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NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

 

 

1.  Mục đích giáo dục an toàn giao thông (ATGT) ở trường Tiểu học 

 a. Giúp học sinh (HS) hiểu những quy định của Luật Giao thông đường bộ 

(có một phần của đường sắt và đường thuỷ) khi tham gia giao thông, ở mức 

độ phù hợp với lứa tuổi. 

 b. Hướng dẫn cho HS một số kĩ năng cơ bản, cần thiết khi tham gia giao 

thông (đi bộ trên đường giao thông, đi qua đường, ngồi trên xe đạp, xe máy, 

đi xe đạp, đi trên các phương tiện giao thông khác,...). 

 c. Hướng dẫn HS biết cách phòng, tránh tai nạn giao thông khi đi trên đường 

phố có các tình huống phức tạp, biết lựa chọn đường đi đảm bảo an toàn ; trên 

cơ sở đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông ; 

có thái độ không đồng tình với những hành vi vi phạm pháp luật giao thông. 

2.  Nội dung giáo dục ATGT cho HS Tiểu học 

HỆ THỐNG CÁC BÀI HỌC VỀ ATGT THEO KHỐI LỚP 

 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

Chủ đề 

1 

Tìm hiểu 

đường phố 

Tìm hiểu 

đường phố 

Tìm hiểu 

đường bộ 

Tìm hiểu giao 

thông đường 

bộ 

Hệ thống báo 

hiệu đường 

bộ 

Chủ đề 

2 

Đèn tín hiệu 

giao thông 

Biển báo hiệu 

giao thông 

đường bộ 

Hiệu lệnh của 

người điều 

khiển giao 

thông 

Biển báo hiệu 

đường bộ 

Đi xe đạp an 

toàn 

Chủ đề 

3 
Đi bộ an toàn Đi bộ an toàn Đi bộ an toàn 

Đi xe đạp an 

toàn 

Ngồi sau xe 

đạp, xe máy 

an toàn 

Chủ đề 

4 

Ngồi sau xe 

máy, xe đạp 

an toàn 

Ngồi sau xe 

máy an toàn 

Ngồi sau xe 

đạp, xe máy 

an toàn 

An toàn khi đi 

trên các 

phương tiện 

giao thông 

công cộng 

Đi qua cầu 

đường bộ an 

toàn 
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Chủ đề 

5 
  

An toàn khi đi 

qua đường 

sắt 

Thực hiện 

văn hoá giao 

thông 

Thực hiện 

văn hoá giao 

thông 

Chủ đề 

6 
  

An toàn khi đi 

trên thuyền, 

bè 

An toàn giao 

thông đường 

thuỷ 

An toàn giao 

thông đường 

sắt 

3.  Phương pháp giảng dạy 

 Để đảm bảo cho HS có những hiểu biết và có kĩ năng, hành vi đúng khi tham 

gia giao thông, ngoài những định hướng về nội dung còn cần coi trọng phương 

pháp dạy học, giáo dục. Những bài học về ATGT thường khô khan, đơn điệu, 

dễ nhàm chán, vì vậy giáo viên (GV) cần tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo ra 

hứng thú, thu hút sự chú ý của HS, giúp các em khắc sâu kiến thức và rèn 

luyện tốt kĩ năng thực hành. Cần tránh cách dạy theo lối áp đặt, truyền thụ một 

chiều, chỉ yêu cầu HS nghe, nhắc lại và nhớ thực hiện cho đúng, mà cần tăng 

cường tương tác giữa GV và HS trong các hoạt động dạy học. 

 Việc đổi mới phương pháp dạy học ở cấp Tiểu học cần được vận dụng triệt 

để trong dạy học về ATGT. Các bài dạy về ATGT trong sách được thiết kế 

với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học hiện nay : Dạy học tích 

cực với những phương pháp, hình thức hoạt động nhẹ nhàng, sinh động trong 

từng bài dạy, như : 

 − Đàm thoại (đối thoại, trao đổi giữa GV với HS, HS với HS). 

 − Thảo luận nhóm : HS cùng nhau trao đổi, nhận xét để phát hiện, bày tỏ ý 

kiến về một hoạt động hay một hành vi đúng, sai. 

 − Hồi tưởng : HS nhớ lại các sự việc đã qua, kể lại, nói lại,... vừa luyện trí 

nhớ vừa gây sự chú ý cho HS. 

 − Kể chuyện : HS tự kể lại những câu chuyện đã biết hoặc đã nghe, đã học, 

thường gây được hứng thú và sự chú ý của bạn. 

 − Đóng vai : HS được tự thể hiện mình trong khi sắm vai một nhân vật nào 

đó, có thể là người có hành động đúng hoặc sai nhưng sẽ gây ấn tượng sâu 

sắc cho các em. Tiểu phẩm nếu viết tốt sẽ có tác dụng giúp HS nhớ lâu kiến 

thức, đó là những hành vi đúng, sai khi tham gia giao thông.  

 − Trắc nghiệm : Kiểm tra trí nhớ, khả năng phán đoán của HS. 
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 − Thực hành : Là một phương pháp không thể thiếu trong các bài dạy 

ATGT. Có bài phải thực hành ngay tại lớp, GV phải là người làm mẫu ; Có 

bài phải thực hành khi đi đường, có nhận xét của bạn và đánh giá của GV,... 

 − Thi đố : Là hoạt động mà HS rất hào hứng tham gia, các em luôn muốn thử 

sức mình và thi đua với bạn. Có thể thi đố đơn giản, ngắn gọn trong một bài 

học, có thể là cuộc thi đố vui chung cả khối, cả trường nhằm giúp HS thuộc và 

nhớ bài học. 

 − Làm bài tập : Là những hoạt động thực hành hay luyện tập gắn với bài học 

nhằm rèn luyện kĩ năng cho HS,... 

 Ngoài ra, còn nhiều phương pháp và các hoạt động khác mà GV có thể tự thiết 

kế trong quá trình dạy học. 

 Nhằm giúp các thầy giáo, cô giáo có thể thực hiện đổi mới phương pháp dạy 

học về ATGT, những bài dạy học gợi ý trong sách được trình bày theo cấu 

trúc sau : 

 1. Mục tiêu bài học gồm kiến thức, kĩ năng và thái độ mà HS cần đạt được sau 

mỗi bài học. GV cần tập trung vào những mục tiêu này để thực hiện bài dạy. 

 2. Chuẩn bị là phần mà GV và HS chuẩn bị đồ dùng dạy – học và các điều 

kiện cần thiết cho tiết học. 

 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu là những hoạt động dạy học cụ thể trong 

một tiết học nhằm đạt được mục tiêu của bài học. Đây là những hoạt động có 

tính chất gợi ý ; tuỳ theo đặc điểm về nhận thức của HS ở trường, lớp mình và 

tình trạng giao thông ở địa phương mà GV lựa chọn các hoạt động dạy học 

phù hợp. 

 Hiện nay, việc giáo dục ATGT cho HS chủ yếu được triển khai thực hiện ở 

các đô thị, vùng đông dân cư, nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc về 

ATGT của các đô thị, các thị xã, thị trấn đang phát triển đô thị hoá, do đó tài 

liệu hướng dẫn giảng dạy này đề cập nhiều đến giao thông đô thị, chưa thể 

hiện được những đặc điểm tình hình giao thông ở mọi vùng, miền. Các thầy, 

cô giáo cần căn cứ vào mục tiêu của từng bài để lựa chọn nội dung, phương 

pháp dạy học cho phù hợp.  
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GỢI Ý DẠY HỌC 

 LỚP 1 

Chủ đề 1.  TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 HS nhận biết được thế nào là đường phố và đặc điểm của đường phố. 

 2. Kĩ năng 

 − HS mô tả được con đường nơi các em ở. 

− Phân biệt được sự khác nhau giữa lòng đường và hè phố : Biết lòng đường 

dành cho các loại xe đi lại và hè phố dành cho người đi bộ. 

 3. Thái độ 

HS biết tuân thủ các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông 

trên đường phố. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên  

 − Tranh ảnh về đường phố, hè phố, lòng đường.  

 − Tranh ảnh đường phố có ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu,...  

(Trong sách Giáo dục an toàn giao thông lớp 1 (GDATGT1) hoặc do GV sưu tầm) 

 2. Học sinh   

Sách GDATGT1.   

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về đường phố  

 a. Cách tiến hành  
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 − GV yêu cầu HS nhớ lại và kể tên và một số đặc điểm của đường phố mà các 

em đã đi qua. GV có thể gợi ý bằng các câu hỏi sau : 

 + Tên đường phố là gì ? 

 + Con đường đó có nhiều hay ít xe cộ đi lại ? 

 + Con đường đó có vỉa hè hay không ? 

 + Hai bên đường có những gì ? 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận  

 Đường phố là đường giao thông ở thành phố, thị xã, thị trấn ; là nơi có người 

và xe cộ đi lại. Hai bên đường phố thường có nhà cửa san sát hoặc cây xanh 

rợp bóng mát. 

 Hoạt động 2. Thảo luận nhóm tìm hiểu về lòng đường và hè phố 

 a. Cách tiến hành 

 − GV treo tranh ảnh đường phố lên bảng, chia lớp làm 2 nhóm và giao 

nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Quan sát tranh ảnh và xác định đâu là lòng đường, đâu là hè phố. 

 + Nhóm 2 : Quan sát tranh ảnh và cho biết các phương tiện nào tham gia giao 

thông dưới lòng đường và trên hè phố. 

 − HS thảo luận, GV gọi đại diện các nhóm lên bảng xác định, nhóm còn lại 

góp ý, bổ sung. Sau đó GV nhận xét và chốt lại ý đúng.  

 b. Kết luận    

Đường phố có lòng đường và hè phố. Lòng đường dành cho các loại xe đi lại. 

Hè phố dành cho người đi bộ. 

 Hoạt động 3. Đàm thoại tìm hiểu về ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu,... 

đường phố  

 a. Cách tiến hành 

 − GV giới thiệu một số tranh ảnh đường phố có ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã 

sáu,... (hoặc cho HS quan sát các hình ảnh ở mục 2 sách GDATGT1) sau đó 

yêu cầu HS xác định đâu là đường phố có ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu,... 

 − HS làm việc cá nhân, sau đó GV gọi 4 HS lên bảng xác định, các HS khác 

nhận xét câu trả lời của bạn. GV nhận xét và chốt ý đúng. 
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 − GV mở rộng bằng câu hỏi : Em hãy kể tên các đường phố có ngã ba, ngã 

tư, ngã năm, ngã sau,... gần nơi em ở. 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận    

Đường phố có ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu,... (GV nhắc nhở thêm : Tại 

các ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu,... xe cộ thường đi lại đông đúc, vì vậy 

khi đi qua các ngã này các em phải hết sức cẩn thận, tập trung để bảo đảm 

an toàn). 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 − Đường phố thường có hè phố cho người đi bộ và lòng đường cho các loại 

xe đi lại. 

 − Những con đường đông người, nhiều xe cộ và không có hè phố là những 

con đường không an toàn cho người đi bộ. 

 − Đường phố có ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu,… 

 2. Dặn dò  

 − Em cần nhớ tên đường phố nơi em ở để biết đường về nhà. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu về đèn tín hiệu giao thông.  

 

 

 

Chủ đề 2.  ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS biết được ý nghĩa hiệu lệnh của các tín hiệu đèn giao thông, nơi có tín 

hiệu đèn giao thông.  

 − Xác định được vị trí của đèn giao thông ở những đường phố có đường giao 

nhau, gần ngã ba, ngã tư,...  
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 2. Kĩ năng 

 HS biết phân biệt tín hiệu đèn điều khiển các loại xe, điều khiển người đi bộ 

qua đường ; ý nghĩa của từng loại màu đèn. 

 3. Thái độ  

 HS luôn có ý thức chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông để bảo 

đảm an toàn. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên   

Tranh ảnh về các loại đèn tín hiệu giao thông và người tham gia giao thông 

(trong sách GDATGT1 hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh  

Sách GDATGT1. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về đèn tín hiệu điều khiển các loại xe  

 a. Cách tiến hành 

 − GV treo tranh ảnh đèn tín hiệu điều khiển các loại xe và đặt câu hỏi :  

 + Đèn tín hiệu điều khiển các loại xe thường được đặt ở đâu ? Đèn tín hiệu có 

mấy màu ? 

 + Khi gặp tín hiệu đèn đỏ, người tham gia giao thông phải làm gì ? (Người 

tham gia giao thông sẽ dừng lại trước vạch trắng quy định) 

 + Tín hiệu đèn vàng báo hiệu quy định gì ? (Tín hiệu đèn vàng là bắt đầu 

dừng lại trước vạch dừng) 

 + Tín hiệu đèn xanh cho phép người tham gia giao thông được làm gì ? (Tín 

hiệu đèn xanh thì người tham gia giao thông được đi) 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Đèn tín hiệu được đặt ở ngã ba, ngã tư,… đường để chỉ dẫn giao thông, là 

hiệu lệnh mà mọi người đi đường phải tuân theo. 
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 Hoạt động 2. Đàm thoại tìm hiểu về đèn tín hiệu điều khiển người đi bộ 

qua đường 

 a. Cách tiến hành 

 − GV yêu cầu HS quan sát ảnh ở mục 2, trang 12 sách GDATGT1 và cho biết : 

 + Đèn tín hiệu điều khiển người đi bộ qua đường có mấy màu ? Ý nghĩa của 

các màu ? Khi đi đường em đã thực hiện đúng theo tín hiệu đèn này chưa ? 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV yêu cầu HS quan sát 2 ảnh ở mục 2, trang 13 sách GDATGT1 và nhận xét :  

 + Ảnh phía trên : Hai bạn HS qua đường khi tín hiệu đèn đỏ có hình người 

bật sáng là đúng hay sai ? Vì sao ? 

 + Ảnh phía dưới : Các bạn HS thực hiện việc đi bộ qua đường đúng hay sai ? 

 − Một số HS trả lời, các HS khác nhận xét, GV chốt ý đúng.  

 b. Kết luận  

Người đi bộ chỉ được qua đường khi tín hiệu đèn xanh có hình người bật sáng 

và chỉ đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.  

IV. CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 − Có 2 loại đèn tín hiệu giao thông (đèn dành cho người đi bộ và đèn dành 

cho các loại xe). 

 − Đèn tín hiệu giao thông được đặt bên phải người đi đường, ở nơi gần 

đường giao nhau hoặc ở các ngã ba, ngã tư,…  

 − Tín hiệu đèn xanh là được phép đi, đèn vàng báo hiệu sự thay đổi tín hiệu, 

đèn đỏ dừng lại.  

  2. Dặn dò  

 − Dặn dò HS phải đi theo tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn cho 

mình và mọi người. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu thế nào là đi bộ an toàn. 
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Chủ đề 3.  ĐI BỘ AN TOÀN 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 HS biết được một số quy định về an toàn khi đi bộ trên đường phố và khi đi 

bộ qua đường. 

 2. Kĩ năng 

 HS xác định được những nơi an toàn để chơi và đi bộ, biết cách đi bộ an toàn 

và cách xử lí khi gặp cản trở đơn giản trên đường phố. 

 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức chấp hành những quy định của Luật Giao thông khi đi bộ 

trên đường và qua đường. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên  

Tranh ảnh về những nơi đi bộ và đi bộ qua đường an toàn, không an toàn 

(trong sách GDATGT1 hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh   

Sách GDATGT1. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về cách đi bộ trên đường an toàn a. Cách tiến hành 

 a. Cách tiến hành 

− GV treo tranh ảnh về những nơi đi bộ trên đường an toàn và không an toàn, 

đặt câu hỏi, yêu cầu HS quan sát ảnh và trả lời : Để đi bộ được an toàn, em 

phải đi ở khu vực nào trên đường và đi như thế nào ? 

 (+ Đi trên hè phố. 

 + Đi với người lớn và nắm tay người lớn. 

 + Phải chú ý quan sát trên đường đi, không mải nhìn quang cảnh trên đường.) 

 GV có thể đặt thêm câu hỏi gợi ý :  
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 + Nếu hè phố có nhiều vật cản hoặc không có hè phố, em phải đi như thế nào ? 

(phải đi sát lề đường) 

 + Em có được đi ở giữa lòng đường không ? Vì sao ? (Không, vì có nhiều xe 

cộ chạy trên đường, rất nguy hiểm) 

 − GV hỏi : Em có được chơi đùa, chạy nhảy trên hè phố hoặc dưới lòng đường 

không ? Vì sao ? (Không, vì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người) 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng.  

 b. Kết luận   

 − Khi đi bộ, em phải đi trên hè phố hoặc đi sát mép đường bên phải và phải 

nắm tay người lớn. 

 − Em không được đi ở giữa lòng đường ; không được chơi đùa, chạy nhảy 

trên hè phố hoặc dưới lòng đường gây cản trở cho người khác và nguy hiểm 

cho bản thân.  

 Hoạt động 2. Đàm thoại học cách đi bộ qua đường an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV treo tranh ảnh về những nơi đi bộ qua đường an toàn và không an toàn, 

đặt câu hỏi, yêu cầu HS quan sát ảnh và trả lời : Để đi bộ qua đường an toàn, 

em cần lưu ý những điều gì ? 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV có thể nêu thêm các tình huống không nên đi bộ qua đường để đảm bảo 

an toàn : 

 + Không qua đường ở giữa đoạn đường, nơi nhiều xe cộ đi lại. 

 + Không qua ngã ba, ngã tư, ngã năm,… 

 + Không qua đường ở gần chỗ xe buýt hoặc xe ô tô đang dừng đỗ,… + Không qua đường trên đường cao tốc, đường có dải phân cách. 

