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Юний інспектор дорожнього руху

Гра для двох і більше осіб, мета якої – розвивати логічне 
мислення, тренувати пам'ять, сприяти засвоєнню правил 
протипожежної безпеки.

Ігровий матеріал
Книга-гра складається із 28-ми сторінок, на кожній з яких 

зображено інспектора з номером сторінки та двома малюнками 
знизу; пропонується шість ігрових дій (чотири дії проілюстровані та 
містять запитання).

Мета гравця
Якомога швидше скласти словосполучення «Юний інспектор», 

добираючи правильні відповіді та варіанти продовження гри.
Правила гри
Лічилкою або жеребкуванням гравці встановлюють черговість 

виконання ходів.
Домовляються, до скількох призових очок будуть грати (3-5-10) 

та скільки часу можна витрачати на вибір варіанту продовження гри 
(до 20 с.).

џ Перший учасник відкриває книжку на довільній ігровій 
сторінці, зліва біля літери «Ю» вибирає першу ігрову дію «Вибери вид 
транспорту» та намагається її виконати. Наприклад, гравець обрав 
число 15, зображене у легковому автомобілі (див. с.4). Якщо, 
відкривши книжку на с.15, біля інспектора він знайде зображення 
легкового автомобіля, це означає, що ігрова дія виконана. Якщо 
легківки там немає, то гравець передає відкриту книжку наступному 
гравцеві, який продовжує з тієї ж сторінки, на якій завершив хід його 
попередник (обране число і фігуру гравець називає вголос, а тоді 
відкриває книжку на вибраній сторінці).

џ Якщо гравець знайшов потрібну фігуру, то на тій самій сторінці 
(у нашому випадку с.15) намагається виконати дію біля літери «Н». 
Для цього потрібно вибрати відповідь на подане тут запитання.

џ Надалі гравець намагається правильно відповісти на 
запитання біля літер «И», «Й», «І», «Н», «С», «П», «Е», «К», «Т», «О», 
«Р».

џ Кожен учасник розпочинає гру з першої ігрової дії біля літери 
«Ю» та виконує усі по черзі в такій послідовності, як у 
словосполученні «Юний інспектор» (біля літери «Н» двічі).
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Т

Р

Вибери вид
транспорту

Вибери вид
транспорту

 лівий  правий

 пішохідних 
настилах

 залізничних 
насипах

По чому, окрім наземних та 
підземних переходів, 

рекомендується переходити 
залізничну колію?

 наближається 
поїзд

 поїзда 
немає

Коли не можна переходити 
залізничну колію 

по пішохідному настилу?

 так  ні

Чи можна ходити по колії 
та гратися на залізничних 

насипах поблизу колії?

О

Який із знаків називається
«Поворот ліворуч 

заборонено»?

К

Е

П

6 8

530

6 8

4 23

2410

623
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 лівий  правий

 лівостороннім  правостороннім

 ні  складними  простими

Яким є рух транспорту 
у нашій країні 

по відношенню до сторін дороги?

Ю

Н

Й

С

Якими ще бувають 
перехрестя, окрім 

тристоронніх та чотиристоронніх?

Чи можна обійти поїзд, 
який стоїть?

Вибери вид
транспорту

Вибери вид
транспорту

  так

И

І
Який із знаків називається

?«Рух мопедів заборонено»

10 30

69

11 10

26 9

24 31

7 13
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Вибери вид
транспорту

Вибери вид
транспорту

 лівий  правий

 попереду  ззаду

Як потрібно обходити трамвай 
після висадки з нього, 

щоб побачити зустрічний 
транспорт?

 поручень
 руку 

дорослого

За що треба триматися, 
їдучи на ескалаторі метро?

 на краю 
платформи 

 за обмежу-
вальною лінією

Де потрібно очікувати поїзда 
на платформі метро?

О

К

Е

П

WC

Який із знаків називається
«Туалет»?

822

2618

24 19

6 25

4 8

1118



Диплом
юного інспектора

Власник цього диплома має право: 
·    завжди виконувати правила дорожнього
     руху; 
·    інструктувати друзів,  молодших 
     та старших школярів з безпеки руху;
·    у майбутньому стати справжнім
     інспекторм!

Вручається найкращому юному
інспектору дорожнього руху_______

________________________________
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