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Izglītības satura un eksaminācijas centra sagatavotais izdevums ļauj 
skolēniem pārbaudīt savas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, 
veicot uzdevumus un analizējot attēlotās situācijas. Tā ir iespēja noteikt, vai 
skolā apgūtais un paša novērotais labi palicis atmiņā un pareizi izprasts, 
ņemot vērā ceļu satiksmes drošības pamatprincipus. 

Izglītības satura un eksaminācijas centrs ir ieinteresēts, lai skolēni mācībās 
apgūtu dzīvesprasmes, kas noder ikdienas situācijās. Ceļu satiksmes no-
teikumu zināšana un ievērošana noteikti padara drošāku skolēnu atrašanos 
ārpus mājām. Ceļu satiksmes noteikumi īpaši ir akcentēti mācību priekš-
meta "Sociālās zinības" saturā. 

Mēs arī iepriekš esam izdevuši un izplatījuši vairākus materiālus par 
drošības tematiku Ir izveidota darba grupa, kā arī konsultatīvā padome un 
ekspertu komisija ceļu satiksmes drošības jautājumu risināšanai izglītībā. 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs ir organizējis arī vairākus 
diagnosticējošos darbus par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, novērtē-
jot skolēnu zināšanas un izzinot, kurus tematus nepieciešams mācīt 
pastiprināti. 

Ceru, ka šis izdevums būs vērtīgs metodiskais līdzeklis skolotājiem, kā arī 
saistošs materiāls skolēniem, lai pārbaudītu un uzlabotu zināšanas. 

Agrita Groza, 
Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja 
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Izglītības satura un eksaminācijas centrs ar Ceļu satiksmes drošības padomes un Latvijas 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja atbalstu ir sagatavojis metodisku materiālu ceļu satiksmes 
drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā. 

Drošības jautājumu apguves pamatskolā mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes 
drošības noteikumiem, veicinot atbildīgu rīcību savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanai. 

Metodiskais materiāls ir veidots atbilstoši ceļu satiksmes drošības jautājumu apguves 
pamatprasībām, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2008. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 
"Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmeta standartiem". 

Metodisko materiālu var izmantot mācību priekšmeta "Sociālās zinības" apguvē, kā arī klases 
audzinātāju un citu mācību stundu laikā. 

Viens no mācību priekšmeta "Sociālās zinības" uzdevumiem ir veidot un sekmēt skolēnu izpratni 
un attieksmi pret satiksmes drošību un citu drošības noteikumu ievērošanu. Lai būtu iespējams 
sasniegt minēto uzdevumu, mācību priekšmeta standartā ir noteikts, ka skolēns: 

• beidzot 3. klasi – zina, kā saglabāt savu un citu cilvēku drošību mājās, uz ielas, skolā, kā 
arī zina un ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kas nodrošina gājēju un pasažieru drošību; 

• beidzot 6. klasi zina un ievēro ceļu satiksmes noteikumus (arī par velosipēdistu drošību) un 
citus drošības noteikumus; 

• beidzot 9. klasi – zina un ievēro ceļu satiksmes noteikumus (arī par velosipēdistu un 
motorizēto transportlīdzekļu vadītāju drošību) un citus drošības noteikumus; analizē 
dažādas ar ceļu satiksmes un citiem drošības noteikumiem saistītas situācijas. 

Metodiskais materiāls nodrošina mācību priekšmeta "Sociālās zinības" standartā noteikto pamat-
prasību apguvi. 

Metodiskais materiāls veidots pēc vienotas uzbūves. Katras klases saturs ir izstrādāts pēc šādas 
struktūras: 

• ieteicamās apgūstamās tēmas; 
• ieteicamais stundu skaits katras konkrētās tēmas apguvei; 
• mācību mērķis un uzdevumi; 
• jēdzieni, to skaidrojums un galvenā informācija par tēmu; 
• uzdevumu piemēri skolēniem tēmas apguvei. 

Informācijas un jēdzienu skaidrojumā izmantotas galvenās temata apguvei nepieciešamās ceļu 
satiksmes noteikumu prasības, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos 
Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi". Tā pielikumos pedagogi var atrast arī luksoforu, dažādu ceļa 
zīmju, ceļa apzīmējumu aprakstus un vizuālos attēlus, kas izmantojami metodiskajā materiālā 
iekļauto tēmu apguvei. Minēto dokumentu var atrast Izglītības satura un eksaminācijas centra, Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas un citos interneta resursos. 
 
Lai pedagogi varētu ērtāk izmantot minēto materiālu, piemēram, kopēt tā uzdevumus skolēniem, 
materiāls elektroniskā formātā ir pieejams internetā Izglītības satura un eksaminācijas centra 
mājalapā (www.isec.gov.lv).  
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1. klase 
SATIKSME SKOLAS TUVUMĀ 
(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt svarīgākos ceļu satiksmes jēdzienus. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar ielas un ceļa sadalījumu. 
2. Iepazīstināt ar galvenajiem drošības jautājumiem uz ceļiem. 
3. Iepazīstināt ar dažādiem transportlīdzekļu veidiem. 
 
Jēdzieni 
Brauktuve, ceļa nomale, ceļš, gājējs, ietve, pasažieris. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Ceļu satiksmē ir noteiktas šādas lomas – gājējs, transport-
līdzekļa vadītājs, pasažieris. Pirmās lomas, kuras skolēniem 
jāapgūst, piedaloties ceļu satiksmē, ir gājējs un pasažieris. 
Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu 

braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kas no-
robežotas ar sadalošām joslām vai barjerām. 

Ceļa nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav 
paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai. 

Ceļš – jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, 
šķērsiela vai tamlīdzīga teritorija visā platumā, ieskaitot 
brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). 

Gājējs – persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām, brauc ar 
skrituļiem, skeitbordu, skrejriteni vai pārvietojas inva-
līdu ratiņos, stumj velosipēdu, mopēdu, motociklu, 
velk (stumj) ragaviņas, bērnu ratiņus vai invalīdu rati-
ņus un tamlīdzīgos gadījumos. 