  − GV đưa ra tình huống : Nếu phải qua đường ở nơi không có tín hiệu đèn giao 

thông, em sẽ đi như thế nào ? GV gợi ý cho trả lời HS theo các câu hỏi sau : 

 + Em sẽ quan sát như thế nào ? (Nhìn bên trái trước, sau đó nhìn bên phải, có 

thể cả đằng trước và đằng sau nếu ở gần đường giao nhau xem có nhiều xe 

đang đi tới không) 

 + Em nghe, nhìn thấy gì ? (Có tiếng còi xe không ? Có nhiều xe đi tới từ phía 

bên trái không ? Các xe đó đi có nhanh không ?...) 
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 + Theo em khi nào qua đường thì an toàn ? (Khi không có xe đến gần hoặc có 

đủ thời gian để qua đường trước khi xe tới) 

 + Em nên qua đường như thế nào ? (Đi theo đường thẳng vì đó là đường 

ngắn nhất, cùng qua đường với nhiều người (nếu có), không vừa tiến, vừa lùi) 

 b. Kết luận  

Em phải qua đường ở nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, khi tín 

hiệu đèn xanh có hình người bật sáng và phải có người lớn dắt. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 − Làm thế nào để đi bộ trên đường và qua đường an toàn. 

 − Các bước để đi bộ trên đường và qua đường an toàn. 

 2. Dặn dò  

 − Em cần có thói quen quan sát xe cộ và thực hiện đúng quy định an toàn khi 

đi bộ trên đường và qua đường ở những đường phố mà em thường đi qua. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu thế nào là ngồi sau xe máy, xe đạp 

an toàn. 

 

 

 

Chủ đề 4.  NGỒI SAU XE MÁY, XE ĐẠP AN TOÀN 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS biết được một số quy định về an toàn khi ngồi sau xe máy, xe đạp. 

 − Biết được sự cần thiết của các thiết bị an toàn đơn giản (mũ bảo hiểm).  

 2. Kĩ năng 

 − HS có thói quen đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy, xe đạp ; biết bám 

chắc vào người ngồi phía trước. 

 − Biết thực hiện đúng các quy định an toàn khi ngồi sau xe máy, xe đạp. 
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 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức chấp hành những quy định về an toàn khi ngồi sau xe máy, 

xe đạp. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên   

Tranh ảnh về việc người tham gia giao thông ngồi sau xe máy, xe đạp an toàn 

và không an toàn (trong sách GDATGT1 hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh  

Sách GDATGT1. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu thế nào là an toàn và không an toàn khi 

ngồi sau xe máy, xe đạp  

 a. Cách tiến hành 

 − GV đưa một số tranh ảnh có nội dung người tham gia giao thông đội mũ 

bảo hiểm ; người ngồi sau xe máy, xe đạp đã ngồi đúng tư thế an toàn/ chưa 

an toàn và đặt câu hỏi :  

 + Người điều khiển và người ngồi sau xe máy, xe đạp có cần đội mũ bảo hiểm 

không ? Tại sao ? (Có, để bảo vệ đầu trong trường hợp bị va quẹt, bị ngã,...) 

 + Các em nên lưu ý những điều gì để đảm bảo an toàn khi ngồi sau xe máy, 

xe đạp ?  

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận  

Người điều khiển và người ngồi sau xe máy, xe đạp phải đội mũ bảo hiểm khi 

đi trên đường. Khi ngồi sau xe phải ngồi ngay ngắn, ôm chặt vào eo người lái ; 

không được đứng trên xe, không được dang chân ra hai bên ; không được 

buông hai tay, hai tay ôm nhẹ vào eo của người chở mình, chân đặt lên giá để 

chân ; không được đùa nghịch. 

  Hoạt động 2. Khai thác ảnh về các trường hợp người điều khiển và người ngồi 

sau xe máy, xe đạp không thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông  

 a. Cách tiến hành 
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 − GV giới thiệu một số tranh ảnh có nội dung người điều khiển xe máy, xe 

đạp và người ngồi sau xe đi sai quy định như sau : 

 + Ảnh 1 : Các em HS đi xe đạp hàng 2, hàng 3. 

 + Ảnh 2 : Các em HS chở 3 và không đội mũ bảo hiểm. 

 + Ảnh 3 : Các em HS chở 3 có đội mũ bảo hiểm. 

 + Ảnh 4 (có thể dùng bức ảnh phía dưới, trang 21 sách GDATGT1) : Người 

điều khiển xe lái một tay. 

 − GV nêu yêu cầu : 

 + Em hãy cho biết những người tham gia giao thông trong các ảnh 1, 2, 3 đi 

đúng hay sai quy định. 

 + Em hãy quan sát bức ảnh 4 và cho biết trong 2 người tham giao thông, ai 

tuân thủ đúng quy định về an toàn giao thông khi đi trên đường, ai chưa đúng. 

 b. Kết luận  

Không được đi xe dàn hàng 2, hàng 3 hay chở từ 2 người trở lên. Phải đội mũ 

bảo hiểm khi tham gia giao thông. Không được đứng trên xe hay đùa nghịch 

khi đi đường để đảm bảo an toàn. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 Cho HS nhắc lại các thao tác khi đội mũ bảo hiểm và một số quy định về an 

toàn khi ngồi sau xe máy, xe đạp. 

 2. Dặn dò  

 − Em cần tập thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.  

 − Khi bố mẹ đưa hoặc đón về sau giờ học, em nhớ thực hiện đúng quy định 

về an toàn khi ngồi sau xe. 
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 LỚP 2 

Chủ đề 1. TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS nhận biết được một số loại vạch kẻ đường và dải phân cách thông thường. 

 − HS hiểu được ý nghĩa, tác dụng của vạch kẻ đường và dải phân cách trong 

giao thông đường bộ. 

 2. Kĩ năng 

HS biết cách đi sang đường theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. 

 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức đi bộ và qua đường theo vạch kẻ đường ; không đi qua, 

trèo qua dải phân cách. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên  

Tranh ảnh về 3 loại vạch kẻ đường phân làn xe, vạch kẻ đường dành cho người 

đi bộ (trong sách Giáo dục an toàn giao thông lớp 2 (GDATGT2) hoặc do GV 

tự sưu tầm). 

 2. Học sinh  

Sách GDATGT2.  

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Động não, thảo luận nhóm tìm hiểu vạch kẻ đường phân làn 

cho các loại xe  

 a. Cách tiến hành 

 − GV lần lượt nêu các câu hỏi cho HS nhớ lại và trả lời : 

 + Những ai đã nhìn thấy vạch kẻ trên đường ? 
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 + Em nào có thể mô tả các loại vạch kẻ trên đường em đã nhìn thấy (vị trí, 

màu sắc, hình dạng) ? 

 + Em nào biết những vạch kẻ trên đường giao thông có ý nghĩa gì ? 

 − HS thảo luận (thảo luận cặp đôi hoặc thảo luận nhóm theo bàn) và trả lời. 

 − GV treo ảnh các loại vạch kẻ đường lên bảng để HS quan sát và đối chiếu 

với các câu trả lời của mình.  

 − Sau khi HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Từ tranh ảnh đã đưa ra, GV giải thích có 2 dạng vạch kẻ đường phân làn xe : 

có vạch kẻ đường liền, có vạch kẻ đường đứt quãng. 

 − Đường phố có 1 vạch kẻ đường : Các loại xe không được đi lấn qua làn 

đường của xe đi ngược chiều. 

 − Đường phố (một chiều) có 2 vạch kẻ đường : Xe đạp đi vào làn đường trong 

cùng, bên phải, không được đi vào làn đường dành cho xe máy và xe ô tô. 

 − Đường phố có 3 vạch kẻ đường : Xe đạp đi vào làn đường trong cùng, bên 

tay phải. 

 Hoạt động 2. Đàm thoại, thảo luận nhóm tìm hiểu về vạch kẻ đường dành 

cho người đi bộ  

 a. Cách tiến hành  

 − GV yêu cầu HS quan sát các ảnh 1 – 5, trang 5, 6 sách GDATGT2 và trả lời 

câu hỏi : Em có nhìn thấy vạch trắng trên ảnh không ? Nó nằm ở đâu ? 

 − HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý đúng và giải thích : Những chỗ kẻ vạch 

trắng trên đường phố là nơi dành cho người đi bộ sang đường. Ta thấy các 

vạch trắng này ở những nơi giao nhau hoặc ở những nơi có nhiều người qua 

đường như trường học, bệnh viện,... 

 − GV chia lớp thành 5 nhóm, tương ứng với 5 ảnh (1 − 5) trong sách 

GDATGT2 và yêu cầu các nhóm thảo luận xem trong việc thực hiện quy định 

về an toàn giao thông, những người trong ảnh ai đúng, ai sai. Các nhóm trả 

lời, GV phân tích từng bức ảnh và nhắc nhở HS nên đi bộ qua đường trên 

vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, hoặc nếu có tín hiệu đèn đỏ thì nên 

dừng xe trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. 
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 b. Kết luận   

Người đi bộ chỉ được đi sang đường theo vạch kẻ đường dành cho người đi 

bộ. Nếu có đèn đỏ, phải dừng xe lại trước vạch kẻ dành cho người đi bộ. 

 Hoạt động 3. Đàm thoại tìm hiểu về dải phân cách  

 a. Cách tiến hành 

 − GV cho HS quan sát và mô tả dải phân cách của mỗi đường trong mỗi bức 

ảnh (trang 7, 8 sách GDATGT2).  

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng : Dải phân cách có thể là một dải 

đất, trên đó, người ta trồng cỏ, hoa và các loại cây xanh khác, vừa phân chia 

hai chiều đường phố, vừa tạo nên cảnh đẹp cho đường phố. Cũng có dải phân 

cách cứng được làm bằng bê tông hoặc sắt, thép,... 

 − GV yêu cầu HS đánh giá hành vi của người đi xe máy và người đi bộ trong 

các bức ảnh (trang 8, 9 sách GDATGT2) khi trèo qua dải phân cách hoặc cho 

xe máy đi qua dải phân cách (Vi phạm quy định về ATGT) 

 b. Kết luận   

Có nhiều loại dải phân cách. Người tham gia giao thông không được đi xe hoặc 

dắt xe qua dải phân cách ; Người đi bộ không được trèo qua dải phân cách. 

IV.  CỦNG CỐ  

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV cho HS nhắc lại bài học : 

 − Mục đích của việc phân làn đường xe ? 

 − Dải phân cách dùng để làm gì ? 

 2. Dặn dò 

 − Em cần có thói quen quan sát để qua đường an toàn khi có vạch hoặc khi 

không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ ; không được trèo hay đi xe 

qua dải phân cách.  

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu về 3 biển báo cấm trong hệ thống 

biển báo hiệu giao thông đường bộ (đường cấm, cấm người đi bộ, cấm đi 

ngược chiều). 
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Chủ đề 2.     BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS biết được nội dung 3 biển báo cấm : đường cấm, cấm người đi bộ, 

cấm đi ngược chiều ; hiểu ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của các biển 

báo cấm. 

 − Nhận biết đúng biển báo giao thông gần nơi sinh sống. 

 2. Kĩ năng 

 HS biết nhận dạng và vận dụng hiểu biết về các biển báo cấm khi đi đường 

để làm theo hiệu lệnh của biển báo hiệu. 

 3. Thái độ 

 HS có ý thức chấp hành theo đúng hiệu lệnh, chỉ dẫn của các biển báo hiệu 

giao thông đường bộ. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên  

 − Ba bộ biển báo cấm (mỗi bộ gồm 3 biển cấm) kèm theo 3 bộ bìa cứng chứa 

nội dung, ý nghĩa của từng biển báo (Chú ý : Đối với bảng thường, có thể dán 

keo 2 mặt ở sau mỗi biển báo cấm và nội dung, ý nghĩa từng biển báo cấm ; 

Đối với bảng từ, có thể dùng nam châm để thực hiện hoạt động trong bài). 

 − Kẹo hoặc bất kì quà bánh nào (với mục đích thưởng cho HS).  

 2. Học sinh  

Sách GDATGT2. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung 3 biển báo cấm : đường 

cấm, cấm người đi bộ, cấm đi ngược chiều  

 a. Cách tiến hành 

 − GV đưa ra 3 biển báo cấm : đường cấm, cấm người đi bộ, cấm đi ngược 

chiều và chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm mô tả đặc điểm của mỗi 

loại biển về : hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển. 
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 − HS thảo luận đoán xem ý nghĩa của hình vẽ, cử đại đại diện nhóm lên trình 

bày kết quả làm việc của nhóm. 

 − GV viết các ý kiến của HS lên bảng, nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV hỏi : Các biển báo này thuộc nhóm biển báo nào ?  

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng : Đây là các biển báo cấm. 

Chúng có ý nghĩa biểu thị những điều cấm mà người đi đường phải chấp 

hành theo. 

 − GV phát cho mỗi nhóm 3 loại biển báo cấm và nội dung của 3 loại biển báo 

này bị xếp lộn xộn, rồi cho mỗi nhóm trong thời gian 1 phút chạy lên bảng 

ghép ý nghĩa của biển báo cho phù hợp với mỗi loại biển báo. Nhóm nào 

ghép nhanh hơn sẽ được thưởng (kẹo, bánh,...). 

 b. Kết luận 

 − Biến báo đường cấm (hình tròn, viền màu đỏ, nền màu trắng và không có 

hình vẽ) : Báo đường cấm tất cả các loại xe đi lại cả hai hướng. 

 − Biến báo cấm người đi bộ (hình tròn, viền màu đỏ, nền màu trắng có hình 

vẽ người đi bộ màu đen và đường gạch chéo màu đỏ trên hình người) : Báo 

đường cấm người đi bộ qua lại. 

 − Biển báo cấm đi ngược chiều (hình tròn, không có viền, nền màu đỏ có 

vạch ngang màu trắng) : Báo đường cấm tất cả các loại phương tiện tham gia 

giao thông đi vào theo chiều đặt biển. Người đi bộ được phép đi trên hè phố 

hoặc lề đường.  

 Hoạt động 2. Quan sát ảnh, nhận xét việc thực hiện pháp luật về an toàn giao 

thông của người đi đường  

 a. Cách tiến hành 

 − GV yêu cầu HS quan sát bức ảnh vi phạm biển báo đi ngược chiều của xe 

đạp (ảnh dưới cùng trang 11 sách GDATGT2) và giải thích hành vi đúng – sai 

của việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ của người đi đường.    

 − Sau đó, GV đưa ra hai bức ảnh (trang 12 sách GDATGT2) để HS nhận xét 

hành vi đúng – sai của những người tham gia giao thông trong ảnh.  

 − HS trả lời, GV nhận xét, dựa vào nội dung từng biển báo hiệu để giải thích 

hành vi thực hiện luật giao thông đúng – sai của người đi đường cho HS.  
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 b. Kết luận 

 − Biển báo hiệu giao thông đường bộ là hiệu lệnh, là chỉ dẫn giao thông. 

 − Khi đi đường, chúng ta phải tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao 

thông để đảm bảo an toàn. 

IV.  CỦNG CỐ  

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung và ý nghĩa của 3 biển báo cấm trong bài để 

củng cố kiến thức. 

 2. Dặn dò 

 − Em cần nắm vững nội dung của các biển báo hiệu giao thông để đảm bảo 

an toàn khi tham gia giao thông. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu thế nào là đi bộ an toàn. 

 

 

 

Chủ đề 3.  ĐI BỘ AN TOÀN 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS biết được các đặc điểm an toàn, kém an toàn của đường phố. 

 − Hiểu được một số quy định về đi bộ an toàn. 

 2. Kĩ năng 

 − HS xác định được những nơi an toàn để chơi và đi bộ, biết cách đi bộ an 

toàn và cách xử lí khi gặp cản trở đơn giản trên đường phố. 

 − Biết chọn nơi và thời điểm để qua đường an toàn. 

 − Biết được những điểm và những nơi cần tránh khi qua đường.  

 − Biết đánh giá hành vi đúng − sai của người khác về thực hiện đi bộ hay qua 

đường an toàn, từ đó tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. 
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 3. Thái độ 

 HS có ý thức chấp hành những quy định của Luật Giao thông dành cho người 

đi bộ. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên  

 − Các tranh ảnh trong sách GDATGT2 hoặc do GV tự sưu tầm. 

 − Phấn viết bảng, không gian sân trường và xe máy để thực hiện hoạt động 

trò chơi đóng vai. 

 2. Học sinh  

 Sách GDATGT2. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đóng vai, thảo luận nhóm học cách đi bộ trên đường an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV kiểm tra HS về cách đi bộ an toàn đã được học ở lớp 1 : Để đi bộ trên 

đường an toàn, em phải đi trên đường như thế nào ? 

 − HS trả lời : + Đi bộ trên hè phố, bên tay phải. 

  + Đi với người lớn và nắm tay người lớn. 

  + Phải chú ý quan sát trên đường đi. 

 − GV nhận xét, chốt ý đúng. 

 − Trò chơi đóng vai :  

 + GV chọn vị trí trên sân trường, kẻ một số vạch trên sân, chia thành đường 

đi và hai hè phố, dựng xe máy trên hè phố để gây cản trở việc đi lại của người 

đi bộ. Tiếp theo, sẽ có 2 HS đóng vai người đi bộ nắm tay nhau đi trên hè phố 

đã bị cản trở. 

 + GV yêu cầu HS thảo luận (cặp đôi hoặc thảo luận nhóm 4 − 5 bạn ngồi gần 

nhau) xem làm thế nào để hai người này có thể đi bộ trên hè phố bị lấn chiếm 

hoặc ở những nơi không có hè phố. Mỗi lần GV chọn 2 HS (hoặc để các em 

tự xung phong) đóng vai người đi bộ thực hiện phương án xử lí tình huống 

của mình. 

 + Sau trò chơi, GV nhận xét, chốt ý đúng về cách đi bộ an toàn trên đường 

không có hè phố hoặc hè phố có nhiều vật cản. 
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 − GV chia lớp thành 2 nhóm và giao nhiệm vụ :  

 + Nhóm 1 : Quan sát bức ảnh các bạn HS đang chơi dưới lòng đường (trang 

13 sách GDATGT2) và cho biết em có được đi và chơi ở giữa lòng đường 

không ? Vì sao ?  

 + Nhóm 2 : Quan sát bức ảnh đi bộ trên đường ở nông thôn (trang 14 sách 

GDATGT2) và nhận xét xem các bạn HS trong ảnh đi bộ như thế đã đúng 

chưa ? Vì sao ?  

