
1

Дорогий друже!

Сучасний світ живе бурхливим життям. Дорогами міст і селищ
мчать автомобілі і автобуси, трамваї і тролейбуси, мотоцикли,
мопеди, вело сипеди, різноманітна сільськогосподарська тех -
ніка. Усі ці машини створені для того, щоб люди швидко та
зручно діставалися до віддалених місць, на роботу і відпо чинок,
щоб їм легше було працювати.

Але такі необхідні нам машини можуть бути дуже небез -
печними, якщо людина неправильно поводить себе. Адже коли
ми виходимо з дому, то одразу стаємо «учасниками дорожнього
руху», так само, як і тисячі машин, що рухаються безперервним
стрімким потоком. А всі учасники руху — і ті, що за кермом, і
пішоходи, повинні дотримуватися певних правил. Нази ваються
вони «Правила дорожнього руху». Якщо ж людина не знає цих
Правил або не хоче дотримуватися їх, з нею може трапитися
біда.

Мабуть, дорослі вже розповідали тобі, як слід поводитися на
вулиці, щоб твій шлях був безпечним. Посібник, який ти три -
маєш у руках, навчить тебе багатьох корисних речей. 

Ти ознайомишся з Правилами дорожнього руху та правилами
безпечної поведінки на вулиці; дізнаєшся, що таке дорога,
тротуар, узбіччя, проїжджа частина вулиці; навчишся читати і
розуміти найбільш важливі дорожні знаки та розмітки, пра -
вильно виконувати команди світлофора і регулювальника.

Радимо тобі, дорогий друже, разом з дорослими або стар -
шими това ришами уважно читати посібник, старанно розфар -
бовувати подані на його сторінках дорожні знаки та різні си -
туації, розв'язувати кросворди і ребуси, відгадувати загад ки,
знаходити вихід з кожного лабіринту. Вико нані зав дан ня допо -
можуть зрозуміти, чи правильно поводишся ти і твої друзі на
вулиці, навчать, як стати зразковими пішоходами.

Пам'ятай! Правильна поведінка на вулиці — це безпека твого
життя.

Сподіваємося, цей навчальний посібник стане твоїм першим
помічником, порадником і вірним другом.

Бажаємо тобі успіхів у навчанні!

Автори.
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ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ  ЗНАКИ

1.1 Небезпечний поворот
праворуч

Попереджувальні знаки інфор мують водіїв
та пішо ходів про набли ження до небезпеч ної
ділянки дороги та про характер небезпеки. 

Ці знаки мають форму трикутника з чер во -
ним кантом. Всередині на білому чи жов тому
тлі чорною фар бою нанесено зо браження (си -
лует) застереження.
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Знаки 1.1 Небезпечний поворот
праворуч (с. 2) та 1.2 Небезпечний
поворот ліворуч (с. 4) попереджують,
що і водію, і пішоходу слід бути дуже
обе реж ними, наближаю чись до небез -
печ ного місця. Переходити до рогу у
цьому місці особливо небез печно.
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1.2 Небезпечний поворот
ліворуч
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Чому повороти, які позначають знаками

1.1 та 1.2 , є небезпечними?



6

1.13  Слизька дорога

Цей знак попереджує про небез -
печ ні місця у заметіль, хурделицю, в
дощову погоду.
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6.10  Пост ДАІ

Цей знак інформує про близьке місце -
знахо дження поста Державної авто ін с -
пекції (ДАІ), працівники якої ціло до бово
контролю ють дотримання на дорогах
Правил дорожнього руху.
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Кожен громадянин може повідомити
співробітників ДАІ про дорожньо<транс -
порт ні пригоди, пору шення громадського
порядку тощо. Оперативний зв’язок на
пунктах ДАІ дає змогу швидко організо -
вувати подання необхідної допомоги
учасникам дорожнього руху.
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2. Який знак зайвий? Подумай, чому. Обведи його.

1. Визнач, якого дорожнього знаку не вистачає. Намалюй його.
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2. Домалюй дорожні знаки за зразком.

1. Назви подані нижче фігури. На яку з них схожий цей
дорож ній знак? 
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З’єднай лініями половинки дорожніх знаків. Назви їх.
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Згадай та намалюй дорожні знаки. Назви їх.
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Згадай та намалюй дорожні знаки. Назви їх.


