
Дата: 26.04. 
Тема : Моделювання правил дорожнього руху «Перехрестя, зебра, дорожні знаки»  

Мета: виявити та вдосконалити знання дітей про дорожні знаки, виявити рівень 
готовності вирішувати дорожньо-транспортні ситуації, закріпити уявлення про 

призначення пішохідного переходу та світлофора, його сигнали ; розвивати процеси 
мислення та мовлення, навички орієнтування в просторі, збагачувати словниковий 

запас дітей, розвивати дрібну моторику рук; виховувати дисциплінованість, уважність, 
обачність та вміння застосовувати набуті знання на практиці. 

Тривалість: 3 год 
Хід заняття:  

Доброго дня, діти! Я радий вас вітати в Країні дорожніх знаків. Але для того, щоб провести 
для вас екскурсію, я спочатку перевірю ваші знання за допомогою загадок. Якщо загадки відгадаєте 

то двері до країни для вас відкриті. То що, ви згодні? 
Загадки 

1.Не гуде і не летить, 

Жук по вулиці біжить, 
Оченята у жука –  

Два блискучих вогника. 
(автомобіль) 
2. Що за диво, диво дивне: 

На колесах цей будинок, 
Гумове взуття на нім,  
А харчі його -  бензин. 

У середині – малята,  
І дорослих там багато. 

 (автобус) 
3. Він по рейках роз’їжджає, 
Пасажирів не чекає, 

Поспішай не зволікай, 
Щоб устигнуть на...(трамвай) 

4. На двох колесах я кочу,  
Двома педалями кручу, 
За руль міцний собі тримаюсь, 

Уважним бути намагаюсь, 
І хутко мчить мене вперед 

Мій вірний друг...(велосипед) 
 

Молодці ,малята! Ви правильно відгадали мої загадки.   

 - А хто мені скаже, як відповіді на ці відгадки можна назвати одним словом? (транспорт) 
- Так, вірно, це транспорт, якого є дуже багато на дорогах Країни дорожніх знаків, тому слід добре 

знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Тож зараз я 
хочу подивитись, як ви знаєте їх! 

- Вирушаймо в подорож! 
Ось, перша зупинка! Відгадайте   загадку: 
 



Ця тваринка не проста: 
Без копит і без хвоста. 

Не гуляє, не біжить, 
Серед вулиці лежить.(Зебра) 

–  Для чого потрібна зебра на дорозі? 
–  А який  ще знак вказує де потрібно переходити проїжджу частину? 
–  Так, це знак «пішохідний перехід» та «підземний перехід» 

 

А чи впораєтесь ви з таким завданням на другій зупинці – поясніть мені, де на малюнку 

діти порушують правила дорожнього руху, а де – ні!  

  

  

  
 
                



        Загадка 

Як переходиш вулицю,  

На розі зупинись.  
І перш за все уважно на мене подивись.  

Я шлях вкажу надійний,  
Де небезпек нема.  

Трикольорове око я маю недарма.  
Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю.  

З малими дітьми в хованки я гратись не люблю.  
В роботі я суровий і стриманий завжди,  

Тролейбуси, машини біжать туди-сюди.  
Дивлюсь червоним оком – велю спинитись я.  

Одне мені потрібно - це витримка твоя.  
А блимне жовте око – іти не поспішай,  

Бо жовтий, не зелений: потрапиш під трамвай. 

Увага! І зелений привітно замигтів.  

Він колір найдобріший – щасливої путі! 

( світлофор) 
-  Діти, а скажіть будь ласка, які пригоди можуть трапитись на дорозі при непрацюючому 

світлофорі?  
- Тож, хто мені скаже, що означають  кольори світлофора? 
 «Зелений сигнал» - спокійно переходимо вулицю. 

«Жовтий сигнал» - попередження, чекай подальшого сигналу. 
«Червоний сигнал» - заборонено, йти не можна. 
https://www.youtube.com/watch?v=B3aBAbi5xQI&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%

D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B
D%D1%8F  

 

Та крім світлофора, є ще багато помічників на дорозі, вони називаються дорожніми знаками. 

Кожен з них про щось попереджає. Тож, третьою зупинкою буде конструювання кількох та вивчення 
дорожніх знаків. 
 

                                 
ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД   ПІОХІДНИЙ ПЕРЕХІД 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3aBAbi5xQI&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=B3aBAbi5xQI&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=B3aBAbi5xQI&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F


 

 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zg3F9uOzKyE&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8UA – короткий екскурс про знаки для водіїв! 

https://www.youtube.com/watch?v=zg3F9uOzKyE&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8UA
https://www.youtube.com/watch?v=zg3F9uOzKyE&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8UA