 − HS thảo luận, GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của 

nhóm. Từ các câu trả lời của từng nhóm, GV nhận xét và đưa ra những chỉ 

dẫn về việc đi bộ an toàn.   

 b. Kết luận 

 − Nơi không có hè phố hoặc hè phố có nhiều vật cản thì người đi bộ có thể đi 

xuống lòng đường nhưng phải đi sát mép đường và chú ý quan sát để tránh 

các loại xe. 

 − Có rất nhiều xe cộ chạy trên đường, vì thế em không được đi giữa lòng 

đường để tránh gây cản trở giao thông và bị các loại xe va vào. 

 − Ở nông thôn, các em phải đi sát mép đường và không được dàn hàng 

ngang gây cản trở giao thông. 

 Hoạt động 2. Thảo luận nhóm học cách đi bộ qua đường an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV yêu cầu HS tiếp tục giữ 2 nhóm như đã làm ở Hoạt động 1 để thực hiện 

nhiệm vụ khác :  

 + Nhóm 1 : Quan sát 2 bức ảnh phía dưới ở trang 14 và bức ảnh trên cùng ở 

trang 15 sách GDATGT2, nêu các cách đi bộ qua đường an toàn. 

 + Nhóm 2 : Quan sát 2 bức ảnh phía dưới ở trang 15 và bức ảnh trang 16 sách 

GDATGT2, nêu các hành vi đi bộ qua đường không an toàn. 

 − HS thảo luận, GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của 

nhóm. Sau khi các nhóm trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng.        

 b. Kết luận 

 − Khi đi bộ qua đường em phải đi tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người 

đi bộ, chú ý quan sát để tránh các loại xe hoặc nên đi qua đường cùng 

người lớn. 
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 − Nơi có đèn tín hiệu, em phải đợi tín hiệu đèn xanh có hình người bật 

sáng thì mới được qua đường và phải đi trên vạch kẻ đường dành cho người 

đi bộ.  

 − Ở nơi không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, em phải đi theo hàng, 

có người lớn hướng dẫn. 

 − Qua đường ở nơi không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ là không 

an toàn. 

 − Em không được trèo qua dải phân cách để qua đường. 

 Kết thúc hoạt động, GV nhắc nhở HS ghi nhớ các quy tắc đi bộ an toàn khi qua 

đường để thực hiện cho đúng, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 Làm thế nào để đi bộ trên đường và qua đường an toàn ? 

 2. Dặn dò  

 − Em cần có thói quen quan sát xe cộ và thực hiện đúng các quy định về an toàn 

khi đi bộ trên đường và qua đường ở những đường phố mà em thường đi qua.  

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về an toàn khi ngồi sau 

xe máy. 

 

 

 

Chủ đề 4. NGỒI SAU XE MÁY AN TOÀN 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS biết được những quy định an toàn khi ngồi sau xe máy. 

 − Biết sự cần thiết của các thiết bị an toàn (mũ bảo hiểm,...). 

 − Biết thế nào là đội mũ bảo hiểm đúng và thế nào là mũ bảo hiểm đạt 

yêu cầu. 
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 2. Kĩ năng 

 HS biết cách đội mũ bảo hiểm đúng và chọn mũ bảo hiểm đạt yêu cầu. 

 3. Thái độ 

HS luôn có ý thức đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi ngồi sau xe máy. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên  

 − Tranh ảnh chứa nội dung người tham gia giao thông ngồi sau xe máy đội 

mũ bảo hiểm an toàn hoặc không đội mũ bảo hiểm (trong sách GDATGT2 

hoặc do GV tự sưu tầm).  

 − Một vài chiếc mũ bảo hiểm (đạt chuẩn và không đạt chuẩn). 

 2. Học sinh  

Sách GDATGT2. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại, thảo luận về việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy 

 a. Cách tiến hành 

 − GV hỏi : Người ngồi trên xe máy có cần đội mũ bảo hiểm không ? Tại sao ? 

(Có, để bảo vệ đầu trong trường hợp bị va quẹt, bị ngã,...) 

 − GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh trang 17, 18, 19 sách GDATGT2, 

thảo luận và cho biết :  

 + Hành vi nào đúng, hành vi nào sai ? 

 + Nếu người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm thì chuyện gì sẽ xảy ra ?   

 − HS thảo luận và trả lời, GV nhận xét, chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy để đảm bảo an toàn cho bản 

thân mình. 

 Hoạt động 2. Thực hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông  

 a. Cách tiến hành 

 − GV làm mẫu cách đội mũ bảo hiểm đúng thao tác, sau đó gọi một vài HS 

lên thực hành, lưu ý thực hiện đúng theo 4 bước sau : 
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 Bước 1 : Mở quai mũ sang hai bên, đưa mũ lên đầu. 

 Bước 2 : Đội mũ ngay ngắn, vành mũ sát trên lông mày. 

 Bước 3 : Kéo 2 nút điều chỉnh dây mũ nằm sát dưới tai, sao cho dây mũ sát 

hai bên má. 

 Bước 4 : Cài khoá mũ, kéo dây vừa khít vào cổ. 

 − HS quan sát GV làm mẫu và thực hành theo.  

 b. Kết luận    

Khi đội mũ bảo hiểm phải cài quai đeo, cài khoá cẩn thận, đúng quy cách để 

đảm bảo an toàn.  

 Hoạt động 3. Đàm thoại tìm hiểu về mũ bảo hiểm đạt chuẩn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV hỏi : Theo em, thế nào là một chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn ? (GV gợi ý 

HS quan sát các hình ảnh ở mục 2, trang 24, 25, 26 sách GDATGT2) 

 − HS suy nghĩ và trả lời.  

− GV nhận xét và chốt ý đúng : Chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn (tốt và an toàn) 

cần đảm bảo :  

 + Có đủ 3 bộ phận : vỏ mũ, đệm bảo vệ bên trong và quai đeo (xem các ảnh 

1, 2, 3 trang 25 sách GDATGT2).  

 + Vỏ mũ nhẵn, mịn, không có vật nhọn chìa ra ngoài hay vào trong. Các ốc 

bên ngoài của mũ không lồi quá 3mm. 

 + Mũ phải có nhãn mác rõ ràng.   

 + Nếu mũ có kính thì kính phải trong suốt, nhìn rõ (xem bức ảnh dưới cùng 

trang 25 và 2 bức ảnh trang 26 sách GDATGT2). 

 − GV đưa ra một số chiếc mũ bảo hiểm và chỉ rõ chiếc nào đạt chuẩn, chiếc 

nào không để HS biết cách phân biệt khi chọn mũ. 

 − HS quan sát và nghe GV chỉ dẫn. 

 b. Kết luận  

 Chọn mũ bảo hiểm cần đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, kích thước vừa với 

đầu của từng người.  



27 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 Cho HS nhắc lại các thao tác khi đội mũ bảo hiểm và cách chọn mũ bảo hiểm 

đạt chuẩn. 

 2. Dặn dò  

 Em cần tập thói quen đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy để đảm bảo an 

toàn cho bản thân mình. 
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 LỚP 3 

Chủ đề 1.    TÌM HIỂU ĐƯỜNG BỘ 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS biết được tên gọi các loại đường bộ trong hệ thống giao thông đường bộ 

nước ta. 

 − Nhận biết được đặc điểm của các loại đường bộ, các hành vi an toàn và 

không an toàn khi đi trên các loại đường bộ. 

 2. Kĩ năng 

 − HS phân biệt được các loại đường bộ. 

 − Biết cách đi trên các con đường đó một cách an toàn. 

 3. Thái độ 

 HS có ý thức thực hiện đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông 

đường bộ. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam. 

 − Tranh ảnh về các loại đường bộ (trong sách Giáo dục an toàn giao thông 

lớp 3 (GDATGT3) hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh  

 Sách GDATGT3. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về các loại đường bộ  

 a. Cách tiến hành 

 − GV đưa ra 4 bức ảnh : 
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 + Ảnh 1 : Giao thông trên đường tỉnh. 

 + Ảnh 2 : Giao thông trên đường huyện. 

 + Ảnh 3 : Giao thông trên đường xã.  

 + Ảnh 4 : Giao thông trên đường thôn (đường làng, ấp, bản). 

 − GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét về đặc điểm (hẹp, rộng, trải nhựa, đất, 

đá, bê tông, có vạch kẻ đường,...), phương tiện giao thông (xe ô tô, xe máy, xe 

đạp,...) và lượng xe cộ đi lại ở các con đường trên. 

 − GV tổng hợp ý kiến của HS, nhận xét và chốt ý đúng : 

 + Đường tỉnh là đường giao thông riêng của một tỉnh (thành phố), nối liền 

các huyện (quận) trong tỉnh (thành phố) hoặc nối liền với các tỉnh bên 

cạnh. Đường tỉnh thường có vạch kẻ đường phân thành hai làn xe đi ngược 

chiều nhau. 

 + Đường huyện là đường giao thông riêng của một huyện, nối liền các xã 

trong huyện hoặc nối liền với các huyện bên cạnh. Đường huyện thường nhỏ 

hơn đường tỉnh. 

 + Đường xã là đường giao thông riêng của một xã, nối liền các thôn, làng, ấp, 

bản trong xã hoặc nối liền với các xã bên cạnh. 

 + Đường thôn (đường làng, ấp, bản) là đường riêng của một thôn, nối liền các 

xóm trong thôn (làng, ấp, bản). 

 − GV cho HS liên hệ những con đường mà mình biết thuộc loại đường nào. 

 b. Kết luận  

Trong hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam có đường tỉnh, đường huyện, 

đường xã, đường thôn (làng, ấp, bản). 

 Hoạt động 2. Thảo luận nhóm xử lí tình huống về cách tham gia giao thông 

an toàn  

a. Cách tiến hành  

 − GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, yêu cầu các nhóm quan sát các hình 

ảnh ở mục 3, mục 4 sách GDATGT3 và cho biết hành vi đúng – sai của những 

người đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy trong mỗi ảnh. 

 − HS thảo luận. Đại diện mỗi nhóm trả lời : 
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 + Ảnh 1 : Đúng. Người đi xe đạp đi bên phải đường. 

 + Ảnh 2 : Sai. Trẻ em không được đùa nghịch trên đường. 

 + Ảnh 3 : Đúng. Trên đường xã, xe máy đi theo trật tự, đảm bảo an toàn 

giao thông. 

 + Ảnh 4 : Sai. Người đi bộ không được đi ra giữa đường. 

 + Ảnh 5 : Sai. Người đi xe đạp đi không đúng phần đường. 

 + Ảnh 6 : Đúng. Trên đường thôn, xe đạp đi đúng phần đường, không đùa 

nghịch, không dàn hàng ngang. 

 + Ảnh 7 : Sai. Người đi bộ không được đi dàn hàng ngang ra giữa đường. 

 − GV mở rộng, đặt ra tình huống : Khi đi từ những con đường nhỏ ra đường 

lớn hơn (đường xã ra đường huyện, đường huyện ra đường tỉnh,...) thì em 

phải đi như thế nào ? (Phải đi chậm, quan sát kĩ khi ra đường lớn, nhường 

đường cho xe đi trên đường lớn) 

− HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Người tham gia giao thông phải chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao 

thông khi đi trên đường tỉnh, đường huyện, đường xã ; phải đảm bảo trật tự, 

an toàn khi đi trên đường thôn (làng, ấp, bản). 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV yêu cầu HS nhắc lại tên các loại đường bộ ; các hành vi an toàn và không 

an toàn khi đi trên các loại đường bộ. 

 2. Dặn dò  

 − Dặn dò HS khi tham gia giao thông phải có ý thức quan sát, nhận biết hành 

vi đúng − sai, nhắc nhở nhau khi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu về hiệu lệnh của người điều khiển 

giao thông. 
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Chủ đề 2.  HIỆU LỆNH  

  CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS kể được những ai là người điều khiển giao thông. 

 − Nhận biết được nội dung các hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

 2. Kĩ năng 

 Biết quan sát và thực hiện đúng hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Cờ, còi, gậy chỉ huy giao thông. 

 − Tranh ảnh về các động tác điều khiển giao thông (trong sách GDATGT3 

hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh 

 − Sách GDATGT3. 

 − Tìm hiểu về các hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 (GV nên tổ chức các hoạt động ở sân trường để đảm bảo không gian) 

 Hoạt động 1. Động não, thảo luận tìm hiểu về người điều khiển giao thông  

 a. Cách tiến hành 

 − GV tạo tình huống vào lớp muộn. GV xin lỗi vì đến muộn và chia sẻ lí do 

đến muộn là vì bị tắc đường, nhờ có cảnh sát giao thông điều khiển các xe đi 

đúng phần đường nên xe cộ mới có thể lưu thông được. 

 − GV đặt câu hỏi : 
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 + Các em có thường gặp các cô chú cảnh sát giao thông khi đi trên đường 

không ? 

 + Em thấy các cô chú ấy làm gì ? (Cầm gậy, đưa tay ra hiệu lệnh,...) 

 + Ngoài các cô chú cảnh sát giao thông, các em còn thấy những ai đứng điều 

khiển giao thông nữa ? (Các anh chị sinh viên tình nguyện,...) 

 − HS trả lời. 

 − GV cho HS quan sát các hình ảnh ở mục 1 sách GDATGT3 (theo số thứ tự 

1, 2, 3,... tính từ trên xuống) và giảng : 

 + Ảnh 1, 2 : Người điều khiển giao thông trên đường chủ yếu là cảnh sát giao 

thông (thường mặc đồng phục áo vàng). 

 + Ảnh 3 : Người điều khiển giao thông có thể là cảnh sát áo xanh (không phải 

cảnh sát giao thông) được huy động khi cần thiết. 

 + Ảnh 4, 5 : Người điều khiển giao thông trên đường phố cũng có thể là thanh 

niên tình nguyện hoặc những người khác được giao nhiệm vụ điều khiển giao 

thông, có đeo băng đỏ rộng 10cm ở khoảng giữa cánh tay phải hoặc tay trái. 

 − GV đưa ra tình huống : Bạn Nam đang đi trên đường cùng bố mẹ thì thấy 

một anh sinh viên tình nguyện điều khiển giao thông đang yêu cầu một người 

đi xe máy dừng lại. Bố bạn Nam nói với mẹ bạn Nam “Không phải cảnh sát 

giao thông thì không có quyền yêu cầu dừng xe.” Nếu là Nam, em sẽ nói với 

bố thế nào ? 

 (Bố nói không đúng. Anh sinh viên tình nguyện được giao nhiệm vụ điều 

khiển giao thông. Người đi trên đường phải chấp hành hiệu lệnh của người 

điều khiển giao thông.) 

 − HS thảo luận và trả lời. 

 b. Kết luận   

Người điều khiển giao thông gồm cảnh sát giao thông và những người khác 

được giao nhiệm vụ điều khiển giao thông. Người đi trên đường phải chấp 

hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

 Hoạt động 2. Đàm thoại, đóng vai tìm hiểu về nội dung hiệu lệnh của người 

điều khiển giao thông  

 a. Cách tiến hành  
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 − GV treo các tranh ảnh có các động tác điều khiển của người điều khiển giao 

thông, yêu cầu HS quan sát và đoán nội dung hiệu lệnh. 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng (khi giảng giải nội dung các hiệu 

lệnh, GV sử dụng cờ, còi, gậy chỉ huy giao thông làm mẫu các động tác như 

trong ảnh) : 

 + Khi người điều khiển giao thông giơ tay thẳng đứng thì các loại xe và người 

đi bộ ở tất cả các hướng đều phải dừng lại. 

 + Khi người điều khiển giao thông đưa hai tay hoặc một tay dang ngang 

là báo hiệu : Các loại xe ở phía trước và phía sau người điều khiển phải 

dừng lại ; Xe ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi tất cả 

các hướng. 

 + Khi người điều khiển giao thông đưa tay phải về phía trước là báo hiệu : 

Các loại xe ở phía sau và bên phải phải dừng lại ; Các loại xe ở phía trước 

được rẽ phải ; Các loại xe ở bên trái được đi tất cả các hướng. 

 + Khi bàn tay trái hoặc phải của người điều khiển ở vị trí ngang thắt lưng và 

đưa lên, xuống là báo hiệu các loại xe ở bên trái hoặc bên phải người điều 

khiển phải đi chậm lại. 

 − HS lắng nghe và quan sát GV làm mẫu.  

 − Trò chơi đóng vai : 

 + GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, chọn 1 HS (hoặc cho các em tự xung 

phong) đóng vai người điều khiển giao thông thực hiện các hiệu lệnh và 4 

HS (hoặc cho các em tự xung phong) đóng vai người tham gia giao thông đi 

lại từ 4 hướng (phía trước, sau ; bên trái, phải). Những người tham gia giao 

thông sẽ quan sát và phải thực hiện theo đúng hiệu lệnh của người điều khiển 

giao thông.  

 + HS tham gia trò chơi (có thể luân phiên đổi vai trò người chơi).  

 + Kết thúc trò chơi, GV nhận xét, tuyên dương những HS thực hiện đúng yêu 

cầu của trò chơi. 

 b. Kết luận   

Người đi trên đường giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều 

khiển giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. 
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IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV phát cho HS phiếu học tập, cho HS làm trong 5 phút và sửa bài. 

 2. Dặn dò 

 − GV dặn dò HS khi đi trên đường phải luôn nghiêm chỉnh chấp hành hiệu 

lệnh của người điều khiển giao thông. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về đi bộ an toàn. 

PHIẾU HỌC TẬP 

Nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải sao cho đúng.   

Người điều khiển giao thông Người tham gia giao thông 

1. Giơ tay thẳng đứng 
a. Phía trước và phía sau dừng lại, 

bên phải và bên trái được đi 

2. Hai tay hoặc một tay dang ngang 
b. Phía sau và bên phải dừng lại, bên 

trái được đi, phía trước được rẽ phải 

3. Giơ tay phải về phía trước 
c. Tất cả các hướng đều phải dừng 

lại 

4. Tay trái hoặc phải ở vị trí ngang 

thắt lưng, đưa lên, xuống 
d. Bên trái hoặc phải đi chậm lại 

 

 

 

Chủ đề 3.    ĐI BỘ AN TOÀN 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS hiểu được hành vi an toàn và không an toàn khi đi bộ trên đường và khi 

qua đường. 