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Tā piekļaujas 
brauktuvei vai var būt arī atdalīta no tās, piemēram, ar 
zaļo zonu, norobežojumiem. 

Skolēniem jāizprot, kur un kā pārvietojas pārējie satiksmes 
dalībnieki – personīgie transportlīdzekļi, sabiedriskie pasa-
žieru transportlīdzekļi (autobuss, trolejbuss, tramvajs, 
vilciens). 
Pasažieris – persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz 

tā (izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, 
kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no 
transportlīdzekļa vai nokāpj no tā. 

Jāuzsver, ka vienmēr ir ļoti svarīgi būt uzmanīgam un 
disciplinētam uz ielas vai ceļa. 
 
SKOLAS UN MĀJAS PAGALMS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Saprast drošības nozīmi ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Mācīt pareizi izvēlēties vietu rotaļām. 
2. Apgūt galvenos drošības noteikumus, kas jāievēro 

rotaļājoties. 

Jēdziens 
Dzīvojamā zona. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Dzīvojamās zonās gājējiem un velosipēdu vadītājiem 
atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās 
platumā. Minētās prasības attiecas arī uz daudzdzīvokļu 
namu pagalmiem. Dzīvojamās zonās gājējiem un 
velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts 
nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu. 
Bērni bieži vien pagalmu uztver kā drošu vidi, jo tur ne-
notiek intensīva satiksme. Automobiļi pagalmos iebrauc 
salīdzinoši reti un parasti brauc ļoti lēni. Jāatceras, ka šī 
sajūta ir ļoti mānīga, jo ikviena mašīna rada paaugstinātas 
bīstamības situācijas. Vadītājs ļoti bieži nemaz neiedomā-
jas pārliecināties, vai kāds bērns nav palīdis zem trans-
portlīdzekļa, paslēpies aiz tā, un uzsāk braukšanu.  
Bērni rotaļu laikā nespēj sadalīt savu uzmanību, viņiem 
nozīmīgi ir spēles biedri, noteikumi un gaidāmā uzvara.  
Skolotājam kopā ar skolēniem jāizpēta skolas pagalms un 
jāpārrunā visi iespējamie riski, piemēram, automobiļi, kas 
atved produktus skolas ēdnīcai, vieglie automobiļi, ar 
kuriem atbrauc vai aizbrauc skolas biedri, viņu vecāki, 
pedagogi. Īpaša uzmanība jāpievērš rotaļām, kas saistās ar 
skriešanu, līdz ar to ir kritieni, klupieni, saskriešanās.  
Ceļu satiksmē, saduroties diviem automobiļiem, notiek 
avārija, arī divu gājēju saskriešanās var tikt apspriesta kā 
avārijas situācija. Šajā mācību stundā jānoskaidro iespēja-
mās traumas šādās situācijās, jāpārrunā pareiza rīcība un 
iespējas, kā no šādām situācijām var izvairīties. 
Kad skolas pagalmā sastopamās situācijas ir apspriestas, 
pedagogiem jāmudina bērnus kopā ar vecākiem analizēt 
situācijas māju pagalmos. 
 
CEĻŠ UZ SKOLU 
(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Veidot priekšstatu par gājēju, pasažieru un velobraucēju 
drošību ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Radīt priekšstatu par bīstamību, izejot uz brauktuves. 
2. Apgūt jēdzienus "tuvu" un "tālu" ceļu satiksmē. 
3. Veidot priekšstatu par drošības pasākumiem pasažieriem. 
 
Jēdzieni 
Gājēju ceļš, gājēju pāreja, ietve, krustojums, luksofors.  
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Skolotāja uzdevums ir palīdzēt skolēniem veidot priekš-
statu par gājēju, pasažieru un velobraucēju drošību ceļu 
satiksmē, drošības veicinošajiem faktoriem, kā arī 
iespējamajiem apdraudējumiem. Klasē jāpārrunā jautāju-
mi par to, kā skolēni veic ceļu no mājām uz skolu un 
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atpakaļ, kā vecāki palīdz viņiem atnākt uz skolu un doties 
mājup, vai skolēni šajā ceļā ir gājēji, pasažieri 
(personīgajā vai sabiedriskajā transportā), velosipēdisti. 
Gājēju drošība 
Jāatkārto jēdziens "gājējs" un jānoskaidro, kādi skolēni kā 
gājēji ir ceļā uz skolu vai ejot uz mājām, kādi viņi ir pēc 
mācību stundām, piemēram, brauc ar skrituļiem, skeit-
bordu, skrejriteni, stumj ratiņus, iet kājām. Sarunas laikā 
jāakcentē drošību veicinošie līdzekļi – ceļu un elkoņu 
sargi skrituļotājiem, atstarotāji gājējiem diennakts tumšajā 
laikā, aizsargķiveres visiem braucējiem, piemēram, skri-
tuļotājiem, skeitbordistiem, skrejriteņa braucējiem. 
Pasažieru drošība 
Pasažieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, 
braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Bērniem noteikti ir 
jāsēž viņu vecumam un augumam atbilstošā bērnu krēsli-
ņā vai uz speciāla paliktņa un jāpiesprādzējas. 
Pasažieriem aizliegts veikt šādas darbības: 
– braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju vai 

novērst viņa uzmanību; 
– atvērt braucoša transportlīdzekļa durvis; 
– atvērt apturēta transportlīdzekļa durvis, ja tas apdraud 

ceļu satiksmes drošību vai traucē citus ceļu satiksmes 
dalībniekus. 

