Люди кличуть мене Тяпа
Не тому, що я розтяпа.
Я по вулиці ходжу,
З вулицею я дружу.
Знаю правил я багато,
Розкажу вам їх, малята!

Привіт, друже!
Мене звуть Тяпа. Одного разу я пішов на прогулянку зі
своєю господаркою Дашею. Спочатку я міцно тримався за
повідець і ні на крок не відставав від Даші. Але ж на вулиці
так цікаво! Уявляєте, мені підморгнула фарами червона ма
шина і я, звичайно ж, побіг за нею. Машину я не наздогнав,
а ось свою господарку загубив. Мені стало страшно, я по
чав бігати від одного будинку до іншого й кликати Дашу, та
її ніде не було. На щастя, мені зустрівся чоловік у сірому
кашкеті. Це був міліціонер. Він заспокоїв мене й допоміг
знайти господарку. А я відтоді назавжди запам’ятав головне
правило поведінки на вулиці. Зараз я і тобі його розкажу!
Поруч з дорослим, друже, іди,
Слухайся ти дорослих завжди!
Міцно за руку дорослих тримай,
Від них ні на крок не відставай!
Запам’ятай це правило, якщо не хочеш
потрапити у таку ж неприємну історію, як я!
А зараз я запрошую тебе у цікаву мандрівку
вулицями міста. Разом зі мною ти дізнаєшся,
як обирати правильні місця для ігор,
поводитися із незнайомими людьми,
та навчишся уникати небезпеки!
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Зимові розваги
Допоможи дітям дістатися іграшок і з’ясуй, які
іграшки вони обрали. Хто з дітей зробив непра
вильний вибір? Чому?

Пам’ятай! Для кожної пори року існують
відповідні ігри! Узимку на велосипеді кататися
небезпечно!
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Розглянь малюнки. Розфарбуй малюнок, на якому
діти правильно обрали місце для гри.

Пам’ятай! Не можна гратися поблизу проїжджої
частини та під дахами будинків!
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З’єднай відповідні малюнки зі словами «не можна».
Розфарбуй малюнки, на яких діти поводяться
правильно.

Не можна
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Пам’ятай!
1.	Піднімайся на
гірку осторонь
від того місця,
де з’їжджають
інші діти.
2.	З’їжджай із
гірки тільки
сидячи на сан
чатах.
3.	Дотримуй
дистанції —
починай спу
скатися тільки
тоді, коли
попередній ма
люк звільнив
доріжку.
4.	Швидко
звільняй
доріжку після
спуску — не
затримуй
інших дітей.
5.	Ніколи не
зв’язуй між
собою кілька
санчат.
6.	Не з’їжджай
із гірки стоя
чи або лежачи
на животі.
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