 − Nhận biết được con đường an toàn để đi bộ. 
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 2. Kĩ năng 

 − HS biết cách đi bộ trên đường và qua đường an toàn, tránh hành vi nguy hiểm. 

 − Biết chọn con đường đi bộ an toàn. 

 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức đi bộ và qua đường đúng quy định. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên   

Tranh ảnh về những nơi không an toàn cho người đi bộ khi tham gia giao 

thông (trong sách GDATGT3 hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh 

 − Sách GDATGT3. 

 − Tìm hiểu về các hành vi không an toàn khi đi bộ. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về cách đi bộ trên đường an toàn  

 a. Cách tiến hành  

 − GV lần lượt đặt các câu hỏi : 

 + Hàng ngày các em thường đi học bằng phương tiện gì ?  

 + Có bạn nào thường đi bộ đến trường, đến lớp học phụ đạo, hoặc đến nhà 

bạn bè không ? 

 + Khi đi bộ em thường đi ở đâu trên đường, trên vỉa hè hay dưới lòng đường ? 

 + Nếu đường không có vỉa hè thì em phải đi như thế nào ? 

 − HS liên hệ bản thân và trả lời. 

 − GV cho HS xem các hình ảnh ở mục 1 sách GDATGT3, yêu cầu HS nhận 

xét xem các bạn trong ảnh đi bộ đã đúng quy định về an toàn chưa. 

 − HS trả lời. 

 − GV nhận xét và giải thích nội dung của các bức ảnh (theo thứ tự 1, 2, 3,... 

từ trên xuống) : 

 + Ảnh 1 : Khi đi bộ trên đường phố, em phải đi trên hè phố bên phải. 
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 + Ảnh 2 : Trên đường nông thôn, em phải đi sát mép đường. Nếu có ao, 

hồ, ruộng ở hai bên đường thì phải chú ý tránh để không trượt chân ngã 

xuống nước. 

 + Ảnh 3 : Trên đường lớn quanh co, em phải đi sát mép đường, không đi dàn 

hàng ngang. 

 + Ảnh 4 : Chơi đùa, tụ tập ở nơi có nhiều ô tô, xe máy đang đỗ là không an 

toàn vì bị che khuất tầm nhìn. 

 + Ảnh 5 : Không nên đi đằng trước hoặc đằng sau các ô tô đang dừng, đỗ vì 

các xe đó có thể chuyển động bất ngờ, gây nguy hiểm. 

 b. Kết luận  

Để đảm bảo an toàn, khi đi bộ trên đường em phải chú ý quan sát để tránh xe 

cộ, không đùa nghịch, dàn hàng ngang. Em phải đi trên hè phố hoặc đi sát 

mép đường bên phải. 

 Hoạt động 2. Đàm thoại học cách đi bộ qua đường an toàn  a. Cách tiến hành 

 − GV kể cho HS nghe về một người bạn người nước ngoài của mình đang 

sống ở Việt Nam, khi nào đi qua đường cũng run rẩy, miệng lẩm bẩm : “Too 

dangerous, too dangerous”, nghĩa là “Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm”. 

 − HS lắng nghe. 

 − GV dẫn dắt vào nội dung mục 2 (An toàn khi đi bộ qua đường). 

 − GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh ở mục 2 sách GDATGT3, cho HS 

biết có một ảnh có nội dung đi bộ qua đường không an toàn, HS hãy chỉ ra 

bức ảnh đó và nói rõ tại sao đi như vậy là không an toàn. (Ảnh 3, người đi bộ 

qua đường khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ có màu đỏ) 

 − HS trả lời. 

 − GV nhận xét và giải thích nội dung các bức ảnh (theo thứ tự 1, 2, 3,... từ 

trên xuống) : 

 + Ảnh 1 : Em phải qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ 

và nên đi cùng người lớn để đảm bảo an toàn. 

 + Ảnh 2 : Ở những nơi không có vạch kẻ đường, em phải dừng lại bên mép 

đường, chú ý quan sát cả hai phía, khi thấy xe còn xa mới đi qua đường và 

nên đi cùng người lớn. 



37 

 + Ảnh 3 : Qua đường khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ có màu đỏ là 

không an toàn. 

 + Ảnh 4 : Nơi có cầu vượt dành cho người đi bộ, em nên qua đường trên 

cầu vượt. 

 + Ảnh 5 : Nơi có đường hầm dành cho người đi bộ qua đường, em hãy qua 

đường bằng đường hầm. 

 + Ảnh 6 : Trên đường quốc lộ, em phải đứng sát mép đường, chờ khi các xe 

đi qua hết mới được qua đường, nên đi cùng người lớn. 

 b. Kết luận   

Khi qua đường, em phải đi đúng nơi quy định, theo tín hiệu đèn và vạch kẻ 

đường, đi trên cầu vượt hoặc hầm đi bộ. Không qua đường ở nơi bị che khuất 

tầm nhìn, không đi gần các ô tô đang dừng, đỗ. 

 Hoạt động 3. Động não, đàm thoại về cách chọn đường đi an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV cho HS quan sát 4 bức ảnh, trong đó có 3 bức ảnh về những đoạn 

đường không an toàn dành cho người đi bộ, một bức ảnh có vỉa hè rộng, 

phẳng, không bị lấn chiếm như ảnh ở mục 3 sách GDATGT3. 

 − GV yêu cầu HS chỉ ra bức ảnh có đoạn đường đảm bảo an toàn cho người  

đi bộ. 

 − HS trả lời. 

 − GV cho HS liên hệ bản thân :  

 + Các em thấy con đường từ nhà đến trường của mình có an toàn không ? Tại 

sao ? (An toàn, vì đường thoáng, rộng, có vỉa hè,... ; Không an toàn, vì nhiều 

xe cộ đi lại, không có vỉa hè, không có tín hiệu đèn giao thông,...) 

 + Nếu cảm thấy con đường đó không an toàn, em nên làm gì ? (Nhờ bố mẹ 

chở đi học ; Nếu đi một mình, phải quan sát kĩ, đi chậm,...) 

 b. Kết luận  

Em hãy chọn cho mình con đường đi an toàn từ nhà đến trường : đường 

thẳng, có vỉa hè hoặc lề đường, có biển báo, có vạch kẻ và tín hiệu đèn giao 

thông để qua đường. 
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IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV nhắc lại cách đi bộ qua đường an toàn, nhất là ở những nơi không có đèn 

tín hiệu giao thông. 

 2. Dặn dò 

 − GV dặn dò HS khi đi bộ nhớ đi trên vỉa hè hoặc sát mép đường, không đùa 

nghịch, không dàn hàng ngang, quan sát kĩ khi qua đường. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu những quy định về an toàn khi ngồi 

sau xe đạp, xe máy. 

 

 

 

Chủ đề 4.     NGỒI SAU XE ĐẠP, XE MÁY AN TOÀN 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 HS nhận biết được một số hành vi an toàn và không an toàn khi ngồi sau xe 

đạp, xe máy. 

 2. Kĩ năng 

 HS biết cách ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn. 

 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông khi ngồi 

sau xe đạp, xe máy. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Một số tranh ảnh về những hành vi không an toàn khi ngồi sau xe đạp, xe 

máy (trong sách GDATGT3 hoặc do GV tự sưu tầm). 

 − Phiếu “AN TOÀN”, “NGUY HIỂM” có dán sẵn keo 2 mặt (dùng cho hoạt 

động 3). 



39 

 2. Học sinh 

 − Sách GDATGT3. 

 − Tìm hiểu các quy định về ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 (GV nên tổ chức các hoạt động ở sân trường hoặc trong phòng rộng) 

 Hoạt động 1. Thảo luận nhóm tìm hiểu về hành vi không an toàn khi ngồi 

sau xe đạp, xe máy  

 a. Cách tiến hành 

 − GV đưa hoặc trình chiếu (nếu có điều kiện) những hình ảnh mình sưu tầm 

được về những hành vi không an toàn khi ngồi sau xe đạp, xe máy kèm 

những lời bình hài hước : “năm anh em trên một chiếc mô tô”, “làm xiếc giữa 

đường”, “siêu xe đạp”,... 

 − HS theo dõi. 

 − GV chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các ảnh 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 (theo thứ tự từ trên xuống) ở các trang 21, 22, 23 sách GDATGT3 và suy 

đoán xem những nguy hiểm gì có thể xảy ra trong từng trường hợp. 

 + Nhóm 1 : Ảnh 1 và 2. 

 + Nhóm 2 : Ảnh 3 và 4. 

 + Nhóm 3 : Ảnh 6, 7 và 8. 

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; các nhóm khác góp ý, bổ sung. 

 − GV tổng hợp ý kiến và giải thích nội dung các bức ảnh : 

 + Ảnh 1, 2 : Người ngồi sau xe máy không được mang vác đồ vật quá dài hoặc 

quá to, gây cản trở giao thông, rất nguy hiểm cho mình và cho người khác. 

 + Ảnh 3, 4 : Người ngồi sau xe máy không kéo theo xe khác, vừa gây cản trở 

giao thông, vừa gây nguy hiểm khi đi trên đường. 

 + Ảnh 6, 7, 8 : Không được che ô khi ngồi sau xe đạp, xe máy. 

 − GV hỏi : Có bạn nào biết các hành vi không an toàn nào khác khi ngồi sau 

xe đạp, xe máy không ? (Chở nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, ngồi bỏ 2 

chân lên yên xe,...) 

 − HS trả lời. 
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 b. Kết luận  

Khi ngồi sau xe đạp, xe máy em cần chú ý : Không được mang vác vật cồng 

kềnh, đồ vật nặng và đồ vật chiếm nhiều chỗ ; Không được che ô ; Không 

được bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác. 

 Hoạt động 2. Thực hành ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn 

 a. Cách tiến hành 

 − GV yêu cầu HS nhận xét cách ngồi sau xe máy của 2 bạn ở ảnh 5 (trang 22) 

và ảnh 9 (trang 24 sách GDATGT3) xem các bạn ngồi như vậy đã an toàn 

chưa và giải thích vì sao (An toàn. Các bạn ngồi ngay ngắn, ôm chặt eo người 

lái, đội mũ bảo hiểm,...) 

 − HS trả lời. 

 − GV cho 2 cặp HS thực hành ngồi sau xe đạp an toàn (trên sân trường), 

hướng dẫn HS thực hiện đúng các hành vi an toàn (Lên xe từ phía bên trái, 

ngồi ngay ngắn, ôm eo người lái, không đung đưa chân hay chỉ trỏ tay. Khi 

xe dừng hẳn, phải quan sát các xe xung quanh rồi mới xuống xe,...) 

 b. Kết luận  

Em phải thực hiện đúng các quy định khi ngồi sau xe đạp, xe máy để đảm bảo 

an toàn cho bản thân và người chở mình.  

 Hoạt động 3. Tổ chức trò chơi “An toàn, nguy hiểm”   

 − GV treo 3 bức ảnh có nội dung không an toàn và 2 bức ảnh có nội dung an 

toàn khi ngồi sau xe đạp, xe máy. Chia phần bảng phía dưới các bức ảnh làm 

2 (mỗi phần dành cho 1 nhóm). 

 − GV chia lớp làm 2 nhóm, phát cho mỗi nhóm một vài tờ phiếu có ghi 

“AN TOÀN” hoặc “NGUY HIỂM” (lưu ý số phiếu của 2 nhóm phải bằng 

nhau), yêu cầu HS trong 2 nhóm lần lượt lên dán từng phiếu của nhóm 

mình vào dưới bức tranh có nội dung tương ứng (ở phần bảng dành cho 

nhóm mình). Người thứ nhất dán xong, về chỗ, đến người kế tiếp. Cứ như 

vậy cho đến khi hết số phiếu của nhóm. Nhóm nào trong thời gian ngắn 

hơn dán hết phiếu và có số phiếu dán đúng nội dung nhiều hơn là nhóm 

thắng cuộc. 

 − Kết thúc trò chơi, GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. 
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IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV yêu cầu HS nhắc lại những hành vi an toàn và không an toàn khi ngồi sau 

xe đạp, xe máy.  

 2. Dặn dò 

 − Dặn dò HS thực hiện đúng các quy định khi ngồi sau xe đạp, xe máy để 

đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về an toàn khi đi qua 

đường sắt. 

 

 

 

Chủ đề 5. AN TOÀN KHI ĐI QUA ĐƯỜNG SẮT 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS nhận biết được nơi đường bộ giao nhau với đường sắt, có rào chắn và 

không có rào chắn. 

 − Biết được một số quy định về an toàn khi đi đường gặp đường sắt giao 

nhau với đường bộ. 

 2. Kĩ năng 

 HS biết thực hiện các quy định về an toàn khi đi đường gặp đường sắt giao 

nhau với đường bộ. 

 3. Thái độ 

 HS luôn thực hiện đúng các quy định về an toàn khi đi qua nơi đường sắt 

giao nhau với đường bộ. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 Tranh ảnh về những nơi có đường sắt giao nhau với đường bộ (trong sách 

GDATGT3 hoặc do GV tự sưu tầm). 
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 2. Học sinh 

 − Sách GDATGT3. 

 − Tìm hiểu về giao thông đường sắt. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Quan sát ảnh, đàm thoại tìm hiểu về nơi đường bộ giao nhau 

với đường sắt 

 a. Cách tiến hành 

 − GV lần lượt đặt các câu hỏi : 

 + Em có biết đoạn đường nào có đường sắt giao nhau với đường bộ không ? 

 + Khi tàu đến có chuông báo và rào chắn không ? 

 − HS trả lời. 

 − GV cho HS quan sát các ảnh 1, 2 (theo thứ tự từ trên xuống) ở trang 25 

sách GDATGT3 và giới thiệu : 

 + Ảnh 1 : Đây là nơi đường bộ giao nhau với đường sắt có rào chắn. 

 + Ảnh 2 : Đây là nơi đường bộ giao nhau với đường sắt không có rào chắn. 

 b. Kết luận  

Em cần nhận biết đúng nơi đường bộ giao nhau với đường sắt để thực hiện 

các quy định về an toàn khi đi qua những nơi này. 

 Hoạt động 2. Đàm thoại học cách đi qua đường sắt an toàn  a. Cách tiến hành 

a. Cách tiến hành 

 − GV cho HS trả lời 2 câu hỏi trắc nghiệm : 

 Câu 1 :  Khi đi qua đường sắt có rào chắn, ta phải làm gì? 

   A. Đứng sát rào chắn. 

   B. Đứng cách rào chắn ít nhất 1m. 

   C. Đứng cách rào chắn ít nhất 3m. 

 Câu 2 :  Khi đi qua đường sắt không có rào chắn, ta phải làm gì ? 

   A. Quan sát kĩ, đứng cách đường ray ngoài cùng 1m. 

   B. Quan sát kĩ, đứng cách đường ray ngoài cùng 3m.  

   C. Quan sát kĩ, đứng cách đường ray ngoài cùng 5m. 
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 − HS trả lời. (1B, 2C) 

 − GV cho HS quan sát các ảnh 3, 4, 5, 6, 7 ở trang 25, 26, 27 sách GDATGT3 

và yêu cầu HS nhận xét xem hành vi của người điều khiển giao thông trong 

ảnh là đúng hay sai.  

 − HS trả lời.  

 − GV nhận xét và giải thích nội dung từng bức ảnh : 

 + Ảnh 3 : Khi rào chắn đang dịch chuyển và đã đóng, phải đứng lại, cách rào 

chắn một khoảng cách an toàn, khi rào chắn mở hết mới được đi. 

 + Ảnh 4 : Tại nơi không có rào chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng 

hoặc có tiếng chuông báo hiệu, phải dừng lại cách đường ray tối thiểu là 5m. 

 + Ảnh 5 : Không cố vượt qua đường sắt khi rào chắn đã đóng. 

 + Ảnh 6 : Cố vượt qua đường sắt khi đèn tín hiệu đã bật sáng, báo hiệu tàu 

đang tới là rất nguy hiểm, vì sẽ không kịp tránh khi tàu tới. 

 + Ảnh 7 : Không đứng gần đường ray khi tàu hoả đang đi tới, phải đứng cách 

xa ít nhất 5m. 

 − GV hỏi : Khi gặp các tình huống nguy hiểm, tàu hoả có dừng ngay được 

không ? Tại sao ? (Không dừng ngay được, vì tàu rất dài, chở nặng, chạy 

nhanh nên phải có thời gian để tàu đi chậm dần rồi mới dừng được) 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận  

Nơi đường sắt cắt ngang đường bộ là nơi nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn nên ta 

phải chú ý đề phòng, phải tuân theo các quy định để đảm bảo an toàn. Không 

cố vượt qua đường sắt khi tàu đang tới gần hoặc khi rào chắn đã đóng, có tín 

hiệu đèn, có tiếng chuông báo hiệu. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 − GV nhắc lại các quy định an toàn khi đi qua nơi đường bộ giao nhau với 

đường sắt, có rào chắn hoặc không có rào chắn. 

 − GV nhấn mạnh những nguy hiểm khi đi qua nơi đường sắt cắt ngang đường 

bộ không có rào chắn. 
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 2. Dặn dò 

 − Dặn dò HS có ý thức thực hiện và nhắc nhở người khác thực hiện đúng quy 

định về an toàn giao thông.  

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về an toàn khi đi trên 

thuyền, bè. 

 

 

 

Chủ đề 6. AN TOÀN KHI ĐI TRÊN THUYỀN, BÈ 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 HS nhận biết được một số hành vi an toàn và không an toàn khi đi trên 

thuyền, bè. 

 2. Kĩ năng 

 HS biết thực hiện các hành vi an toàn và không an toàn khi đi trên thuyền, bè. 

 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức thực hiện các quy định về an toàn khi đi trên thuyền, bè. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Tranh ảnh về giao thông bằng thuyền, bè (trong sách GDATGT3 hoặc do 

GV tự sưu tầm). 

 − Một vài chiếc áo phao cứu sinh (dùng cho hoạt động 1).  

  − Phiếu học tập (dùng cho hoạt động 3). 

 2. Học sinh 

 − Sách GDATGT3. 