Velosipēdistu drošība 
Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas 
personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par 
septiņiem gadiem. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu 
pagalmos bērniem neatkarīgi no vecuma ir atļauts 
patstāvīgi braukt ar velosipēdu. Braucot ar velosipēdu, 
jālieto speciāla velosipēdu vadītājiem paredzēta 
aizsargķivere (bērniem līdz 12 gadu vecumam tā ir 
obligāta prasība), kurai ir jābūt aizsprādzētai.  
Ar skolēniem jāpārrunā, cik drošs ir izvēlētais ceļš gājē-
jiem, jo par pasažieru drošību personīgajos transport-
līdzekļos atbildību uzņemas vecāki, bet bērnam, ja viņš ir 
gājējs, jāatbild pašam par savu drošību. 
Gājēju ceļš – ceļš, kas paredzēts gājējiem. 
Gājēju pāreja – brauktuves daļa, kas domāta ceļa (ielas) 

šķērsošanai. 
Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas 

brauktuvei vai ir atdalīta no tās. 
Krustojums – vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas 

ceļi vienā līmenī. Krustojums ir norobežots ar 
iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo 
malu noapaļojuma sākumu. Šis termins neattiecas uz 
vietu, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas 
(piemēram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes 
stacijas). 

Satiksmi regulē ar luksoforiem, kuriem ir zaļas, dzeltenas, 
sarkanas un baltas gaismas signāli (dzelzceļa luksofors). 
Luksofora signāls ar cilvēka siluetu, velosipēda simbolu 
vai cilvēka siluetu un velosipēda simbolu attiecas tikai uz 
šiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Zaļais signāls atļauj 
kustību, bet sarkanais to aizliedz. 
Jāorganizē pārrunas, lai noskaidrotu, kā un kur ir droši 
šķērsot ielu (ceļu). Jāuzsver, ka gājējiem brauktuve 
jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), ja to 
nav, tad krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto 
turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai 
krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī 
attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi 
pārredzams uz abām pusēm. 

Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāievēro 
satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora signāli, ja tādu 
nav, tad transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora 
signāli. 
Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju, kur 
satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē attālums līdz 
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to 
braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību. 
Ārpus gājēju pārejas, kur satiksme netiek regulēta, gājēji 
drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši 
attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī 
novērtējuši to braukšanas ātrumu un pārliecinājušies, ka 
brauktuves šķērsošana nav bīstama, līdz ar to netiks 
traucēta transportlīdzekļu satiksme. 
Tāpat arī skolēniem jāskaidro, ka transportlīdzekļu 
braukšana Latvijā ir noteikta pa ceļa labo pusi. Tas 
nozīmē, ka ielas šķērsošanas gadījumā vispirms jānovērtē 
satiksmes plūsma no kreisās puses un tad no labās puses. 
Pirms uzsākt ielas šķērsošanu, jānovērtē, vai transport-
līdzeklis ir tuvu vai tālu. Būtiski ir iemācīties novērtēt, vai 
var paspēt šķērsot ielu (ceļu). Tikai tad, ja mašīna atrodas 
pietiekami tālu, varēs paspēt tikt ielai pāri. Lai no-
skaidrotu jēdzienu "pietiekami tālu", jāveic eksperiments. 
Jāvēro transporta plūsma un, atzīmējot kādu atskaites 
punktu, piemēram, koku, māju, jāskaita, cik ilgs laiks 
nepieciešams, lai auto no tā punkta nokļūtu līdz 
vērotājiem. Pirms tam jānoskaidro, cik ilgs laiks ir ne-
pieciešams, lai paspētu šķērsot ielu šajā posmā. Piemē-
ram, tie var būt 15 soļi. Tad jāsalīdzina iegūtie rezultāti. 
Ja soļu skaits daudz mazāks par laiku, kas bija nepiecie-
šams, lai automobilis atbrauktu līdz ielas šķērsošanas 
vietai, tad automobilis ir pietiekami tālu, tāpēc var doties 
pāri ielai. Šādi eksperimenti jāatkārto, lai izkoptu spēju 
pareizi novērtēt, cik tālu atrodas transportlīdzeklis. 
Tipiskākās bīstamās situācijas, kas rodas uz ielas vai ceļa, 
ir šādas: 
– bērns izskrien uz brauktuves no šķēršļa aizsega, kas 

neļauj pārskatīt ielu; 
– šķērsojot ielu, bērns ir fiksējis skatu uz kādu objektu, 

kā rezultātā transportlīdzeklis, kas tuvojas no sāniem, 
paliek nepamanīts; 

– inerces ietekmē bērns no drošas zonas izskrien 
nedrošā; 

– pārvietojoties grupā, bērni paļaujas uz priekšā esoša-
jiem, tāpēc nepievērš vajadzīgo uzmanību tam, kas 
notiek uz ielas; 

– trūkstot nepieciešamajām iemaņām, bērns šķērso ielu, 
nepārliecinoties, vai pa to brauc transportlīdzekļi vai 
nebrauc; 

– bērns nepamana attālākos braucošos transportlīdzekļus, 
it īpaši vieglos automobiļus un motociklus, jo trūkst 
pieredzes; 

– bērns neprot savlaicīgi pamanīt transportlīdzekļus, kas 
tuvojas no aizmugures vai izdara pagriezienu; 

– bērns neprot pareizi noteikt transportlīdzekļa 
braukšanas ātrumu, galvenokārt nepareizi izprotot 
jēdzienus "tuvu" un "tālu". 

Mācību stundā būtiski panākt to, lai skolēni saprastu, ka 
ielas šķērsošana regulējamos krustojumos vai pa regulē-
jamām gājēju pārejām ir drošāka par ielas šķērsošanu 
neregulējamos krustojumos un pa neregulējamām gājēju 
pārejām, bet visdrošākā vieta, lai nokļūtu ielas otrā pusē, 
ir gājēju tunelis vai gājēju tilts. 
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PASAŽIERU SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt uzvedības noteikumus pasažieru sabiedriskā 
transporta pieturā. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iemācīt, kā pareizi šķērsot ielu pēc izkāpšanas no 

pasažieru sabiedriskā transporta. 
2. Apgūt uzvedības noteikumus iekāpšanai un izkāpšanai 

no pasažieru sabiedriskā transporta.  
 
