює
тобі невдоволений смайлик за порушення ПДР.
Зразковим можна сміливо назвати учасника, у якого не буде

смайликів з порушеннями.
приклад образця похвального смайлика за
дотримання ПДР
приклад образця невдоволеного смайлика за
порушення ПДР
А ще - можеш придумати свої смайлики або інші умовні
позначки, в залежності від того, за які гарні вчинки в ролі
учасників дорожнього руху ти хочеш заохотити своїх родичів
або друзів.
Заповнюйте ваші Щоденники з ПДР, обов'язково обговорюйте
помилки порушників, якщо такі виявляться, визначайте на
сімейній раді зразкових учасників дорожнього руху, а
фотографії з заповненими щоденниками надсилайте на наш
e-mail: info@savechildren.org.ua; msavechildren@yandex.ua
Такий самий Щоденник з ПДР можливо створити в вашому
класі, в групі ДНЗ і вибрати зразкових учасників дорожнього
руху серед своїх однокласників або вихованців навчальних
закладів.
Бажаємо удачі!:)