 − Tìm hiểu các quy định về an toàn khi đi trên thuyền, bè. 



45 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về các hành vi an toàn và không an toàn 

khi đi trên thuyền, bè 

 a. Cách tiến hành 

 − GV mặc áo phao vào người và lần lượt đặt các câu hỏi sau : 

 + Các em có biết cô chuẩn bị đi trên phương tiện gì mà lại mặc chiếc áo phao 

này không ? 

 + Có em nào đã từng đi thuyền hoặc bè chưa ? 

 + Em nào biết bơi rồi, em nào chưa biết bơi ? 

 − HS trả lời. 

 − GV dẫn dắt : Đi trên sông, biển đôi khi có thể gặp nguy hiểm. Các em xem 

ti vi cũng thấy các vụ tai nạn trên sông, biển thường khiến rất nhiều người 

chết. Vì vậy, dù biết bơi các em cũng không được chủ quan, phải tuân thủ các 

quy định về an toàn khi đi trên thuyền, bè. 

 − HS lắng nghe. 

 − GV yêu cầu HS quan sát các ảnh 2, 3, 4, 5 (theo thứ tự từ trên xuống) ở các 

trang 28, 29, 30 sách GDATGT3, nhận xét xem các bạn trong ảnh đi trên 

thuyền, bè như vậy có nguy hiểm không và cho biết các bạn nên đi thế nào 

cho an toàn. 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng : 

 + Đi trên thuyền, các em phải mặc áo phao, cài dây đúng quy cách trước khi 

xuống thuyền (ảnh 1). 

 + Ngồi ngay ngắn trong lòng thuyền, không đùa nghịch làm thuyền chòng 

chành, không nhoài người ra ngoài thuyền, không thò tay xuống nước, không 

tự chèo thuyền (ảnh 2) mà phải có người lớn chèo. 

 + Không ngồi trên thuyền chở quá đầy, chen chúc (ảnh 3). 

 + Không đi bè khi không có người lớn dẫn dắt (ảnh 4). 

 + Không chèo thuyền một mình trên sông, biển (ảnh 5). 

 b. Kết luận  

Đi trên thuyền, bè có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn nên em phải hết sức cẩn 

thận để bảo đảm an toàn. 
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 Hoạt động 2. Thực hành mặc áo phao cứu sinh  

 − GV làm mẫu và hướng dẫn HS mặc áo phao đúng quy cách. (Buộc tất cả 

các dây đúng vị trí, buộc chặt, ôm vào người) 

 − GV cho một số HS lên thực hành theo cặp, GV nhận xét, lưu ý các HS khác 

cần thực hiện cho đúng. 

 Hoạt động 3. Làm phiếu học tập  

 − GV phát cho mỗi HS một tờ phiếu học tập, yêu cầu HS làm bài. 

 − HS làm bài vào phiếu. 

 − GV gọi một vài HS đọc bài làm của mình, GV nhận xét và sửa bài. 

PHIẾU HỌC TẬP 

 Chọn các từ ngữ sau để điền vào chỗ trống cho thích hợp : đùa nghịch, quá 

đầy, xấu, áo phao. 

 1. Đi trên thuyền bè các em phải mặc …………….. trước khi xuống thuyền. 

 2. Không …………, nhoài người ra ngoài thuyền, không thò tay xuống nước. 

 3. Khi thuyền đã …………….. em không nên ngồi lên nữa. 

 4. Không đi thuyền khi thời tiết …………, có bão hoặc sóng lớn. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV nhắc lại những nguy hiểm khi di chuyển trên thuyền, bè và cách ngồi an 

toàn trên thuyền, bè. 

 2. Dặn dò 

 GV dặn dò HS trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết khi di chuyển trên 

sông nước (tập bơi, biết mặc áo phao,...). 

 



47 

 LỚP 4 

Chủ đề 1.  TÌM HIỂU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức  

 − HS nêu được thế nào là quốc lộ, đặc điểm và vai trò của quốc lộ. 

 − Phân biệt được phương tiện giao thông cơ giới và phương tiện giao thông 

thô sơ, biết tác dụng của phương tiện giao thông. 

 − Biết người tham gia giao thông đường bộ bao gồm những ai. 

 2. Kĩ năng  

 HS biết cách tham gia giao thông an toàn. 

 3. Thái độ  

 HS luôn có ý thức thực hiện đúng các quy định về giao thông đường bộ. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam. 

 − Tranh ảnh về một số quốc lộ chính, các phương tiện giao thông đường bộ 

và việc thực hiện các quy định an toàn giao thông đường bộ của những người 

tham gia giao thông (trong sách Giáo dục An toàn giao thông lớp 4 

(GDATGT4) hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh  

 − Sách GDATGT4. 

 − Sưu tầm tranh ảnh về việc thực hiện các quy định an toàn giao thông đường 

bộ của những người tham gia giao thông. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 a. Cách tiến hành 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về quốc lộ  
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 − GV treo Bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam, cho HS quan sát cùng với 

4 hình ảnh trong mục 1 sách GDATGT4, yêu cầu HS : 

 + Xác định một số tuyến quốc lộ chính của nước ta trên bản đồ. 

 + Nhận xét về đặc điểm của quốc lộ. 

 + Cho biết tầm quan trọng của quốc lộ đối với các tỉnh (thành phố) nơi quốc 

lộ đó đi qua. 

 − HS làm việc cá nhân và trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng.  

 − GV nêu yêu cầu : Em hãy kể tên một vài quốc lộ và nói lên hiểu biết của 

mình về những quốc lộ đó (Đi qua những tỉnh nào ? Dài bao nhiêu kilômét ? 

Tầm quan trọng đối với các tỉnh (thành phố) nơi nó đi qua). 

 − HS trả lời, GV nhận xét và dùng Bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam 

giới thiệu thêm cho HS một số tuyến quốc lộ quan trọng khác của nước ta. 

 − GV hỏi : Tỉnh (thành phố) ta có quốc lộ nào chạy qua không ? Quốc lộ đó 

đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của tỉnh (thành phố) ta ? 

 − HS liên hệ thực tế và trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Quốc lộ là đường giao thông nối liền giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, do Nhà nước quản lí và đầu tư xây dựng ; có tầm quan trọng đối với sự 

phát triển kinh tế − xã hội của đất nước và những địa phương nơi có đường 

quốc lộ. 

 Hoạt động 2. Thảo luận nhóm tìm hiểu về các phương tiện giao thông 

đường bộ  

 a. Cách tiến hành 

 − GV hỏi : Hằng ngày, khi đi lại trên đường, em thường thấy có các loại xe gì ? 

 − HS trả lời (xe máy, ô tô, xe đạp,...).  

 − GV : Đó là các phương tiện giao thông đường bộ. Các phương tiện này có 

nhiều loại, sau đây ta sẽ tìm hiểu về các phương tiện giao thông cơ giới và các 

phương tiện giao thông thô sơ. 

 − GV chia lớp thành 2 nhóm và giao nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Kể tên và nêu tác dụng của các loại phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ. 
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 + Nhóm 2 : Kể tên và nêu tác dụng của các loại phương tiện giao thông thô 

sơ đường bộ. 

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; nhóm còn lại góp ý, bổ sung. 

 − GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV hỏi : Hằng ngày, em đi học từ nhà đến trường bằng phương tiện gì ? 

Em đã thực hiện an toàn khi đi trên phương tiện đó chưa và thực hiện như 

thế nào ? 

 − HS liên hệ bản thân để trả lời, GV nhận xét. 

 b. Kết luận  

Phương tiện giao thông đường bộ có nhiều loại, ta có thể kể đến các phương 

tiện giao thông cơ giới và các phương tiện giao thông thô sơ. Ngoài ra còn có 

một số loại xe ưu tiên gồm xe cứu hoả, xe cứu thương, xe công an. Các 

phương tiện này giúp con người đi lại được nhanh hơn, đỡ tốn công sức hơn.  

 Hoạt động 3. Thảo luận nhóm tìm hiểu về người tham gia giao thông  

 a. Cách tiến hành 

 − GV cho HS quan sát các hình ảnh về việc thực hiện quy định an toàn giao 

thông đường bộ của người tham gia giao thông, yêu cầu HS thảo luận cặp đôi 

(hoặc thảo luận nhóm theo bàn) để trả lời câu hỏi : 

 + Người tham gia giao thông đường bộ bao gồm những ai ? 

 + Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông công cộng, người tham gia giao 

thông cần phải lưu ý điều gì ? 

 − HS thảo luận và trả lời, GV nhận xét.  

 b. Kết luận  

Có nhiều người tham gia giao thông : người lái xe ô tô và người ngồi trong xe 

ô tô ; người điều khiển xe máy, xe đạp và người ngồi sau xe máy, xe đạp ; 

người điều khiển, dẫn dắt súc vật ; người đi bộ trên đường bộ. Người tham 

gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ để 

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông công cộng. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV yêu cầu HS : 



 50 

 − Nhắc lại khái niệm, đặc điểm và vai trò của quốc lộ. 

 − Kể tên các loại phương tiện giao thông mà em biết. 

 Chơi trò chơi : Ghi thông tin vào đúng cột (2 cột : phương tiện giao thông cơ 

giới và phương tiện giao thông thô sơ). GV chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 

lần lượt cử từng người lên bảng, nghe GV đọc tên phương tiện giao thông và 

tự sắp xếp, ghi vào các cột cho đúng. Trong vòng 5 phút, đội nào có số đáp án 

đúng nhiều hơn, đội đó thắng cuộc. 

 − Cho biết người tham gia giao thông bao gồm những ai. 

 2. Dặn dò 

 − Dặn dò HS cần ghi nhớ và thực hiện đúng các quy định về an toàn giao 

thông đường bộ khi đi trên đường. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu về các biển báo hiệu giao thông 

đường bộ. 

  

 

 

Chủ đề 2.  BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức  

 − HS nhận biết được hình dáng, màu sắc và hiểu được nội dung 5 nhóm biển 

báo hiệu giao thông : biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển 

chỉ dẫn và biển phụ. 

 − Hiểu được ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông.  

 2. Kĩ năng  

 HS biết làm theo hiệu lệnh của các loại biển báo khi đi đường. 

 3. Thái độ  

 HS luôn có ý thức chú ý đến biển báo hiệu khi đi đường ; tuân theo luật và đi 

đúng phần đường quy định trong biển báo hiệu giao thông. 
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II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Tranh 5 nhóm biển báo hiệu giao thông như trong sách GDATGT4 (5 tranh 

phóng to, dưới mỗi biển báo không để tên biển).  

 − Một xấp giấy A4 đã cắt thành 80 mảnh nhỏ (vừa phải) (dùng cho trò chơi 

phần Củng cố). 

 2. Học sinh  

 − Sách GDATGT4. 

 − Tìm hiểu thêm kiến thức về tác dụng của các nhóm biển báo.  

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 (GV nên tổ chức hoạt động ngoại khoá ở sân trường hoặc trong phòng rộng, 

thời gian của hoạt động nên kéo dài hơn 1 tiết học thông thường) 

 Giới thiệu bài : Khi tham gia giao thông, việc nắm bắt thông tin trên các 

biển báo, chỉ dẫn giao thông là vô cùng cần thiết, vì nếu không có hiểu biết về 

biển báo chúng ta rất dễ vi phạm Luật Giao thông. Bài học hôm nay ta sẽ 

cùng tìm hiểu về các loại biển báo giao thông trong hệ thống biển báo giao 

thông đường bộ Việt Nam.  

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về nhóm biển báo cấm  a. Cách tiến hành 

 − GV treo tranh nhóm biển báo cấm, yêu cầu HS quan sát và nhận xét về 

hình dáng, màu sắc, hình vẽ của nhóm biển báo này.  

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV nêu yêu cầu : Căn cứ vào hình vẽ bên trong, em hãy đoán xem nội 

dung cấm của từng biển báo trong nhóm là gì. 

 − HS suy nghĩ và trả lời ; các HS khác bổ sung, sửa chữa ; GV nhận xét, chốt 

ý đúng. 

 − GV hỏi : Khi gặp biển báo cấm, người tham gia giao thông phải làm gì ?  

 − HS trả lời, GV nhận xét. 

 b. Kết luận  

Nhóm biển báo cấm có dạng hình tròn (trừ biển báo “Dừng lại” có hình 8 cạnh 

đều) nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người đi đường phải tuyệt đối tuân 
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theo. Hầu hết các biển báo đều có viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ 

màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của các phương tiện cơ 

giới, thô sơ và người đi bộ. Riêng biển báo “Đường cấm” không có hình, biển 

báo “Cấm đi ngược chiều” có nền màu đỏ và vạch trắng ở giữa. 

 Hoạt động 2. Thảo luận nhóm tìm hiểu về nhóm biển báo nguy hiểm và 

nhóm biển hiệu lệnh  

 a. Cách tiến hành 

 − GV treo tranh 2 nhóm biển báo nguy hiểm và biển hiệu lệnh, chia lớp làm 2 

nhóm và giao nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Quan sát tranh nhóm biển báo nguy hiểm và nêu nhận xét về đặc 

điểm, hình dáng, màu sắc và cho biết nội dung của từng biển báo trong nhóm. 

Từ đó rút ra đặc điểm chung và tác dụng của nhóm biển báo nguy hiểm. 

 + Nhóm 2 : Quan sát tranh nhóm biển hiệu lệnh và nêu nhận xét về đặc điểm, 

hình dáng, màu sắc và cho biết nội dung của từng biển báo trong nhóm. Từ đó 

rút ra đặc điểm chung và tác dụng của nhóm biển hiệu lệnh. 

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; các nhóm khác góp ý, bổ 

sung. GV nhận xét. 

 b. Kết luận  

 − Nhóm biển báo nguy hiểm : có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu 

vàng, trên nền có hình vẽ màu đen nhằm báo hiệu cho người đi đường biết trước 

tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí. 

 − Nhóm biển hiệu lệnh : có dạng hình tròn, nền màu xanh lam, trên nền có 

hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người đi đường biết 

điều lệnh phải thi hành. 

 Lưu ý : GV có thể giải thích cho HS hiểu thêm : Đường hai chiều là đường có 

hai làn xe chạy ngược chiều nhau ở hai bên đường.   

 Hoạt động 3. Đàm thoại tìm hiểu về nhóm biển chỉ dẫn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV nêu yêu cầu : Em hãy quan sát các biển báo và tên gọi của chúng trong 

mục 4, trang 13 sách GDATGT4 và nêu nhận xét về đặc điểm chung (hình 

dáng, màu sắc, hình vẽ bên trong) của nhóm biển chỉ dẫn. 

 − HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý đúng. 
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 − GV hỏi : Theo em, nhóm biển chỉ dẫn có ý nghĩa như thế nào đối với người 

đi đường ? 

 − HS trả lời, GV nhận xét. 

 b. Kết luận  

Nhóm biển chỉ dẫn có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền màu xanh 

lam, bên trong có kí hiệu hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng (hoặc màu vàng) để báo 

cho người đi đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích 

khác trong hành trình. 

 GV lưu ý giải thích thêm : Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện 

tham gia giao thông đường bộ được các phương tiện giao thông đến từ hướng 

khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu 

đường ưu tiên. 

 Hoạt động 4. Đàm thoại tìm hiểu về nhóm biển phụ  

 a. Cách tiến hành 

 − GV treo tranh và nêu yêu cầu : Dựa vào tranh các biển báo phụ ở mục 5, 

trang 14 sách GDATGT4, hãy cho biết đặc điểm của nhóm biển báo này. 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV hỏi : Theo em, tên gọi “biển phụ” cho thấy ý nghĩa gì của nhóm biển 

báo này ? 

 − HS suy nghĩ và trả lời, GV nhận xét. 

 b. Kết luận  

 − Nhóm biển phụ có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, được đặt kết hợp 

với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm 

thuyết minh bổ sung để hiểu rõ các biển báo đó hoặc được sử dụng độc lập.  

 − Như vậy, chúng ta vừa học về hệ thống biển báo hiệu đường bộ Việt Nam. 

Khi tham gia giao thông, người đi đường phải chấp hành chỉ dẫn của hệ thống 

biển báo này để đảm bảo an toàn cho bản thân và giữ gìn trật tự, an toàn giao 

thông công cộng. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 − GV hỏi : Biển báo hiệu đường bộ gồm mấy nhóm ? Kể tên và nêu tác dụng 

của mỗi nhóm.   
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 − GV tổ chức trò chơi để HS ôn lại kiến thức về các nhóm biển báo đã học.   

 + GV chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm phụ trách 1 nhóm biển báo bằng 

cách ghi ra giấy tên của các biển báo trong nhóm đó (các mảnh giấy được 

GV đếm số lượng và phát khi chia nhóm). Tiếp theo, GV treo tranh 5 nhóm 

biển báo hiệu lên bảng, hướng dẫn HS cách chơi : Khi có hiệu lệnh bắt đầu 

trò chơi của GV, mỗi nhóm cử một em lên gắn tên cho một biển báo trong 

nhóm, gắn xong về chỗ, em thứ hai lên gắn tiếp tên của biển khác, cứ lần 

lượt như vậy cho đến hết các biển trong nhóm. Riêng với nhóm biển chỉ dẫn, 

mỗi lượt 2 em lên gắn 2 tên biển (vì số lượng biển báo nhiều gần gấp đôi các 

nhóm còn lại). 

 + Kết thúc trò chơi, GV tổng kết, biểu dương nhóm hoàn thành nhanh nhất và 

đúng nhất. 

 2. Dặn dò  

 − Dặn dò HS về nhà sưu tầm thêm tranh ảnh và tìm hiểu nội dung một số 

biển báo hiệu giao thông đường bộ ngoài các biển báo đã có trong sách 

GDATGT4.  

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về đi xe đạp an toàn. 

 

 

 

Chủ đề 3.  ĐI XE ĐẠP AN TOÀN 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức  

 − HS biết được những việc cần chuẩn bị trước khi đi xe đạp. 

 − Biết những quy định của Luật Giao thông đường bộ đối với người đi xe đạp 

ở trên đường. 