Jēdziens 
Pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis – autobuss, 

trolejbuss vai tramvajs, kas brauc pa noteiktu maršrutu. 
Šis termins attiecas arī uz maršruta taksometriem. 

Mācību stundā jāatkārto jēdziens "pasažieris". 
Pasažieriem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā 
tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. Tas 
jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai nomales puses. Ja 
no ietves, iekāpšanas laukuma vai nomales puses iekāpt 
bezsliežu transportlīdzeklī vai izkāpt no tā nav iespējams, 
to drīkst izdarīt no brauktuves puses, ja tas nav bīstami un 
nerada traucējumus citu transportlīdzekļu braukšanai. Tas 
pats attiecināms arī uz vecāku personīgo transportlīdzekli.  
Skolēniem jāskaidro, kad un kur tiek uzsākta pasažieru 
izkāpšana vai iekāpšana sabiedriskajā pasažieru transport-
līdzeklī. Jāapgūst, kā atpazīt pieturas vietas un kā jāuzve-
das pieturās. Mācību stundā jāaplūko šādas ceļa zīmes: 
534. zīme "Autobusa un trolejbusa pietura", 535. zīme 
"Tramvaja pietura”, 536. zīme "Vieglo taksometru stāvvieta". 
Īpaša uzmanība jāpievērš tādam transportlīdzeklim kā 
tramvajs. Lai tajā iekāptu vai izkāptu, reizēm ir jāšķērso 
brauktuve. Vadītājam ir jādod ceļš gājējiem, kuri iet uz 
tajā pašā braukšanas virzienā pieturā (ceļa vidū) apturētu 
tramvaju vai nāk no tā. Gājēju pienākums ir pārliecināties, 
ka iziešana uz brauktuves būs droša. 
Jāatkārto noteikumi par ielas (ceļa) šķērsošanu, jo tie 
darbojas visos ceļu satiksmes posmos vienādi, arī tad, ja 
pasažieri tikko izkāpuši no pasažieru sabiedriskā 
transportlīdzekļa. Rūpīgi jāizskaidro par ļoti bīstamu ceļu 
satiksmes noteikumu pārkāpumu – tramvaja sliežu klātnes 
šķērsošanu tieši aiz tramvaja. Jebkurš transportlīdzeklis ir 
šķērslis, kas aizsedz skatam brauktuvi, tāpēc nav iespē-
jams novērtēt satiksmes drošības prasības, kas nosaka 
ielas (ceļa) šķērsošanas iespējamību vai neiespējamību 
(skatīt mācību stundu "Ceļš uz skolu"). 
 
LUKSOFORA VEIDI, SIGNĀLI UN TO NOZĪME 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt luksofora signālu nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar luksoforu veidiem. 
2. Iemācīt luksoforu signālu izvietojumu un nozīmi ceļu 

satiksmē.  
 

Jēdzieni 
Luksofors, zaļš signāls, dzeltens signāls, sarkans signāls. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Satiksmi regulē ar luksoforiem, kuriem ir zaļas, dzeltenas, 
sarkanas un baltas gaismas signāli (dzelzceļa luksofors).  
Luksoforu signāliem ir šāda nozīme: 
– zaļš signāls atļauj kustību. Lai ceļu satiksmes 

dalībniekus informētu par to, ka zaļā signāla darbības 
laiks beidzas, turklāt iedegsies aizlieguma signāls, var 
lietot zaļu mirgojošu signālu. Lai ceļu satiksmes dalīb-
niekus informētu par laiku (sekundēs), kas atlicis līdz 
zaļā signāla darbības laika beigām, var lietot informā-
cijas tablo; 

– dzeltens signāls aizliedz kustību un brīdina par gaidā-
mo signālu maiņu; 

– dzeltens mirgojošs signāls vai divi pārmaiņus mirgo-
joši dzelteni signāli atļauj kustību un informē par 
neregulējamu krustojumu, gājēju pāreju, ceļu remont-
darbu vietu vai citu bīstamu ceļa posmu; 

– sarkans signāls (arī mirgojošs) vai divi pārmaiņus 
mirgojoši sarkani signāli aizliedz kustību. Lai informē-
tu par sarkanā signāla degšanas ilgumu, zem luksofora 
vai tā sekcijas var uzstādīt paskaidrojoša satura 
plāksnīti; 

– sarkans signāls vienlaikus ar dzeltenu signālu aizliedz 
kustību un informē, ka iedegsies zaļais signāls; 

– zaļas bultas (bultu) signāls uz melna fona atļauj braukt 
norādītajā virzienā (virzienos). Tāda pati nozīme ir 
zaļai bultai luksofora papildsekcijā, turklāt bulta, kas 
atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī apgriezties 
braukšanai pretējā virzienā; 

– melna bulta (bultas) uz sarkana un dzeltena signāla 
fona nemaina šo signālu nozīmi. Tās informē par 
atļautajiem braukšanas virzieniem, kad iedegsies zaļas 
bultas (bultu) signāls uz melna fona; 

– melna bulta (bultas) uz zaļa signāla fona norāda, ka 
luksoforam ir papildsekcija, kā arī atļauj braukt bultas 
(bultu) norādītajos virzienos. 

Luksofora signāls ar cilvēka siluetu, velosipēda simbolu 
vai cilvēka siluetu un velosipēda simbolu attiecas tikai uz 
šiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Zaļais signāls atļauj 
kustību, bet sarkanais to aizliedz.  
Lai informētu neredzīgos gājējus par luksoforu gaismas 
signālu pogas atrašanās vietu, kā arī lai informētu gājējus 
un velosipēdu vadītājus par luksofora gaismas signālu, 
kas atļauj šķērsot brauktuvi, gājēju vai gājēju un velosipē-
du luksofora gaismas signālus var papildināt ar skaņas 
signāliem. 
 
