
ЯК ПОДРУЖИТИСЯ З ДОРОГОЮ: ВЧИМО З ДІТЬМИ ПРАВИЛА 

 

Що має знати й уміти дитина в різному віці 

 4 роки - дитина знає, що на вулиці слід ходити по тротуарах і завжди 

триматися поряд із батьками; розуміє, що не можна грати біля дороги, 

орієнтується в сигналах світлофора (на «зелений» - іди, на «червоний» — стій); 

розпізнає серед інших знаків знак пішохідного переходу. 

      5 років - дитина розпізнає символи на дорожніх знаках і світлофорах - 

розуміє, що зображення людини стосується пішоходів, а автомобіля - водіїв; 

знає, де і як правильно переходити дорогу; орієнтується, який вигляд мають 

знаки наземного й підземного переходів, зупинки громадського транспорту, 

доріжки для пішоходів. 

 6 років - дитина вміє правильно переходити дорогу разом із дорослим; 

може передбачити наміри водія щодо руху автомобіля, орієнтуючись на світло-

ві сигнали; знає, як рухатися поряд із дорогою, якщо поруч немає тротуарів; 

розрізняє до 10 дорожніх знаків різного призначення.. 

 

Як навчити дитину переходити дорогу 
КРОК 1. Запропонуйте дитині знайти безпечне місце для переходу - там, де є 

відповідний знак чи світлофор. 

КРОК 2. Обираючи місце для переходу, зверніть увагу дитини на те, чи немає 

поряд прихованої небезпеки: будинку, паркану, припаркованої автівки, що 

закриває ділянку проїжджої 

частини. 

КРОК 3. Перш ніж переходити 

дорогу, спонукайте дитину 

зупинитися й оглянути все довкола - 

роззирнутися, прислухатися, щоб 

перевірити, чи не наближається із 

жодної зі сторін авто. Якщо автівка 

зовсім поряд, її варто пропустити. 

Принагідно нагадайте дитині, що не 

можна стояти на краю тротуару. 

КРОК 4. Спонукайте дитину 

подивитися наліво, а дійшовши до 

середини дороги - направо. 

КРОК 5. Підкажіть дитині, що 

безпечніше переходити дорогу разом із групою інших пішоходів. 

Вчіть ці правила разом з дитиною - проговорюйте й повторюйте їх щоразу, 

коли переходите дорогу. Згодом запропонуйте дитині самостійно озвучити 

алгоритм і перевести через дорогу вас. 

       

Які правила безпеки слід регулярно нагадувати дитині 
 У жодному разі не перебігай дорогу, навіть якщо вона порожня. 

 Опинившись поряд із дорогою, зачекай дорослих і переходь проїжджу 

частину разом з ними. 

 Коли переходиш дорогу, міцно тримай дорослого за руку і припини всі 



розмови. 

 Не грайся поряд із дорогою, якщо йдеш із друзями, не штовхайся та не 

бігай. 

 Переходь дорогу лише по «зебрі» або, орієнтуючись на сигнали 

світлофора. 

 Ніколи не кидай на дорогу каміння, скло чи інші предмети. Це може мати 

небезпечні наслідки. 

 Не вибігай сам по іграшку, яка опинилася на дорозі. Звернися по 

допомогу до дорослих. 

          

Як закріпити знання й навички дитини 
Коли прогулюєтеся разом з дитиною, звертайте її увагу на ситуації, що 

трапляються на дорозі. Спонукайте поміркувати, як вчинити в тій чи тій 

ситуації. Приміром: 

 Поглянь, ця машина промчала через перехрестя й не пропустила 

пішохода. Як гадаєш, що трапилося б, якби пішохід не подивився по 

сторонах і рушив уперед? 

 Поглянь, цей пішохід перебігає дорогу. Тут є пішохідний перехід? Що 

може трапитися, якщо з-за рогу вискочить автівка? Як мав би вчинити 

цей пішохід? 

 Поглянь, на перехресті зібралися діти. Вони хочуть перейти дорогу. Але 

тут немає світлофора/світлофор не працює. Як їм перейти дорогу? Що 

вони мають зробити? 

 Поглянь, на перехресті зустрілися три види транспорту: швидка до-

помога, тролейбус і вантажівка з морозивом. Кого регулювальник має 

пропустити першим? 

       

Про що поговорити з 

дитиною дорогою із дитячого 

садка 
 Коли розмова про те, як 

пройшов день у дитячому 

садку, вичерпає себе, 

поговоріть з дитиною й на інші 

цікаві й корисні теми. 

Приміром, спонукайте її 

поміркувати: 

 Що корисніше - їхати у 

транспорті чи йти пішки? 

 Що трапилося б, якби в місті зникли світлофори? 

 Для чого люди вигадали правила дорожнього руху? 

 Чи можна вигадати правила на всі випадки життя? 

 Навіщо дошкільникам знати правила поведінки на вулиці, якщо вони 

скрізь ходять із дорослими? 

 Хто кого веде - водій машину чи машина водія? 

 Чи є щось спільне між машиною та людиною? 

 Як перейти дорогу людині, яка погано бачить або не розпізнає кольори? 