 2. Kĩ năng  

 HS biết luôn đi sát lề đường và quan sát khi đi trên đường, trước khi đi luôn 

kiểm tra các bộ phận của xe. 
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 3. Thái độ  

 HS có ý thức thực hiện đúng các quy định để bảo đảm an toàn giao thông khi 

đi xe đạp trên đường.  

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Tranh ảnh về xe đạp và cách đi xe đạp an toàn (trong sách GDATGT4 hoặc 

do GV tự sưu tầm). 

 − Ảnh một chiếc xe đạp đảm bảo các quy định về an toàn (kích cỡ lớn). 

 − Một chiếc mũ bảo hiểm. 

 − Một chiếc xe đạp dành cho người lớn và một chiếc dành cho trẻ em, một số 

biển báo giao thông thường gặp, đèn tín hiệu giao thông, vật cản tượng trưng 

cho người đi bộ,... (dùng cho trò chơi ở hoạt động 3). 

 2. Học sinh  

 − Sách GDATGT4. 

 − Tìm hiểu thêm một số quy định về đi xe đạp an toàn ngoài các quy định đã 

có trong sách GDATGT4.  

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 (GV nên tổ chức dạy ngoại khoá ở sân trường để HS có không gian thực 

hành đi xe đạp) 

 Giới thiệu bài.   

 − GV lần lượt đặt câu hỏi để dẫn vào bài :  

 + Bạn nào ở lớp ta biết đi xe đạp ? 

 + Các em có thích được đi học bằng xe đạp không ? 

 + Ở lớp những bạn nào tự đến trường bằng xe đạp ? 

 − HS liên hệ bản thân và trả lời. 

 − GV : Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số điều cần lưu ý trước khi đi 

xe đạp và những quy định về đi xe đạp an toàn. 

 Hoạt động 1. Thảo luận nhóm tìm hiểu về những điều cần chuẩn bị trước khi 

đi xe đạp  

 a. Cách tiến hành 
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 − GV hỏi : Để có thể chủ động điều khiển xe và xử lí được các tình huống bất 

ngờ, ta nên lưu ý điều gì khi chọn xe đạp cho mình ? (Chọn xe có kích cở vừa 

tầm vóc của mình) 

 − HS suy nghĩ và trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV đưa ảnh một chiếc xe đạp, yêu cầu HS quan sát, thảo luận (thảo luận 

cặp đôi hoặc thảo luận nhóm theo bàn) và cho biết chiếc xe đạp đảm bảo an 

toàn là chiếc xe như thế nào. 

 − HS làm việc với bạn cùng nhóm và trả lời. (xe phải tốt, các ốc vít phải 

được vặn chặt, lắc xe không lung lay ; mọi bộ phận đều an toàn và hoạt động 

tốt, nhất là phanh và lốp xe ; đặc biệt xe phải có kích cỡ vừa với tầm vóc của 

người điều khiển) 

 − GV nhận xét, chốt ý đúng và tiếp tục nêu câu hỏi : Như vậy, việc quan 

trọng nhất ta cần chuẩn bị trước khi đi xe đạp là phải kiểm tra xem chiếc xe 

có an toàn hay không. Ngoài ra, ta còn cần lưu ý điều gì khác nữa ? 

 − HS trả lời. (cần đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng cách) 

 − GV nhận xét, dùng chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị trực tiếp hướng dẫn cho 

HS đội mũ và cài quai đúng theo quy cách. 

 b. Kết luận  

Em cần chuẩn bị và kiểm tra xe đạp cẩn thận trước khi đi. 

 Hoạt động 2. Đàm thoại học cách đi xe đạp an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh trong mục 2, trang 16, 17, 18 sách 

GDATGT4, nhận xét và cho biết những hành vi nào là đúng, những hành vi 

nào là sai (chỉ rõ điểm sai, phân tích nguy cơ gây tai nạn). 

 − HS quan sát, phân tích hình ảnh và trả lời, các HS khác bổ sung ý kiến. 

 − GV nhận xét, chốt ý đúng, nêu yêu cầu : Hãy kể lại những hành vi đi xe 

đạp trên đường mà em từng chứng kiến và cho là không an toàn. 

 − HS nhớ lại và kể cho cả lớp theo nhận biết của mình. 

 − GV : Vậy theo em, để đi xe đạp an toàn, người điều khiển xe cần tuân thủ 

những quy định gì ? 

 − HS đọc phần kênh chữ trong mục 2 sách GDATGT4, kết hợp những kiến 

thức đã tìm hiểu được, trả lời câu hỏi. GV nhận xét. 
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 b. Kết luận   

Để đảm bảo an toàn khi đi xe đạp, em cần nhớ : 

 − Ngồi thăng bằng trên xe, điều khiển xe bằng hai tay ; đi với tốc độ vừa phải 

để có thể chủ động xử lí các tình huống trên đường. 

 − Đi vào phần đường dành cho xe đạp, xe thô sơ hoặc mép đường bên phải 

theo chiều đi của mình. 

 − Nghiêm túc tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ (đèn tín hiệu, 

hiệu lệnh của cảnh sát, biển báo,...) và các quy tắc an toàn đối với người đi 

xe đạp. 

 − Khi đi qua đường giao nhau phải đi chậm lại, chú ý quan sát đèn tín hiệu 

giao thông ; nếu muốn rẽ, phải dùng tay báo hiệu và quan sát kĩ, khi thấy thực 

sự an toàn mới được rẽ. 

 Hoạt động 3. Thực hành đi xe đạp  

 − GV vẽ trên sân trường một đoạn đường có vạch kẻ chia làn xe, có vòng 

xuyến và bố trí các tình huống giao thông dọc theo đoạn đường (đặt đèn tín 

hiệu giao thông ở ngã rẽ, một số biển báo thông dụng, vật cản tượng trưng 

cho người đi bộ,...) để những HS biết đi xe đạp thực hành đi xe (dùng chiếc 

xe đạp dành cho trẻ em đã chuẩn bị trước). GV cũng sử dụng chiếc xe đạp 

dành cho người lớn để hướng dẫn HS cách đi xe và tham gia giao thông đúng 

quy định. 

 − HS cùng GV tham gia hoạt động (những HS không biết đi xe đứng quan sát 

để nhận biết và học cách đi xe đạp an toàn). 

 − Kết thúc hoạt động, GV nhận xét, tuyên dương những HS đi xe đạp 

đúng cách, xử lí các tình huống giao thông hợp lí, đồng thời sửa chữa 

những lỗi đi xe không an toàn cho những HS còn đi sai hoặc xử lí tình 

huống chưa khéo. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 − GV cùng HS hệ thống lại kiến thức bài học.  

 − GV nhận xét về buổi ngoại khoá (sự chuẩn bị và thái độ của HS khi tham 

gia, kết quả đạt được,...). 
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 2. Dặn dò 

 − Dặn dò HS về làm các bài tập cuối bài. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về an toàn khi đi trên các 

phương tiện giao thông công cộng. 

 

 

 

Chủ đề 4.  AN TOÀN KHI ĐI TRÊN  

 CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG 

 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức  

 − HS biết các nhà ga, bến tàu, bến xe buýt, bến phà là nơi các phương tiện 

giao thông công cộng dừng đỗ để đón khách lên, xuống tàu, thuyền, xe, phà. 

 − Biết cách lên xuống xe buýt, tàu, thuyền, phà một cách an toàn. 

 − Biết một số quy định khi ngồi trên xe buýt, trên tàu hoả, tàu thuỷ, trên phà. 

 2. Kĩ năng  

 HS có kĩ năng và các hành vi đúng khi đi trên các phương tiện giao thông 

công cộng như : xếp hàng khi lên xuống, bám chặt tay vịn, không chạy nhảy, 

đùa nghịch,... 

 3. Thái độ  

 HS luôn có ý thức thực hiện đúng các quy định khi đi trên các phương tiện 

giao thông công cộng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Sách GDATGT4. 

 − Tranh ảnh bến xe buýt, nhà ga, bến tàu, bến phà. 

 − Bốn tờ giấy ghi 4 tình huống giao thông (dùng cho hoạt động 5). 
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 2. Học sinh  

 − Sách GDATGT4. 

 − Tìm hiểu thêm các quy định về an toàn khi đi trên các phương tiện giao 

thông công cộng (ngoài những quy định đã có trong sách GDATGT4).  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về bến xe buýt, nhà ga, bến tàu, bến phà a. Cách tiến hành 

 − GV lần lượt đặt các câu hỏi :  

 + Lớp ta bạn nào đã được đi xe buýt, đi phà hoặc được bố mẹ cho đi chơi xa 

bằng xe khách, xe đò, tàu hoả hay tàu thuỷ ? 

 + Để đi được trên các phương tiện đó, chúng ta phải mua vé ở đâu ? Những 

nơi đó được gọi là gì ? (trạm xe buýt, bến xe, nhà ga, bến tàu, bến phà) 

 + Hãy kể tên một số bến tàu, nhà ga, bến xe,... mà em biết. 

 + Bến xe buýt có đặc điểm gì để ta dễ nhận biết được ? (Nơi có mái che, chỗ 

ngồi chờ hoặc có biển đề “Điểm dừng xe buýt” hoặc chỉ có biển đề “Điểm 

dừng xe buýt”). 

 + Ở những nhà ga, bến tàu, bến xe có chỗ dành cho những người chờ đợi tàu 

xe, người ta gọi đó là gì ? (phòng chờ) 

 + Chỗ bán vé cho người đi tàu xe gọi là gì ? (phòng vé) 

 − HS liên hệ bản thân và suy nghĩ trả lời. 

 − GV nhận xét, bổ sung, treo các tranh ảnh trạm xe buýt, nhà ga, bến tàu, bến 

phà để giới thiệu cho HS về những nơi này. 

 b. Kết luận   

Bến xe buýt, nhà ga, bến tàu, bến phà là nơi các phương tiện giao thông công 

cộng dừng, đỗ để đón khách lên, xuống xe, tàu, thuyền, phà.  

 Hoạt động 2. Đàm thoại học cách đi xe ô tô buýt an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV nêu yêu cầu : Quan sát 3 hình ảnh ở trang 20 sách GDATGT4, nhận xét 

về hành vi của những người trong ảnh và cho biết những điều nên và không 

nên khi chờ xe buýt.  
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 − HS làm việc cá nhân và trả lời, GV nhận xét, chốt ý đúng. 

 − GV nêu yêu cầu : Tiếp tục quan sát, nhận xét 3 hình ảnh ở trang 21 và 2 

hình ảnh ở đầu trang 22 SGK, nêu những điều cần lưu ý khi lên, xuống và khi 

ngồi trong xe buýt. 

 − HS làm việc cá nhân và trả lời, GV nhận xét, chốt ý đúng.  

 b. Kết luận  

 − Khi chờ xe buýt, em phải đứng hoặc ngồi trật tự, không đùa nghịch, không 

chạy nhảy, không đi hoặc đứng dưới lòng đường 

 − Chờ xe buýt dừng hẳn mới được lên, xuống xe. Khi lên xe phải xếp hàng 

trật tự, không chen lấn, xô đẩy nhau. 

 − Trong xe buýt ta phải ngồi ngay ngắn, trật tự trên ghế hoặc đứng và bám 

chắc vào tay vịn ; không thò đầu ra ngoài hoặc đi lại khi xe đang chạy ; không 

để hành lí gần cửa lên xuống hay trên lối đi. 

 Hoạt động 3. Thảo luận nhóm học cách đi tàu hoả, tàu thuỷ an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV chia lớp làm 2 nhóm và giao nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Quan sát các hình ảnh ở mục 2 sách GDATGT4, kết hợp vốn hiểu 

biết, nêu các quy định về an toàn khi đi tàu hoả. 

 + Nhóm 2 : Quan sát các hình ảnh ở mục 3 sách GDATGT4, kết hợp vốn hiểu 

biết, nêu các quy định về an toàn khi đi tàu thuỷ. 

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; nhóm còn lại góp ý, bổ 

sung. GV nhận xét. 

 b. Kết luận  

 − Khi đứng ở sân ga và chuẩn bị lên tàu hoả, em nên đi theo người lớn để 

không bị lạc ; không đứng sát đường tàu. Khi ở trên tàu, em không được thò 

tay, thò đầu hay nhoài người ra ngoài cửa sổ toa tàu để đảm bảo an toàn. Khi 

xuống tàu, em không được nhảy từ trên toa xuống sân, không leo trèo qua cửa 

sổ tàu. Không chen lấn khi lên tàu. 

 − Khi ở trên tàu thuỷ, em phải mặc áo phao và ngồi ngay ngắn trong khoang 

tàu, không đùa nghịch, chạy nhảy, không đứng hoặc ngồi ở mũi tàu để đảm 

bảo an toàn.  
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 GV lưu ý phân tích thêm các nguy cơ tai nạn trong các hình ảnh về những 

hành vi vi phạm quy định an toàn khi đi tàu hoả, tàu thuỷ để HS hiểu rõ vì sao 

phải thực hiện đúng các quy định này.  

 Hoạt động 4. Đàm thoại học cách đi phà qua sông an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV nêu yêu cầu : Nêu những quy định về an toàn khi đi phà qua sông.  

 − HS trả lời, GV nhận xét. 

 b. Kết luận  

Khi xuống phà phải theo đúng trật tự quy định : ô tô, xe máy xuống trước, xe 

đạp, người đi bộ xuống sau. Khi phà đang qua sông, phải đứng trong lòng 

phà, tay vịn vào thành lan can. 

 Hoạt động 5. Thực hành xử lí tình huống giao thông − GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy ghi tình huống giao thông, yêu cầu nhóm thảo luận để xử lí tình huống đó. 

− GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy ghi tình huống 

giao thông, yêu cầu nhóm thảo luận để xử lí tình huống đó. 

 + Tình huống 1 : Trong một chuyến xe buýt, có hai HS chạy nhảy, đùa 

nghịch khi xe đang chạy, em cũng có mặt trên xe và muốn nhắc nhở hai bạn 

thực hiện đúng quy định về an toàn khi đi xe, em sẽ nói như thế nào ? 

 + Tình huống 2 : Em cùng bố mẹ đi tàu hoả về quê thăm ông bà nhân dịp lễ 

Quốc khánh 2/9. Khi đang đứng ở sân ga để chuẩn bị lên tàu, bỗng dưng em 

không nhìn thấy bố mẹ đâu. Em cảm thấy rất lo lắng, có chút sợ hãi. Lúc đó 

em sẽ làm gì ? 

 + Tình huống 3 : Em cùng các bạn được nhà trường cho đi tham quan du lịch 

bằng tàu thuỷ. Trước khi khởi hành, bác lái tàu phát áo phao cho mọi người, 

nhưng đến lượt em thì không còn chiếc nào cả. Bác ấy bảo em không cần 

quan tâm đến chuyện ấy, chỉ cần ngồi ngay ngắn trong lòng tàu là sẽ an toàn. 

Lúc đó em sẽ trả lời bác lái tàu như thế nào và xử lí tình huống ra sao ? 

 + Tình huống 4 : Một nhóm HS cùng xuống phà, có bạn đi xe đạp, có bạn đi 

bộ nhưng ai cũng muốn xuống trước nên chen lấn, xô đẩy nhau. Có mặt 

trong số những HS ấy, em sẽ nói gì để nhắc nhở các bạn xuống phà theo 

đúng trật tự ? 
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 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; các nhóm khác góp ý, bổ 

sung cho nhóm bạn. 

 − GV nhận xét, đánh giá cách xử lí tình huống của các nhóm, tuyên dương 

nhóm có cách xử lí hay. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 − GV cùng HS khái quát lại các kiến thức bài học. 

 − GV nhận xét giờ học (sự chuẩn bị và thái độ của HS trong giờ học, kết quả 

đạt được,…). 

 2. Dặn dò 

 − Dặn dò HS về nhà làm bài tập cuối bài. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu về văn hoá giao thông. 

 

 

 

Chủ đề 5.  THỰC HIỆN VĂN HOÁ GIAO THÔNG 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức  

 HS hiểu thế nào là văn hoá giao thông ; biết một số quy định của pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông để thực hiện văn hoá giao thông. 

 2. Kĩ năng  

 HS biết thực hiện hành vi văn hoá khi tham gia giao thông. 

 3. Thái độ  

 − HS tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. 

 − Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông. 

 − Có ý thức tuyên truyền, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện các hành vi thể 

hiện văn hoá giao thông. 
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II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 Tranh ảnh về một số hành vi thể hiện văn hoá và thiếu văn hoá giao thông 

(trong sách GDATGT4 hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh  

 − Sách GDATGT4. 

 − Tìm hiểu thêm một số quy định của pháp luật về bảo vệ trật tự an toàn giao 

thông (ngoài các quy định đã được nhắc đến trong sách GDATGT4). 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Động não tìm hiểu thế nào là văn hoá giao thông  

 a. Cách tiến hành 

 − GV hỏi : Em hiểu thế nào là văn hoá giao thông ?  

 − HS suy nghĩ và trả lời theo quan điểm của cá nhân ; GV nhận xét, bổ sung, 

sửa chữa (nếu cần) và chốt ý đúng : Văn hoá giao thông là những cử chỉ, hành 

vi đẹp khi tham gia giao thông.   

 − GV hỏi : Theo em, việc nâng cao ý thức văn hoá giao thông cho người dân 

có ý nghĩa như thế nào ? 

 − HS trả lời, GV nhận xét. 

 b. Kết luận  

Xây dựng văn hoá giao thông là xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh và 

thân thiện. Văn hoá giao thông không những chỉ góp phần làm giảm tai nạn 

giao thông, giảm thương vong về người và giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao 

thông gây ra mà còn có một ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của đất 

nước, con người Việt Nam chúng ta. 

 Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về những hành vi thể hiện văn hoá giao thông 

và những hành vi thiếu văn hoá giao thông  

a. Cách tiến hành 

 − GV chia lớp làm 2 nhóm và giao nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Quan sát 3 hình ảnh ở trang 26 sách GDATGT4, kết hợp với 

những kiến thức đã tìm hiểu được, hãy nêu những hành vi thể hiện văn hoá 

giao thông.  
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 + Nhóm 2 : Quan sát 4 hình ảnh ở trang 27 sách GDATGT4, kết hợp với 

những kiến thức đã tìm hiểu được, hãy nêu những hành vi thiếu văn hoá 

giao thông.  

