
Вікторина «Це повинен знати кожен»
Перевірка знаннь Правил дорожнього руху

Мета:  повторити  Правила  дорожнього  руху,  дорожні  знаки;  навчити 
використовувати знання правил дорожнього руху в повсякденному житті.

Обладнання: таблиця з балами, картки з дорожніми знаками.
Хід :
Вед.  Діти, ми живемо в невеликому селищі, де немає трамваїв, тролейбусів, 
майже не їздять автобуси. Ніхто з вас не боїться ходити по вулицях. Але, 
потрапивши у великий і галасливе місто, ви можете розгубитися і опинитися 
в дуже неприємній ситуації, якщо не будете знати і дотримуватися Правил 
дорожнього руху. Сьогодні ми і поговоримо про ПДР, про дорожні  знаки і 
про те, як використовувати знання в повсякденному житті.

І тур. «Загадковий» Визначення 8-10 головних учасників.
 1. Біжать чотири брати
     І один одного не можуть наздогнати.
    (Колеса)

2. Як переходиш вулицю,
   То завжди зупинись,
   І перш за все з увагою
   На мене подивись.
  Я шлях вкажу надійний,
  Де небезпек нема.
  Трикольорові очі
  Я маю недарма…
  (Світлофор)

3. Маленькі будиночки містом біжать,
    Хлопчики й дівчатка в будиночках сидять.
   (Автобус, трамвай, тролейбус)

4. Тримаюсь лише на ходу,
    А як зупиниш – упаду.
   (Велосипед)

5. Підморгне зеленим оком – ми йдемо,
    Підморгне червоним оком – стоїмо.
    (Світлофор)

6. Двоє ніг  у швидкого коня,
   Має він одне око і роги



   Я катаюсь на  ньому щодня,
   Хоч і добре натомлюю ноги 
  (Велосипед)

7. Полотно, а не доріжка,
    Кінь біжить сороконіжка.
  (Поїзд)

8. Довгий хвіст дугою тягне за собою
   (Тепловоз).

9. Підрозділ міліції,який відповідає за безпеку
   руху на дорогах
  (ДАІ).

10.Я правдиво вам скажу,
     Всім це місце я вкажу.
    Друзі, слово честі, -
    Де схрестилися дороги, 
    Рух порядок має строгий-
    Там і ….(перехрестя).

11.Ти рушай зі мною в ногу
     Перейдем у двох дорогу:
     Під землею проведу,
     На той бік переведу.
    (Підземний перехід).

12.Ми побачили з тобою, 
     Як одною лиш рукою,
     Тільки жезла він підняв-
     Вантажівку вмить спинив.
     Щож це за сидач такий?
     Це хлоп’ята…(Постовий).

ІІ тур.  «Запитання - відповідь» Закон вулиць дуже строгий. Він не прощає, 
коли пішохід йде по вулиці, як йому заманеться, не дотримується правил. 
Але цей закон і дуже добрий: він охороняє людей від страшного нещастя, 
береже їх життя. Зараз ви покажете, чи знаєте ви ПДР
(Учасникам задаються по черзі запитання. Хто не відповів – вибуває). 

·         Чи допускається буксирування велосипеда? (Ні)

·         Як найчастіше називають водія? (Шофер)



·         3 якого віку дозволено пересуватися на велосипеді дорогами загального 
          користування? (З 14 років)

·         Чи дозволяється водієві мопеда їздити пішохідними доріжками? (Ні)

·         Кого ми називаємо учасниками дорожнього руху? (Пішоходів, водіїв, 
пасажирів)

·         Чи є у велосипедиста шлях гальмування? (Так)

·         Чи можна велосипедистові їхати по дорозі, якщо неподалік є 
велосипедна доріжка? (Ні)

·         Який дорожній знак установлюють поблизу шкіл? («Діти»)

·         Який поворот більш небезпечний — лівий чи правий? (Лівий, тому що 
рух правосторонній)

·         Як називається «зебра» на дорозі? (Пішохідний перехід)

·         Які сигнали подає світлофор? (Червоний, жовтий, зелений)

 -     Яке перехрестя називають регульованим? (Те, де є світлофор або 
регулювальник)

·         Кому мають підкорятися пішоходи й водії, якщо на перехресті 
працюють одночасно й світлофор, і регулювальник? (Регулювальнику)

·         Навіщо потрібні стоп-сигнали на автомобілі? (Щоб інші учасники 
дорожнього руху могли бачити наміри водія зупинитися або пригальмувати)

·         Якої сторони слід дотримуватися, крокуючи тротуаром? (Правої)

·         Зі скількох років дітям дозволено їздити на передньому сидінні 
автомобіля? (3  12 років)

·         Чи завжди пасажирам потрібно пристібатися ременями безпеки? (Гак:, 
завжди)

·         Скільки сигналів має пішохідний світлофор? (Два": червоний і зелений)

·         Чи потрібно велосипедистові надягати шолом під час руху заміською 
дорогою? (Ні)



·         Як велосипедист повинен інформувати інших учасників руху про намір 
зупинитися? (Підняти руку вгору)

·         Чому на заміських дорогах пішоходи повинні рухатися назустріч руху? 
(Рухаючись узбіччям назустріч руху, пішоходи завжди бачать транспорт, що 
наближається)

·         Як слід переходити дорогу, якщо ви вийшли з автобуса? (Не можна 
обходити транспорт ні попереду, ні позаду, потрібно зачекати, коли він 
від'їде й дорогу буде видно в обидва боки, ще краще — відійти на безпечну 
відстань від автобуса. А якщо є пішохідний перехід, то переходити через 
дорогу слід ним)