TRANSPORTLĪDZEKĻI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Veidot priekšstatu par transportlīdzekļu veidiem, nosakot 
kopīgo un atšķirīgo. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Papildināt zināšanas par transportlīdzekļu veidiem, to 

dalību satiksmē. 
2. Apgūt dažādus drošības jautājumus, kas jāievēro uz 

ceļa un ielas.  
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Jēdziens 
Transportlīdzeklis. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Transportlīdzekļu apskatu skolotājs var veidot pēc 
dažādiem kritērijiem, piemēram, no lielākā uz mazāko, 
pēc tā, kādiem mērķiem transportlīdzekļus izmanto, pēc 
apdraudējuma pakāpes attiecībā pret gājējiem, pēc 
skolēnu izvēles. 
Svarīgi, lai aplūkoti tiktu visi transportlīdzekļu veidi, kas 
skolēniem šķiet būtiski. Lauku apvidos dzīvojošajiem tie 
varētu būt šādi: traktors, mopēds, velosipēds, kravas auto-
mobilis, vilciens, autobuss un cita lauksaimniecības tehnika. 
Pilsētās dzīvojošajiem skolēniem būtiskākie transport-
līdzekļi varētu būt šādi: autobuss, trolejbuss, tramvajs, 
vieglais automobilis, kravas transportlīdzeklis, velosipēds, 
motocikls un mopēds. 
Transportlīdzekļi dalās šādās grupās: 
– paredzēti pasažieru pārvadāšanai; 
– paredzēti kravas pārvadāšanai.  
Katra transportlīdzekļa, kurš atrodas kustībā, pazīšanas 
zīme ir iedegti gaismas signāli. Diennakts gaišajā laikā 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā arī tramvajiem un 
trolejbusiem ir jābrauc ar iedegtiem dienas gaitas, tuvās 
gaismas vai priekšējiem miglas lukturiem. Transport-
līdzekļu priekšā degs baltas gaismas lukturi, aizmugurē – 
sarkanas gaismas lukturi. 
Jāatgādina, ka transportlīdzekļu braukšana Latvijā ir 
noteikta pa ceļa labo pusi. 
 
IELU ŠĶĒRSOŠANA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par to, kā pareizi šķērsot ielu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iemācīt pareizi izvēlēties visdrošākos maršrutus. 
2. Radīt izpratni par to, kā, piedaloties ceļu satiksmē, var 

pasargāt sevi.  
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Mācību stundu ieteicams veidot kā turpinājumu mācību 
gada sākuma sarunai par drošu ceļu uz skolu. Vēlams 
atkārtoti pievērst uzmanību jēdzienu "tuvu" un "tālu" 
pilnveidošanai.  
Atkārtot noteikumus, kas skaidro gājēja kā ceļu satiksmes 
dalībnieka pienākumus: 
– uzvedības noteikumi uz ietves un brauktuves; 
– ielas šķērsošana regulējamos krustojumos un pa regu-

lējamām gājēju pārejām; 
– ielas šķērsošanas noteikumi pa neregulējamām gājēju 

pārejām; 
– pārvietošanās pa ceļiem (ielām), kuriem nav ietves.  
Pasažieru sabiedriskais transports: 
– uzvedības noteikumi pasažieru sabiedriskajā transportā; 
– uzvedības noteikumi pasažieru sabiedrisko transport-

līdzekļu pieturās; 
– iekāpšana un izkāpšana no autobusa, trolejbusa, tram-

vaja un vilciena; 
– ielas (ceļa) šķērsošanas noteikumi, izkāpjot no autobu-

sa, trolejbusa un tramvaja. 

Izpildot tālāk doto uzdevumu, skolēniem ieteicams uzdot 
jautājumus par šādām tēmām:  
– uzvedības normas, braucot ar pasažieru sabiedrisko 

transportu; 
– drošība, braucot automašīnā; 
– sekas, kādas rodas, ja neievēro noteikumus. 
 
SATIKSMES REGULĒŠANA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas par satiksmes regulēšanu ar 
luksoforiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Izskaidrot luksoforu darbības principus. 
2. Veidot izpratni par satiksmes noteikumu ievērošanas 

nepieciešamību.  
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. klases mācību 
stundas "Luksofora veidi, signāli un to nozīme" informā-
cijas un jēdzienu skaidrojumā. 
Satiksmes regulēšana ar luksoforiem: 
– luksofora gaismas signāli un to nozīme; 
– gājēju luksofora signāli, to nozīme; 
– dzelzceļa pārbrauktuves luksofora signāli, to nozīme. 
Stundā jāveido diskusija par satiksmes regulēšanu ar 
luksofora palīdzību, lai radītu skolēniem izpratni par to, 
kāpēc ļoti būtiski ir pakļauties signālu nozīmei un kādas 
sekas var būt nedisciplinētas rīcības rezultātā. 
 
PĀRVIETOŠANĀS AR VELOSIPĒDU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt ceļu satiksmes noteikumus, pārvietojoties ar 
velosipēdu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par svarīgākajiem ceļu satiksmes 

jēdzieniem. 
2. Apgūt zināšanas par drošu pārvietošanos ar velosipēdu.  
 
Jēdzieni 
Gājēju ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš, velosipēdu ceļš. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. klases mācību 
stundas "Ceļš uz skolu" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā. 
Skolēniem jāatgādina, ka braukt ar velosipēdu pa brauk-
tuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts 
bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Dzīvoja-
mās zonās un daudzdzīvokļu pagalmos bērniem neatkarīgi 
no viņu vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi. 
Braucot ar velosipēdu, jālieto speciāla velosipēdu vadītā-
jiem paredzēta aizsargķivere, kurai ir jābūt aizsprādzētai.  
Gājēju un velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts gājējiem 

un braukšanai ar velosipēdu. 
Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Netraucējot 

gājēju kustību, pa ietvi atļauts braukt arī ar velosipēdu. 
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Nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav pa-
redzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai, bet to 
var izmantot velobraucēji, ja tas netraucē gājējiem. 

Velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts braukšanai ar velosi-
pēdiem un mopēdiem (var būt apzīmēts ar 413. ceļa 
zīmi vai 932. vai 941. ceļa apzīmējumu). 

Svarīgi ir pareizi sagatavot savu velosipēdu ceļu 
satiksmei. Tam jābūt aprīkotam ar bremzēm, skaņas 
signālu un gaismas atstarotājiem: priekšpusē – baltu, 
aizmugurē – sarkanu, abos sānos (riteņu spieķos) un 
pedāļos (priekšpusē un aizmugurē) – diviem oranžiem 
(dzelteniem). Braucot pa brauktuvi vai nomali diennakts 

tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
velosipēdam priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas 
lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. 
Jāatceras, ka tikai pilngadīgi velobraucēji drīkst pārvadāt 
pasažierus. 
Velosipēda vadītājam aizliegts:  
– vest ar velosipēdu pasažierus, izņemot bērnus vecumā 

līdz septiņiem gadiem, ja ir iekārtoti papildu sēdekļi un 
droši kāpšļi kāju atbalstam; 

– braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš. 
Tāpat kā gājējiem arī velosipēda vadītājiem savā apģērbā 
ir jālieto gaismu atstarojoši elementi. 



SATIKSME SKOLAS TUVUMĀ 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu! Attēlā norādītajās vietās pats vai kopā ar saviem 
vecākiem ieraksti pareizos nosaukumus! 

Ietve, brauktuve, ceļa nomale, gājējs, transportlīdzeklis, transportlīdzekļa vadītājs. 

Izkrāso zīmējumu un iezīmē tajā sevi! 

 
 

2. uzdevums. Apskati fotogrāfijas! Nosauc, kāds transportlīdzeklis redzams katrā 
fotogrāfijā! Kuri no šiem transportlīdzekļiem pārvadā pasažierus? 
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3. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Padomā, kas tajos tiek darīts nepareizi!  
Pārrunā ar skolotāju, kāpēc tā nedrīkst darīt! 

 
 

4. uzdevums. Izpildi prasīto! 
1. Nosauc ielu, kurā atrodas Tava skola! 

2. Pārrunā ar skolotāju, kā var uzzināt ielu nosaukumus un māju numurus! 

3. Uz zīmējamā papīra lapas uzzīmē savu skolu un objektus (ielas, mājas, veikalus) 
tās tuvumā! 
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SKOLAS UN MĀJAS PAGALMS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Norādi, ko attēlos redzamie bērni dara nepareizi! 
Padomā, kāpēc tā nedrīkst darīt! 

 

2. uzdevums. Aplūko attēlus! Savieno attēlus ar vietu nosaukumiem, kur šīs spēles 
drīkst spēlēt! 

 
 
 
 SPORTA LAUKUMS PAGALMS PARKS MĀJA 
 

3. uzdevums. Kopā ar skolotāju vai vecākiem izpēti savu skolas vai mājas pagalmu! 
Atbildi uz jautājumiem! 
1. Vai Tavs pagalms atrodas tuvu vai tālu no ielas? 

2. Vai pagalma teritorija ir norobežota? 

3. Vai Tavā pagalmā var droši pārvietoties un spēlēties? Kāpēc? 

4. Vai Tu vienmēr ievēro drošības noteikumus spēlējoties?  

Uz zīmējamā papīra lapas uzzīmē savu pagalmu un pastāsti, kādas spēles tur spēlē! 
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CEĻŠ UZ SKOLU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Kopā ar skolotāju vai vecākiem dodies pastaigā līdz tuvākajam 
ielu/ceļu krustojumam! Pēc pastaigas pārrunājiet dotos jautājumus! 
1. Kādus objektus (piemēram, mājas, veikalus, parku) Tu ievēroji, ejot līdz 

krustojumam? 

2. Vai, ejot uz skolu, Tu šķērso šo krustojumu? 

3. Kādas ielas šeit krustojas? 

4. Vai krustojumā Tu redzēji luksoforus un gājēju pārejas? Kam tie ir domāti? 

5. Kādus transportlīdzekļus Tu redzēji braucam pa šo krustojumu? Vai to bija 
daudz? 

Uz zīmējamā papīra lapas uzzīmē šo krustojumu! Iezīmē pamanītos luksoforus, 
gājēju pārejas, transportlīdzekļus! Iezīmē ar bultiņām, kā Tu visdrošāk varētu 
šķērsot krustojumu! 
 

2. uzdevums. Rūpīgi izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Ielu drīkst šķērsot, ja tuvumā nav neviena 
transportlīdzekļa. 

 

2. Ejot pāri ielai, vispirms jāpaskatās uz kreiso, 
tad uz labo pusi. 

 

3. Ja luksoforā deg zaļā gaisma, tad ielu nedrīkst šķērsot.
 

 

4. Uz brauktuves nedrīkst uziet, ja tuvumā ir kāds braucošs 
transportlīdzeklis. 

 

 

3. uzdevums. Kopā ar skolotāju vai vecākiem veic eksperimentu! 
1. Aizejiet līdz tuvākajai ielai un, ievērojot visus satiksmes noteikumus,  

šķērsojiet to! 

2. Saskaiti, ar cik soļiem Tu pārgāji ielu!  

3. Atzīmē kādu atskaites punktu (piemēram, koku, māju) blakus ielai! 

4. Pārrunā ar skolotāju, cik ilgs laiks nepieciešams, lai auto no Tava izvēlētā  
punkta nokļūtu līdz Tevīm! 

5. Pārrunā ar skolotāju vai vecākiem, cik tālu jāatrodas auto, lai Tu droši varētu 
šķērsot ielu! 
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4. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju uz zīmējamā papīra lapas uzzīmē savu 
ceļu (vai kādu tā daļu) no mājām uz skolu, ievērojot doto plānu! 
1. Uzzīmē savu māju! 

