
Консультація для батьків  

 

«Правила дорожнього руху» 

 
Шановні батьки, хотілося б поговорити про важливе питання, якому в 

нашому дитячому садочку приділяється велика увагу, це питання про знанні 

та дотриманні правил дорожнього руху. Статистика дорожньо-транспортних 

пригод свідчить про те, що діти часто опиняються в аварійних ситуаціях на 

вулицях нашого міста. 

Проблема безпеки дорожнього руху на даний момент є однією з 

досить важливих міських проблем. 

Населення зростає, все більше людей купують автомобілі для 

особистого користування. Збільшується кількість дорожньо-транспортних 

пригод. Відбувається вони, на жаль, і з участю дітей дошкільного віку. 

Найчастіше дитина не розуміє реальної небезпеки, яка загрожує йому на 

дорозі, тому і відноситься до Правил дорожнього руху без належної уваги. 

Пам'ятаєте! 
Діти вчаться дотримуватися правил дорожнього руху, беручи приклад 

з членів своєї родини та інших дорослих. Особливо приклад батьків вчить 

дисциплінованої поведінки на дорозі. 

Бережіть своїх дітей! 

Ваші діти перейшли в старшу групу дитячого саду, в старшому 

дошкільному віці діти повинні засвоїти: 

 обов'язки учасників дорожнього руху; 

 основні терміни і поняття правил дорожнього руху, таких як: 

дорога, дорожній рух, залізничний переїзд, транспортний засіб, маршрутний 

транспортний засіб, перехрестя, пішохідний перехід, лінія тротуарів, 

проїжджа частина, розділова смуга, регулювальник; 

 обов'язки пішоходів та пасажирів; 

 перевезення людей; 

 рух у житлових зонах; 

 особливості безпечного руху на велосипеді. 

 сигнали світлофора і регулювальника; 

 регулювання дорожнього руху; 

 попереджувальні сигнали; 

 рух через залізничні колії. 

Важливо щоб батьки були прикладом для своїх дітей у дотриманні 

правил дорожнього руху. 

- Переходячи дорогу, тримайте дитину за руку. 

- Не перебігайте дорогу, ідіть спокійно. 

- Не розмовляйте коли виходьте на проїжджу частину, це відволікає 

дитину. 

- Переходьте дорогу тільки на зелений колір світлофора. 



- «Пішохідний перехід»- місце для переходу проїзної частини, 

поясніть це дитині. 

- З пасажирського транспорту виходьте першими. 

- Звертайте увагу дитини на машини, які їдуть з великою швидкістю. 

- Діти повинні грати тільки на дитячих майданчиках, але не на 

проїжджій частині. 

Шановні батьки, вчіть своїх дітей дотримуватися правил дорожнього 

руху і будьте прикладом для наслідування! 
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