·         Чи можна перевозити на велосипеді пасажира віком 9 років? (Ні, лише 
до 7років — на спеціально обладнаному сидінні з підніжками)

·         Де та які катафоти встановлюються на велосипеді? (Спереду — білий, 
ззаду —  червоний. Можливі катафоти на колесах)

·         3 якого віку можна навчатися управління автомобілем? (3   16 років)

·         Чи можна пішоходу користуватися транспортним світлофором, якщо 
немає пішохідного? (Так)

·         Чи можна переходити дорогу навскоси? (Ні, тому що, по-перше, шлях 
стає довшим,а по-друге, складніше побачити транспорт, що рухається з боку 
спини)

·         У якому віці можна отримати права на управління автомобілем? (З 18 
років)

·         Яке положення регулювальника забороняє рух усім учасникам руху? 
(Рука піднята догори)

·         3 якою максимальною швидкістю повинен рухатися транспорт у 
          населеному^пункті? (Не більш ніж 60 км'/год)

  Запитання до залу
-            Назвіть причини дорожньо-транспортних випадків з пішоходами. 
(Перехід у невстановленому місці, на заборонний сигнал світлофора, 
несподіваний вихід на проїжджу частину з-за перешкоди або транспорту, 
який стоїть, гра на проїжджій частині, рух уздовж проїжджої частини, а не 
тротуаром).



- Які основні правила для водіїв мопедів? (Їздити дозволяється з 16 років. 
Швидкість руху не більше 20 км/ч. Заборонено їздити по тротуарах, 
пішохідних доріжках, їздити, не тримаючись обома руками за кермо, 
чіплятися за транспорт і т. д. ) 

  ІІІ тур   «Тестування»

    Хто з казкових героїв правильно перейшов би вулицю?
        Мальвіна;
        Буратіно;
        Незнайко;
        Вінні- Пух. 

    На якій дорозі машина краще гальмує?
        На мокрій;
        на обмерзлій;
        з ямками;
        на сухій. 

    Коли загорілось зелене світло світлофора, що ти будеш робити?
        Подивишся, чи немає поблизу швидкого транспорту;
        пропустиш всіх бабусь і даму з собачкою;
        побіжиш з усіх ніг;
        залишишся стояти на місці. 

    З якого віку можна їздити на велосипеді по проїжджій частині?
        З самого народження;
        з 14 років;
        коли отримаєш права;
        коли вийдеш на пенсію. 

    Як правильно перейти дорогу, вийшовши з автобуса?
        Обійти автобус спереду;
        обійти автобус ззаду;
        перестрибнути;
        пролізти під автобусом. 

ІV  тур  «Дорожні знаки» ·        
         Ви знаєте   7 груп дорожніх знаків? (Сім груп: попереджувальні, 
пропозиції, заборонні, знаки пріоритету, інформаційно-вказівні, сервісу, 
знаки додаткової інформації) Загадка для учасників, а до яких знаків вони 
відносяться відповідає зал.

     На дорозі дружно в ряд
    Смужки білі лежать.



    Для тебе є, крихта ... ( Пішохідна доріжка- наказові  знаки  )

    Я хочу запитати про знак,
    Намальований він ось так:
    У трикутнику хлопці
    З всіх ніг біжать кудись. ( "Обережно, діти!" - попереджувальний )

    Йшли зі школи ми додому,
    Бачимо - знак над бруківкою.
    Коло, всередині - велосипед,
    Нічого іншого немає. ( Велосипедистам проїзд заборонений – знаки 
приорітету)

    Цей місток над дорогою
    Служить нам великою підмогою.
    Через вулицю веде
    Нас. .. ( Надземний перехід – інформаційно-вказівні  )

    У трикутнику, хлопці,
    Людина стоїть з лопатою.
    Щось риє, будує щось ,
    Тут ... ( Дорожні роботи – попереджувальні ).

Попереджуальні

             

            

Попереджувальні

        

Приорітету



       

(Проїзд без зупинки заборонено, рух заборонено, дати дорогу)

Наказові

    

Заборонні

            

                

Інформаційно – вказівні

              

 Знаки сервісу

                  



V тур    «Намалюй знак» 

Учасникам вікторини даються листочки і називають знак.
 Завдання – намалювати названий знак
  1. Перехрестя зі світлофором 
  2.Пункт першої медичної допомоги
  3.Пункт харчування
  4.Залізничний переїзд 
  5.В'їзд заборонено

VІ.  Підведення підсумків. Підраховуються набрані очки.
 Виявляється переможець.

VІІ.  Заключна частина.
   Вед:  Сьогодні ви повторили Правила дорожнього руху та дізналися багато 
нового і  цікавого.  ПДР дуже важливі.  Знати їх повинен кожен дорослий і 
кожна дитина. Не порушуйте їх, тоді у нас не буде нещасних випадків на 
дорогах, і ви виростете міцними і здоровими.

      Ми вдячні вам за вірні відповіді і переконалися в тому, що з правилами 
дорожнього руху ви знайомі. Зараз ми перевіримо наскільки вправно ви їх 
виконаєте.  Впевнені,  що  в  майбутньому  дехто  з  вас  мріє  стати  водієм. 
Насправді  це  досить  складна  справа,  яка  вимагає  уважності, 
спостережливості та обережності.

Підготувала Бабич Оксана Миколаївна, 
заступник директора з виховної роботи