 − HS thảo luận, cử đại diện nhóm lên trình bày ; nhóm còn lại góp ý, bổ sung 

cho nhóm bạn. 

 − GV tổng kết các ý kiến, nhận xét. 

 b. Kết luận 

 − Một số hành vi thể hiện văn hoá giao thông : 

 + Đi đúng làn đường, phần đường ; tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe 

đúng quy định, đội mũ bảo hiểm khi đi (ngồi sau) xe mô tô, xe gắn máy ; thắt 

dây an toàn khi ngồi ghế phía trước của ô tô. 

 + Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín 

hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường. 

 + Xe đạp khi tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn về kĩ thuật. 

 + Tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

 + Ngăn chặn và phê phán những hành vi tạo nguy cơ nguy hiểm cho mình và 

mọi người khi tham gia giao thông như : lấn chiếm hành lang an toàn giao 

thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ ; lấn chiếm vỉa hè, rải đinh trên 

đường, ném đất đá lên tàu hoả, xả rác thải ra đường,... 

 + Thực hiện các quy định tại bến tàu, bến xe, bến phà và khi đi trên các 

phương tiện giao thông. 

 + Tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp nạn, giúp đỡ người tàn 

tật, trẻ em, người già, phụ nữ mang thai khi tham gia giao thông. 

 − Một số hành vi thiếu văn hoá giao thông : 

 + Coi thường, vi phạm luật giao thông. 

 + Ứng xử thiếu văn minh khi xảy ra va chạm giao thông. 

 + Thiếu ý thức khi tham gia giao thông,... 

 Hoạt động 3. Thảo luận nhóm xử lí tình huống về văn hoá giao thông  

 a. Cách tiến hành 
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− GV chia lớp thành 2 nhóm. Các nhóm luân phiên đổi vai trò, một nhóm 

thảo luận để đưa ra các tình huống về văn hoá giao thông, nhóm còn lại sẽ 

thảo luận về cách giải quyết tình huống đó.  

 − Khi nhóm bạn đưa ra giải pháp xử lí tình huống, nhóm nêu tình huống sẽ 

nhận xét, bổ sung để tìm ra cách giải quyết hợp lí nhất. 

b. Kết luận 

GV nhận xét, đánh giá về cách làm việc, thái độ của thành viên các nhóm ; 

các tình huống HS đưa ra có sát nội dung yêu cầu không, cách ứng xử đã hợp 

lí chưa. Lưu ý HS cần luôn thực hiện tốt văn hoá giao thông và nhắc nhở 

nhau cùng thực hiện. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV yêu cầu HS nhắc lại : 

− Thế nào là văn hoá giao thông ? 

− Các hành vi thể hiện văn hoá và thiếu văn hoá giao thông. 

 2. Dặn dò 

 − Dặn dò HS về nhà làm bài tập cuối bài. 

 − Có thể cho HS về nhà vẽ tranh cổ động chủ đề “Học sinh với văn hoá 

giao thông”. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu những quy định về an toàn giao thông 

đường thuỷ. 

 

Chủ đề 6.  AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức  

 HS hiểu được một số quy định liên quan về an toàn giao thông đường thuỷ. 

 2. Kĩ năng  

 HS biết thực hiện các quy định về an toàn giao thông đường thuỷ khi tham 

gia phương tiện giao thông đường thuỷ (nếu có). 
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 3. Thái độ  

 HS luôn có ý thức và có thói quen chấp hành pháp luật giao thông đường thuỷ. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Sách GDATGT4. 

 − Một chiếc áo phao cứu sinh (dùng cho hoạt động 2). 

 − Phiếu ghi các câu hỏi (dùng cho hoạt động 3). 

 2. Học sinh  

 − Sách GDATGT4. 

 − Tìm hiểu thêm các quy định về an toàn khi đi trên các phương tiện giao 

thông đường thuỷ (ngoài những quy định đã có trong sách GDATGT4). 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về giao thông đường thuỷ  a. Cách tiến hành 

 a. Cách tiến hành 

 − GV hỏi : Ở những nơi nào tàu thuyền có thể đi lại trên mặt nước được ? 

 − HS suy nghĩ trả lời. (người ta có thể đi trên mặt biển, mặt sông, mặt hồ lớn, 

trên các kênh rạch) 

 − GV nhận xét, chốt ý đúng. 

 b. Kết luận  

Người ta sử dụng các loại tàu thuyền đi lại trên mặt nước. Các tàu thuyền này 

có thể đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, từ vùng này đến vùng khác tạo thành một 

mạng lưới giao thông, gọi là giao thông đường thuỷ.  

 GV giảng thêm : Trong chương trình, chúng ta chỉ học về giao thông đường 

thuỷ nội địa. Việt Nam là một trong số các quốc gia trên thế giới có hệ thống 

sông ngòi, kênh rạch dày đặc, tạo thành mạng lưới giao thông đường thuỷ rất 

thuận lợi giữa các địa phương và các vùng trong cả nước.   

 Hoạt động 2. Thảo luận nhóm học cách tham gia giao thông đường thuỷ 

an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV chia lớp làm 2 nhóm và giao nhiệm vụ : 
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 + Nhóm 1 : Quan sát các hình ảnh trong sách GDATGT4, kết hợp những kiến 

thức đã tìm hiểu được, hãy nêu những việc mà người tham gia giao thông nên 

làm để đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ. 

 + Nhóm 2 : Quan sát các hình ảnh trong sách GDATGT4, kết hợp những 

kiến thức đã tìm hiểu được, hãy nêu những hành vi vi phạm an toàn giao 

thông đường thuỷ. 

 − HS thảo luận, cử đại diện nhóm lên trình bày ; nhóm còn lại góp ý, bổ sung. 

 − GV nhận xét và chốt ý đúng : Những điều em cần nhớ để đảm bảo an toàn 

khi tham gia giao thông đường thuỷ : 

 + Khi đi trên thuyền, bè, mảng,... phải mặc áo phao cứu sinh có dây cài đúng 

quy cách, ngồi ngay ngắn trong lòng thuyền. 

 + Không đi thuyền khi có mưa lũ lớn, thuyền quá đầy, thuyền không có 

người lớn cầm chèo. 

 + Không bơi hoặc lội qua sông, suối khi có lũ, nước dâng cao, chảy xiết. 

 + Ngoài ra, khi đi qua cầu, phải đi bên phải, nắm chắc tay vịn ở thành 

cầu. Nếu không có thành cầu và tay vịn thì phải đi ở giữa cầu để đảm bảo 

an toàn,...  

 Lưu ý : Riêng về quy định mặc áo phao cứu sinh, GV sử dụng chiếc áo phao 

đã chuẩn bị, trực tiếp hướng dẫn HS cách mặc áo và cài dây đúng quy cách. 

 b. Kết luận  

Cũng như giao thông đường bộ, đường sắt,..., giao thông đường thuỷ luôn 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại về người và tài 

sản. Chính vì vậy, việc thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông 

đường thuỷ là rất cần thiết. 

 Hoạt động 3. Tổ chức trò chơi “Những hành khách được lên tàu”   

a. Cách tiến hành 

 − GV chọn 1 em HS (hoặc để HS tự xung phong) làm người lái tàu, các em 

còn lại đóng vai là những hành khách muốn đi tàu thuỷ. Để được lên tàu, 

những hành khách này phải trải qua một cuộc kiểm tra, trong đó có phần trả 

lời các câu hỏi về những quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ. 

GV phát phiếu ghi các câu hỏi có nội dung liên quan đến bài học (đã chuẩn bị 
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trước) để em HS đóng vai người lái tàu hỏi các em khác (GV có thể tuỳ chọn 

hệ thống câu hỏi, nhưng trong đó nên có yêu cầu mặc áo phao cứu sinh đúng 

quy cách). 

 − Những hành khách trả lời các câu hỏi một cách chính xác, thực hành đúng 

việc sử dụng áo phao cứu sinh thì sẽ được lên tàu. Nếu trả lời sai 2 câu hỏi trở 

lên hoặc thực hành mặc áo phao cứu sinh không đúng yêu cầu thì không được 

lên tàu. 

 b. Kết luận  

GV tổng kết, nhận xét, tuyên dương những HS trả lời tốt các câu hỏi và thực 

hành đúng yêu cầu khi mặc áo phao cứu sinh. Nhắc những HS khác chú ý để 

thực hiện cho đúng.  

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV cùng HS hệ thống lại kiến thức bài học. 

 2. Dặn dò 

 Dặn dò HS luôn ghi nhớ và thực hiện đúng các quy định về an toàn khi tham 

gia giao thông đường thuỷ ; về nhà làm bài tập cuối bài. 
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 LỚP 5 

Chủ đề 1.  HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ 
 

I. MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức  

 − HS biết được hệ thống báo hiệu đường bộ gồm những gì (tên, khái niệm, 

đặc điểm và tác dụng của chúng).  

 − Nhận biết được các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông đường bộ. 

 2. Kĩ năng 

 HS phân biệt được các hiệu lệnh của người điểu khiển giao thông, tín hiệu 

đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào 

chắn và biết cách đi đúng làn đường khi tham gia giao thông. 

 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức thực hiện đúng chỉ dẫn của của hệ thống báo hiệu đường bộ 

khi tham gia giao thông.  

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 Tranh ảnh về hệ thống báo hiệu đường bộ và những tình huống khi tham gia 

giao thông của người đi đường (trong sách Giáo dục an toàn giao thông lớp 5 

(GDATGT5) hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh 

 Sách GDATGT5. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Tìm hiểu về hệ thống báo hiệu đường bộ  

 a. Cách tiến hành 

 − GV hỏi : Hệ thống báo hiệu đường bộ bao gồm những gì ? 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 
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 − GV cho HS quan sát 6 bức ảnh và yêu cầu HS chỉ rõ từng nội dung trong 

các bức ảnh đó. 

 + Ảnh 1 : Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

 + Ảnh 2 : Tín hiệu đèn giao thông. 

 + Ảnh 3 : Biển báo hiệu. 

 + Ảnh 4 : Vạch kẻ đường. 

 + Ảnh 5 : Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ trên đường. 

 + Ảnh 6 : Rào chắn đường. 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Hệ thống báo hiệu đường bộ bao gồm : 

 − Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

 − Tín hiệu đèn giao thông. 

 − Biển báo hiệu. 

 − Vạch kẻ đường. 

 − Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ. 

 − Rào chắn. 

 Hoạt động 2. Đàm thoại tìm hiểu về hiệu lệnh của người điểu khiển giao thông  

 a. Cách tiến hành 

 − GV cho HS quan sát 3 bức ảnh gồm các hiệu lệnh của người điều khiển 

giao thông và yêu cầu HS nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 3, cho biết ý nghĩa 

của các hiệu lệnh trong các bức ảnh đó. 

 + Ảnh 1 : Người điều khiển giao thông giơ tay thẳng đứng. Ý nghĩa : các loại 

xe và người đi bộ ở tất cả các hướng dừng lại.  

 + Ảnh 2 : Người điều khiển giao thông hai  tay  hoặc  một  tay  dang  ngang. 

Ý nghĩa :  các loại xe ở phía trước và phía sau phải dừng lại ; các loại xe ở 

bên phải và bên trái được đi. 

 + Ảnh 3 : Người điều khiển giao thông tay phải giơ về phía trước. Ý nghĩa : 

các loại xe ở phía sau và bên phải phải dừng lại ; các loại xe ở phía trước 

được rẽ phải ; các loại xe ở phía bên trái được đi tất cả các hướng. 
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 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng.  

 b. Kết luận   

Người tham gia giao thông phải tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển 

giao thông. 

 Hoạt động 3. Thảo luận nhóm, đàm thoại tìm hiểu về tín hiệu đèn giao thông  

 a. Cách tiến hành  

 − GV chia lớp làm 2 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát 3 bức ảnh 1, 2, 3 ở 

trang 3, 4 sách GDATGT5, thảo luận và cho biết : 

 + Nhóm 1 : Tín hiệu đèn giao thông có mấy màu và được quy định như thế nào.  

 + Nhóm 2 : Những người tham gia giao thông trong các bức ảnh có chấp 

hành đúng tín hiệu đèn giao thông không ? Em hãy nhận xét theo từng ảnh. 

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; nhóm còn lại góp ý, bổ 

sung. GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV hỏi : Khi có cả tín hiệu đèn giao thông và hiệu lệnh của người điều 

khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh nào ? 

(của người điều khiển giao thông) 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận 

 − Tín hiệu đèn giao thông có ba màu, quy định như sau :  

 + Tín hiệu đèn đỏ là cấm đi. 

 + Tín hiệu đèn vàng là bắt đầu dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi 

quá vạch dừng thì được đi tiếp. Nếu có tín hiệu đèn vàng nhấp nháy là được 

đi, nhưng phải giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ qua đường. 

 + Tín hiệu đèn xanh là được đi. 

 − Khi tham gia giao thông tại nơi vừa có tín hiệu đèn giao thông vừa có hiệu 

lệnh của người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải tuân 

theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

 Hoạt động 4. Đàm thoại tìm hiểu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ  a. Cách tiến hành 

 a. Cách tiến hành 

− GV treo 5 bức tranh về 5 loại biển báo hiệu trong hệ thống biển báo hiệu 

đường bộ (lưu ý trên tranh không có tên các loại biển báo). 
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 + Tranh 1 : Các biển báo cấm. 

 + Tranh 2 : Các biển báo nguy hiểm. 

 + Tranh 3 : Các biển hiệu lệnh. 

 + Tranh 4 : Các biển chỉ dẫn. 

 + Tranh 5 : Các biển phụ. 

 − GV yêu cầu HS quan sát tranh và nhớ lại các kiến thức đã học ở lớp 4, 

trả lời : 

 + Hệ thống biển báo hiệu đường bộ gồm có mấy loại ? 

 + Chỉ rõ tên từng loại biển báo trên tranh. 

 + Nêu ý nghĩa của từng loại biển báo. 

 − HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Hệ thống biển báo hiệu đường bộ gồm 5 loại : 

 − Biển báo cấm : để biểu thị các điều cấm. 

 − Biển báo nguy hiểm : để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. 

 − Biển hiệu lệnh : để báo các hiệu lệnh mà người và phương tiện tham gia 

giao thông phải thi hành. 

 − Biển chỉ dẫn : để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết. 

 − Biển phụ : để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy 

hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn. 

 Hoạt động 5. Động não, thảo luận nhóm tìm hiểu về vạch kẻ đường  

 a. Cách tiến hành 

 − GV lần lượt đặt các câu hỏi :  

 + Theo em, thế nào là vạch kẻ đường ?  

 + Vạch kẻ đường có tác dụng gì trong giao thông ? 

 + Vạch kẻ đường gồm có những loại nào ? Nêu tên từng loại. 

 − HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV chia lớp làm 3 nhóm và giao nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Quan sát 3 bức ảnh ở trang 7 sách GDATGT5, nêu khái niệm, đặc 

điểm và tác dụng của vạch dọc liền.  
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 + Nhóm 2 : Quan sát 2 bức ảnh phía trên ở trang 8 sách GDATGT5, nêu khái 

niệm, đặc điểm và tác dụng của vạch dọc đứt quãng. 

 + Nhóm 3 : Quan sát bức ảnh dưới cùng ở trang 8 sách GDATGT5, nêu khái 

niệm, đặc điểm và tác dụng của vạch liền ngang đường. 

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; các nhóm khác góp ý, bổ 

sung. GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận 

 − Vạch kẻ đường là một dạng trong hệ thống báo hiệu đường bộ, dùng để 

phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại. Chúng có tác dụng 

nâng cao khả năng đảm bảo an toàn giao thông. 

 − Có các loại vạch kẻ đường :  

 + Vạch dọc theo tim đường : gồm vạch dọc liền và vạch dọc đứt quãng. 

  Vạch dọc liền : là vạch kẻ đường chạy dọc theo tim đường, trên những đoạn 

đường nhất định của đường giao thông (đường lộ hoặc đường đô thị) ; dùng 

để phân chia đường thành hai chiều xe chạy ngược nhau. Các loại xe cộ 

không được vượt quá hoặc đè lên vạch này. 

  Vạch dọc đứt quãng : là vạch chạy dọc theo tim đường, nhưng ngắt quãng 

theo từng đoạn, dùng để phân chia làn xe cơ giới, phân chia phần đường cho 

xe thô sơ và xe cơ giới. Các loại xe cộ chạy trên đoạn đường có vạch này 

được phép đè lên vạch và vượt xe trước, nhưng sau khi vượt phải nhanh 

chóng trở về phần đường của mình. 

 + Vạch liền ngang đường : là vạch kẻ đường để mọi xe cơ giới, thô sơ phải 

dừng lại trước vạch và chờ tín hiệu đèn giao thông hoặc hiệu lệnh của người 

điều khiển giao thông. 

 − GV lưu ý nhắc nhở HS đi đúng phần đường, làn đường quy định.  

 Hoạt động 6. Thảo luận nhóm tìm hiểu về cọc tiêu hoặc tường bảo vệ và 

rào chắn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV chia lớp làm 2 nhóm và giao nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Quan sát 3 bức ảnh ở mục 5, trang 9 sách GDATGT5 và trả lời : 

  Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ có tác dụng gì trong giao thông ? 
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  Có những loại cọc tiêu nào ? Nêu tên từng loại. 

  Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ thường được đặt ở những vị trí nào trên đường 

giao thông ? Vì sao ? 

 + Nhóm 2 : Quan sát 2 bức ảnh ở mục 6, trang 10 sách GDATGT5 và trả lời : 

  Có mấy loại rào chắn ? 

  Nêu tác dụng của rào chắn trong giao thông. 

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; nhóm còn lại góp ý, bổ 

sung. GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

 − Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ : 

 + Dùng để hướng dẫn cho người tham gia giao thông biết phạm vi an toàn 

của nền đường và hướng đi của làn đường. Chúng thường được đặt ở những 

nơi đường quanh co, đường hẹp, đường xuống dốc nguy hiểm để đảm bảo an 

toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. 