2. Uzzīmē brauktuvi un ietves! 

3. Pieraksti ielu nosaukumus! 

4. Uzzīmē krustojumus, kurus Tu šķērso! 

5. Uzzīmē luksoforus un gājēju pārejas, kuras Tu ikdienā šķērso! 

6. Uzzīmē transportlīdzekļus un gājējus! 

7. Uzzīmē skolu! 
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PASAŽIERU SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Apskati fotogrāfijas! Pieraksti sabiedriskā transportlīdzekļa 
nosaukumu! Pārrunā ar klasesbiedriem par iekāpšanu un izkāpšanu no šiem 
transportlīdzekļiem!  

   
 ___________________ ___________________ 

 
__________________________ 

2. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Uzraksti, kas tiek darīts nepareizi!  
Padomā, kāpēc tā nedrīkst darīt! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  
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3. uzdevums. Rūpīgi izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi! 

Apgalvojums Jā Nē 

1. Sabiedriskajā transportā nedrīkst skaļi sarunāties un grūstīties. 
 

 

2. Izkāpjot no autobusa, jāpagaida, lai tas aizbrauc, un tikai tad drīkst 
iet pāri ielai. 

 

3. Sabiedriskajā transportā drīkst traucēt vadītāju.
 

 

4. Sabiedriskajā transportā ir jāpiedāvā vieta vecākiem cilvēkiem. 
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LUKSOFORA VEIDI, SIGNĀLI UN TO NOZĪME 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē 
luksoforu! Pastāsti, ko nozīmē katrs luksofora signāls! 

2. uzdevums. Kopā ar vecākiem dodies pastaigā līdz tuvākajam regulējamam 
ielu/ceļu krustojumam! Aizpildi darba lapu! 
1. Kā sauc krustojumu veidojošās ielas? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. Cik luksoforu ir krustojumā? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. Cik signālu ir katrā gājēju luksoforā? Kā luksofori ir izvietoti? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. Kā luksoforā mainās gaismas signāli, ko tas nozīmē? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

5. Kas varētu notikt, ja gājēji neievērotu luksoforu signālus?  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Iezīmē luksoforos pareizos gaismas signālus, 
kuriem jādeg attēlos redzamajās situācijās! 
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TRANSPORTLĪDZEKĻI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izkrāso attēlā redzamos transportlīdzekļus, īpaši izceļot tos, kurus Tu 
izmanto ikdienā! 

 
 

2. uzdevums. Rūpīgi izlasi aprakstus! Atzīmē katram fotogrāfijā redzamajam 
transportlīdzeklim atbilstošu aprakstu! 

 
 
1. Tam ir četri riteņi, tajā var braukt no diviem līdz pieciem cilvēkiem. 

2. Tas brauc pa sliedēm. 

3. Tas ir visātrākais transporta veids. 

4. Tas pārvadā kravas un pasažierus pa ūdeni. 

5. Tam ir divi riteņi, turklāt to vadīt drīksti arī Tu. 
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IELU ŠĶĒRSOŠANA 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Kopā ar vecākiem vai skolotāju veic uzdevumā prasīto! 
1. Izvēlies kādu ceļa posmu savā maršrutā uz skolu! 

2. Attēlo to uz zīmējamā papīra lapas! 

3. Iezīmē zīmējumā sevi! 

4. Salīdzini savu zīmējumu ar klasesbiedru! 

5. Atbildi uz skolotāja jautājumiem! 
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SATIKSMES REGULĒŠANA 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Aplūko attēlus! Vai, Tavuprāt, bērni pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus?  
Pastāsti, kā vajadzēja rīkoties pareizi! 
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PĀRVIETOŠANĀS AR VELOSIPĒDU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu! Pieraksti velosipēda detaļas, kuras Tu jau pazīsti! 

 
 

2. uzdevums. Uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē savu iedomāto velosipēdu! 
Iztēlojies, ka Tu sagatavojies drošam braucienam! Pastāsti klasesbiedriem, ko 
nozīmē sagatavoties drošam braucienam! 
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ОКОЛО ШКОЛЫ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок! На рисунке в указанных местах сам/а или 
вместе со своими родителями напиши правильные названия! 
Тротуар, проезжая часть улицы (мостовая), край дороги (обочина), пешеход, 
транспортное средство, водитель транспортного средства 

Раскрась рисунок и нарисуй на нём себя! 

 
 

2-е задание. Рассмотри фотографии! Скажи, какое транспортное средство 
видно на каждой фотографии! Какие из этих транспортных средств 
перевозят пассажиров? 
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3-е задание. Рассмотри рисунки!  Подумай, что на них делается неправильно! 
Обсуди с учителем/учительницей, почему так делать нельзя! 

 
 

4-е задание. Выполни требуемое! 
1. Назови улицу, на которой находится Твоя школа! 

2. Обсуди с учителем/учительницей, как можно узнать названия улиц и 
номера домов! 

3. Нарисуй свою школу и объекты (улицы, дома, магазины) около неё! 
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ДВОР ШКОЛЫ И ДОМА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Укажи, чтó изображённые на рисунках дети 
делают неправильно! Подумай, почему так делать нельзя! 

 

2-е задание. Рассмотри рисунки! Соедини рисунки и названия мест, где можно 
играть в эти игры! 

 
 
 
 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДВОР ПАРК ДОМ 
 

3-е задание. Вместе с учителем/учительницей или родителями исследуй двор 
своей школы или своего дома! Ответь на вопросы! 
1. Твой двор находится близко или далеко от улицы? 

2. Огорожена ли территория двора? 

3. Можно ли в Твоём дворе безопасно передвигаться и играть? Почему? 

4. Всегда ли Ты соблюдаешь правила безопасности, когда играешь? 

Нарисуй свой двор и расскажи, в какие игры там играют! 
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ДОРОГА В ШКОЛУ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Вместе с учителем/учительницей или родителями сходи на 
прогулку до ближайшего перекрёстка (туда, где пересекаются дороги или 
улицы)! После прогулки обсудите данные вопросы! 
1. Какие объекты (например, дома, магазины, парк) Ты заметил/а по пути к 

перекрёстку? 

2. По пути в школу Ты переходишь этот перекрёсток? 
3. Какие улицы здесь пересекаются? 
4. Ты видел/а на перекрёстке светофор и пешеходные переходы? Для чегони? 
5. Какие транспортные средства, пересекающие этот перекрёсток, Ты видел/а? 

Их было много? 
Нарисуй этот перекрёсток! Включи в свой рисунок то, что Ты заметил/а – 
светофоры, пешеходные переходы, транспортные средства! Отметь 
стрелками, как Ты безопаснее всего можешь перейти этот перекрёсток! 

2-е задание. Внимательно прочитай утверждения! Крестиком (Х) отметь 
правильный ответ! 

Утверждение Правильно Неправильно

1. Улицу можно переходить, если близко нет ни 
одного транспортного средства.

 

2. Переходя улицу, сначала нужно посмотреть 
налево, а потом направо. 

 

3. Если на светофоре горит зелёный сигнал, то 
улицу переходить нельзя. 

 

4. На мостовую ступать нельзя, если поблизости 
есть какое-нибудь транспортное средство, 
которое находится в движение.

 

3-е задание. Вместе с учителем/учительницей или родителями проведи 
эксперимент! 
1. Дойдите до ближайшей улицы и, соблюдая все правила уличного движения, 

перейдите её! 

2. Сосчитай, сколько шагов Ты делаешь, переходя улицу! 
3. Отметь какую-нибудь «точку отсчёта» (например, дерево, дом) рядом с  

улицей! 
4. Обсуди с учителем/учительницей, сколько времени потребуется 

автомашине, чтобы от выбранной Тобой «точки отсчёта» доехать до Тебя! 
5. Обсуди с учителем/учительницей, как далеко должна находиться 

автомашина, чтобы Ты мог/ла спокойно и безопасно перейти улицу! 
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4-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей нарисуй по 
данному плану свою дорогу (или какую-нибудь её часть) из дома в школу! 
1. Нарисуй свой дом! 

2. Нарисуй мостовую и тротуары! 

3. Напиши названия улиц! 

4. Нарисуй перекрёстки, которые Ты переходишь!  

5. Нарисуй светофоры и пешеходные переходы, по которым Ты ежедневно 
переходишь улицы! 

6. Нарисуй транспортные средства и пешеходов! 

7. Нарисуй школу! 
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ОСТАНОВКА ПАССАЖИРСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри фотографии! Под каждой фотографией напиши 
название общественного транспортного средства! Обсуди с одноклассниками, 
как входить в эти транспортные средства и выходить из них! 

   
 ___________________ ___________________ 

 
__________________________ 

2-е задание. Рассмотри рисунки! Рядом с каждым рисунком напиши, что тут 
делается неправильно! Подумай, почему так делать нельзя! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  
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3-е задание. Внимательно прочитай утверждения! Крестиком (X) отметь 
правильные ответы! 

Утверждение Да Нет 

1. В общественном транспорте нельзя громко разговаривать  
и толкаться. 

  

2. Выйдя из автобуса, нужно подождать, пока он отъедет,  
и только тогда можно переходить улицу.  

  

3. В общественном транспорте можно беспокоить водителя, 
мешать ему работать. 

  

4. В общественном транспорте Ты должен/должна уступать 
место пожилым людям. 
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ВИДЫ СВЕТОФОРОВ, СИГНАЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей нарисуй 
светофор! Расскажи, что означает каждый сигнал светофора! 

2-е задание. Вместе с родителями сходи на прогулку до ближайшего 
регулируемого перекрёстка улиц/дорог! Заполни рабочий лист! 
1. Как называются улицы, образующие перекрёсток? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. Сколько светофоров на перекрёстке? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов? Как размещаются 
светофоры? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. Как на светофоре сменяются цветовые сигналы, что это означает? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

5. Что могло бы произойти, если бы пешеходы не обращали внимание на 
сигналы светофора? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3-е задание. Рассмотри рисунки! Отметь правильный цветовой сигнал 
светофора, который должен гореть во время  ситуации, изображённой на 
каждом рисунке! 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Раскрась изображённые на рисунке транспортные средства, 
особо выделяя те, которые Ты используешь каждый день! 

 
 

2-е задание. Внимательно прочитай описания! К каждому транспортному 
средству на фотографиях подбери соответствующее описание! 

 
 
1. У него четыре колеса, на нём могут ехать от одного до пяти человек. 

2. Он едет по рельсам. 

3. Это самый быстрый вид транспорта. 

4. Он перевозит грузы и пассажиров по воде. 

5. У него два колеса, причём управлять им можешь и Ты. 
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ПЕРЕХОД УЛИЦ 
(пример заданий для школьников) 

Вместе с родителями и учителем/учительницей выполни то, что требуется в 
задании! 
1. Выбери какой-нибудь отрезок своей дороги в школу! 

2. Изобрази его на рисунке! 

3. Изобрази на своём рисунке и себя! 

4. Сравни свой рисунок с рисунками одноклассников! 

5. Ответь на вопросы учителя/учительницы! 

 

32 



РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(пример заданий для школьников) 

Рассмотри рисунки! Как Ты считаешь: дети нарушили правила уличного 
движения? Расскажи, как нужно было поступать правильно! 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок!  Около рисунка напиши, как называются 
разные детали велосипеда, которые Ты уже знаешь! 

 
 

2-е задание. Придумай для себя велосипед и нарисуй его! Представь себе, что 
Ты готовишься к безопасной поездке! Расскажи одноклассникам, что значит 
подготовиться к безопасной поездке! 
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