 + Có các loại cọc tiêu : cọc tiêu bằng bê tông, cọc tiêu bằng nhựa. 

 − Rào chắn :  

 + Gồm có : rào chắn di động và rào chắn cố định. 

 + Được đặt ở những nơi cần thiết trên đường giao thông để không cho xe và 

người đi qua, hoặc đặt ở những nơi cần điều khiển, kiểm soát sự đi lại. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV nhận xét về tinh thần chuẩn bị bài, ý thức học tập của các em học sinh 

trong buổi học. 

 2. Dặn dò 

 − GV lưu ý HS phải luôn có ý thức và nhắc nhở mọi người bảo vệ các loại 

đèn tín hiệu, biển báo, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn trên đường để 

đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. 

 − Dặn dò HS về nhà làm các bài tập cuối bài. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về đi xe đạp an toàn. 
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Chủ đề 2. ĐI XE ĐẠP AN TOÀN 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức  

 HS biết được một số quy định về an toàn đối với người đi xe đạp. 

 2. Kĩ năng 

 − HS biết cách đi xe đạp an toàn, cách chuyển hướng, vượt xe, tránh xe an toàn. 

 − Biết cách phòng tránh các tình huống nguy hiểm. 

 3. Thái độ 

 HS có ý thức chấp hành các quy định về an toàn khi đi xe đạp trên đường. 

II. CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 Tranh ảnh về những tình huống đi xe đạp an toàn và không an toàn (trong 

sách GDATGT5 hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh 

 − Sách GDATGT5. 

 − Tìm hiểu thêm một số quy định về an toàn khi đi xe đạp (ngoài các quy 

định đã có trong sách GDATGT5). 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 (GV nên tổ chức dạy ngoại khoá ở sân trường để HS có không gian thực 

hành đi xe đạp) 

 Hoạt động 1. Thảo luận nhóm, đàm thoại tìm hiểu về các hành vi an toàn và 

không an toàn khi đi xe đạp  

 a. Cách thực hiện  

 − GV chia lớp làm 5 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm quan sát một hình ảnh ở mục 

1 sách GDATGT5 (ảnh 1 – 5) và cho biết hành vi đi xe đạp của những người 

trong ảnh là an toàn hay không an toàn ? Vì sao ?  

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; các nhóm khác góp ý, bổ 

sung. GV nhận xét và chốt ý đúng. 
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 − GV hỏi : Để đi xe đạp được an toàn, các em cần lưu ý những điều gì ? 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận  

Cách đi xe đạp an toàn : 

 − Điều khiển xe bằng hai tay, đi bên phải theo chiều đi của mình và đi vào 

phần đường dành cho xe đạp, xe thô sơ hoặc đi sát mép đường bên phải. 

 − Nghiêm túc tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ và các quy tắc 

an toàn đối với người đi xe đạp. 

 − Người đi xe đạp điện bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng 

quy cách. 

 Hoạt động 3. Đàm thoại học cách chuyển hướng, tránh xe, vượt xe an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV treo 3 bức ảnh có các nội dung sau :  

 + Ảnh 1 : Người đi xe đạp đang chuyển hướng đúng quy định. 

 + Ảnh 2 : Người đi xe đạp đang tránh xe khác đúng quy định. 

 + Ảnh 3 : Người đi xe đạp đang vượt xe khác đúng quy định. 

 − GV yêu cầu HS quan sát ảnh và cho biết khi muốn chuyển hướng, tránh xe, 

vượt xe được an toàn thì người đi xe đạp phải thực hiện như thế nào. 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Cách chuyển hướng, tránh xe, vượt xe an toàn : 

 − Khi muốn chuyển hướng (rẽ phải hoặc rẽ trái), phải đi chậm lại, dùng tay 

báo hiệu và quan sát kĩ, khi thấy thực sự an toàn mới được rẽ. 

 − Khi tránh xe ngược chiều, phải tránh về bên phải ; muốn vượt xe cùng 

chiều phía trước thì phải vượt về bên trái. 

 Hoạt động 3. Thảo luận nhóm học cách phòng tránh các tình huống nguy hiểm  

 a. Cách tiến hành 

 − GV chia lớp làm 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm : 

 + Quan sát 1 trong 3 bức ảnh ở mục 3, trang 14, 15 sách GDATGT5, cho biết 

điều nguy hiểm gì có thể xảy ra cho người đi xe đạp trong bức ảnh và nêu 

cách phòng tránh nguy hiểm trong trường hợp đó. 
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 + Đưa ra các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi đi xe đạp ngoài 3 

tình huống đã có trong sách GDATGT5 và cách phòng tránh các tình 

huống đó. 

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; các nhóm còn lại góp ý, 

bổ sung. GV nhận xét và chốt ý đúng, tuyên dương nhóm nào có câu trả lời 

chính xác, đồng thời đưa ra được nhiều tình huống nguy hiểm và cách phòng 

tránh nhất. 

 b. Kết luận   

Để phòng tránh các tình huống nguy hiểm khi đi xe đạp, các em cần nhớ : 

 + Không đi cạnh các ô tô lớn, hãy đi chậm hoặc dừng lại, chờ cho xe đó đi 

qua rồi mới đi. 

 + Gặp nơi có tầm nhìn bị che khuất, chướng ngại vật trên đường, ô tô đang 

dừng, đỗ : cần đi chậm, chú ý quan sát để phòng tránh nguy hiểm. 

 + Đi buổi tối cần có đèn xe đạp chiếu sáng và chú ý quan sát tín hiệu đèn của 

các xe khác để dự đoán hướng đi của chúng. 

 Hoạt động 4. Thực hành xử lí các tình huống giao thông khi đi xe đạp 

a. Cách tiến hành 

 − GV vẽ trên sân trường một đoạn đường có vạch kẻ chia làn đường (đường 

2 chiều) và chia làn xe (3 làn xe : 2 làn xe ô tô và 1 làn xe thô sơ). Đường cắt 

ngang chỉ có 1 vạch (đường nhỏ hơn). Có đèn tín hiệu giao thông đặt ở góc 

ngã tư đường.  

 − GV cho 3 HS biết đi xe đạp thực hành đi xe cùng lúc (dùng 3 chiếc xe 

đạp dành cho trẻ em đã chuẩn bị trước). Mỗi HS xử lí một trong các tình 

huống sau :  

 + Một người đang đi trên đường lớn chuẩn bị rẽ vào đường nhỏ. 

 + Một người khác đi từ đường nhỏ chuẩn bị rẽ ra đường lớn. 

 + Một người đi xe đến góc ngã tư thì gặp đèn đỏ. 

 − HS tham gia hoạt động (những HS không biết đi xe đứng quan sát để nhận 

biết và học cách đi xe đạp an toàn).  

b. Kết luận  

GV nhận xét, tuyên dương những HS đi xe đạp đúng cách, xử lí các tình 

huống giao thông hợp lí, đồng thời sửa chữa những lỗi đi xe không an toàn 

cho những HS còn đi sai hoặc xử lí tình huống chưa khéo. 
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IV. CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 − GV cùng HS hệ thống lại kiến thức bài học.  

 − GV nhận xét về buổi ngoại khoá (sự chuẩn bị và thái độ của HS khi tham 

gia, kết quả đạt được,...). 

 2. Dặn dò 

 − Nhắc nhở HS luôn có ý thức chấp hành các quy định về an toàn khi đi xe đạp. 

 − Dặn dò HS về làm các bài tập cuối bài. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về ngồi sau xe đạp, xe 

máy an toàn. 

 

 

 

Chủ đề 3.  NGỒI SAU XE ĐẠP, XE MÁY AN TOÀN 
 

I. MỤC TIÊU 

 1.  Kiến thức 

 − HS biết được một số quy định về an toàn khi ngồi sau xe đạp, xe máy. 

 − Biết được sự cần thiết của các thiết bị an toàn đơn giản (mũ bảo hiểm). 

 2.  Kĩ năng 

 − HS có thói quen đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe đạp, xe máy ; biết bám 

chắc vào người ngồi phía trước. 

 − HS biết thực hiện đúng các quy định an toàn khi ngồi sau xe đạp, xe máy. 

 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức chấp hành những quy định về an toàn khi ngồi sau xe đạp, 

xe máy. 

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 − Tranh ảnh về việc người tham gia giao thông ngồi sau xe máy, xe đạp an 

toàn và không an toàn (trong sách GDATGT5 hoặc do GV tự sưu tầm). 
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 − Năm chiếc mũ bảo hiểm. 

 2. Học sinh  

Sách GDATGT5. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Thảo luận nhóm học cách ngồi sau xe đạp an toàn   

 a. Cách tiến hành 

 − GV chia lớp thành 2 nhóm và giao nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Quan sát các ảnh 1, 2 trang 17 sách GDATGT5, cho biết : 

  Những người ngồi sau xe đạp trong ảnh đã có hành vi không an toàn như 

thế nào. 

  Để ngồi sau xe đạp an toàn, em cần chú ý những điều gì. 

 + Nhóm 2 : Quan sát các ảnh 1, 2, 3, 4 ở mục 1, trang 18 sách GDATGT5, 

cho biết : 

  Những người ngồi sau xe đạp điện trong ảnh nào có hành vi đúng, trong 

ảnh nào có hành vi sai. Vì sao. 

  Để ngồi sau xe đạp điện an toàn, em cần chú ý những điều gì. 

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; nhóm còn lại góp ý, bổ 

sung.  GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Khi ngồi sau xe đạp, để được an toàn, em cần chú ý : 

 + Ngồi ngay ngắn, không nghiêng ngả hai bên ; bám chặt vào eo người ngồi 

trước ; không được đùa nghịch gây nguy hiểm cho mình và những người 

xung quanh. 

 + Không được đứng trên yên xe, giá để chân của xe hoặc ngồi trên tay lái. 

 + Không được bám, kéo hoặc đẩy xe khác ; không mang, vác vật cồng kềnh ; 

không được sử dụng ô. 

 + Phải thu chân vào sát xe, không được dang chân ra hai bên. 

 + Nếu ngồi sau xe đạp máy thì phải đội mũ bảo hiểm đúng kích cỡ và có cài 

quai đúng quy cách. 
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 Hoạt động 2. Đàm thoại học cách ngồi sau xe máy an toàn  

 a. Cách tiến hành 

 − GV lần lượt nêu yêu cầu và đặt các câu hỏi :  

 + Em hãy quan sát các hình ảnh ở mục 2, trang 18, 19 sách GDATGT5 và nhận 

xét về các hành vi đúng − sai của những người ngồi sau xe máy trong ảnh. 

 + Theo em, ngồi sau xe máy thế nào là an toàn ? 

 + Khi ngồi sau xe máy có cần đội mũ bảo hiểm không ? Vì sao ? Nếu có thì 

mũ bão hiểm phải như thế nào ?  

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận  

Để ngồi sau xe máy an toàn, em cần thực hiện những quy định như khi ngồi 

sau xe đạp và chú ý luôn nhớ đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cho bản thân mình 

trong các trường hợp va chạm hay xảy ra tai nạn. 

 Hoạt động 3. Thực hành đội mũ bảo hiểm  

 a. Cách tiến hành 

 − GV chia lớp làm 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 chiếc mũ bảo hiểm, yêu cầu 

các nhóm quan sát GV làm mẫu đội mũ (thực hiện 3 lần), sau đó các thành 

viên trong nhóm tự thực hành. 

 − GV gọi đại diện mỗi nhóm lên thực hành cho cả lớp cùng xem. 

 − GV nhận xét và nêu câu hỏi : Khi sử dụng mũ bảo hiểm, ta nên chọn loại 

mũ như thế nào ?  

 − HS trả lời, GV nhận xét.        

 b. Kết luận 

 − Nên chọn mũ bảo hiểm vừa đầu và đúng quy định. 

 − Đội mũ bảo hiểm cần thực hiện theo 4 bước sau : 

 + Mở quai mũ sang hai bên, đưa mũ lên đầu. 

 + Đội mũ ngay ngắn, vành mũ sát trên lông mày. 

 + Kéo 2 nút điều chỉnh dây mũ nằm sát dưới tai, sao cho dây mũ sát hai 

bên má. 

 + Cài khoá mũ, kéo dây vừa khít vào cổ. 



81 

IV. CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 Cho HS nhắc lại các thao tác khi đội mũ bảo hiểm và một số quy định về an 

toàn khi ngồi sau xe đạp, xe máy. 

 2. Dặn dò  

 − Em cần tập thói quen đội mũ bảo hiểm và thực hiện đúng quy định về an 

toàn khi ngồi sau xe đạp, xe máy. 

 − Dặn dò HS về nhà làm các bài tập cuối bài. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về an toàn khi đi qua cầu 

đường bộ. 

 

Chủ đề 4.  ĐI QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ AN TOÀN 
 

I. MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 − HS biết được thế nào là cầu đường bộ, các loại cầu đường bộ thường gặp. 

 − Biết được một số quy định về an toàn khi đi qua cầu đường bộ. 

 2. Kĩ năng 

 − HS nhận biết được các đặc điểm an toàn, không an toàn khi qua cầu đường bộ. 

 − Biết lựa chọn cách thức đi qua cầu đường bộ an toàn. 

 3. Thái độ 

 HS luôn có ý thức đảm bảo trật tự, an toàn khi đi lại trên cầu đường bộ.  

II.  CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 Tranh ảnh về các loại cầu đường bộ và các hoạt động giao thông trên cầu 

đường bộ (trong sách GDATGT5 hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh 

 − Sách GDATGT5. 

 − Tìm hiểu về các cây cầu trong tỉnh (thành phố) mình đang sinh sống. 
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III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về cầu đường bộ  

 a. Cách tiến hành 

 −  GV nêu yêu cầu : Em hãy quan sát các hình ảnh ở mục 1, trang 21, 22 sách 

GDATGT5 và cho biết : 

 + Thế nào là cầu đường bộ. 

 + Một số loại cầu đường bộ thường gặp. 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV nêu yêu cầu : Em hãy kể tên những cây cầu mà mình biết, đặc biệt là 

những cây cầu ở tỉnh (thành phố) ta. 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận 

 − Cầu đường bộ là cầu sử dụng cho giao thông đường bộ, nơi có ô tô, xe 

máy, xe đạp và người đi bộ qua lại.  

 − Một số loại cầu đường bộ thường gặp : 

 + Cầu dài, qua sông lớn, trên đường quốc lộ. Ví dụ : cầu Mỹ Thuận,... 

 + Cầu trung bình, qua sông trung bình, trong thành phố, thị xã,... Ví dụ : cầu 

Rồng, cầu Sông Hàn (Đà Nẵng),... 

 + Cầu nhỏ, trên đường giao thông xã, thôn. 

 Hoạt động 2. Thảo luận nhóm tìm hiểu về các hành vi an toàn và không an 

toàn khi đi qua cầu đường bộ  

 a. Cách tiến hành 

 − GV chia lớp làm 2 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các hình ảnh ở mục 2, 

trang 23 sách GDATGT5 và giao nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Tìm ra các bức ảnh có nội dung những người tham gia giao thông 

thực hiện đúng các quy định về an toàn khi đi qua cầu đường bộ. Chỉ rõ các 

biểu hiện đó trong từng ảnh. 

 + Nhóm 2 : Tìm ra các bức ảnh có nội dung những người tham gia giao thông 

vi phạm các quy định về an toàn khi đi qua cầu đường bộ. Chỉ rõ các hành vi 

đó trong từng ảnh. 
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 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; nhóm còn lại góp ý, bổ 

sung. GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 − GV lần lượt đặt câu hỏi :  

 + Những điều nguy hiểm gì có thể xảy ra khi đi bộ, đi xe đạp qua cầu đường 

bộ ? (Cầu chật, người đông ; lượng xe lưu thông nhiều vào các giờ cao điểm 

gây ùn tắc giao thông nên dễ va chạm,…) 

 + Để đảm bảo an toàn khi đi bộ, đi xe đạp qua cầu đường bộ, em cần lưu ý 

những điều gì ? 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận   

Khi đi bộ, đi xe đạp trên cầu đường bộ, em cần chú ý : 

 − Đi bên phải, trên lối đi dành cho người đi bộ. Nếu không có lối đi riêng 

dành cho người đi bộ thì phải đi sát thành cầu, để không lấn chiếm phần 

đường của các phương triện tham gia giao thông trên cầu và đảm bảo an toàn 

cho bản thân. 

 − Đi xe đạp vào phần đường bên phải cầu, không dàn hàng ngang và không 

lấn chiếm phần đường của người đi bộ cũng như của các phương triện tham 

gia giao thông khác. 

 − Không đi bộ qua cầu khi trên cầu có nhiều xe cộ qua lại, không còn đường 

cho người đi bộ. 

 − Không dừng xe, đứng lại, đùa nghịch trên cầu để tránh nguy hiểm cho mình 

và cho người khác. 

IV. CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV nhận xét về tinh thần chuẩn bị bài, ý thức làm việc của HS, khen ngợi các 

em tích cực tham gia xây dựng bài. 

 2. Dặn dò 

 − GV nhắc nhở HS cần tuân thủ Luật Giao thông đường bộ khi đi trên đường. 

 − Dặn dò HS về nhà làm bài tập cuối bài. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu về việc thực hiện văn hoá giao thông. 
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Chủ đề 5.  THỰC HIỆN VĂN HOÁ GIAO THÔNG 
 

I. MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 HS hiểu thế nào là văn hoá giao thông ; biết một số quy định của pháp luật về 

bảo vệ trật tự, an toàn giao thông để thực hiện văn hoá giao thông. 

 2. Kĩ năng 

 − HS biết ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. 

 − Biết giúp đỡ người khác khi cần. 

 − Biết tôn trọng người già, giúp đỡ trẻ nhỏ trên đường. 

 3. Thái độ 

 − HS luôn chấp hành những quy định của pháp luật giao thông. 

 − Có thái độ đúng đắn và văn minh khi tham gia giao thông. 

 − Có ý thức tuyên truyền, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện các hành vi thể 

hiện văn hoá giao thông. 

II. CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

 Tranh ảnh một số hành vi thể hiện và không thể hiện văn hoá giao thông 

(trong sách GDATGT5 hoặc do GV tự sưu tầm). 

 2. Học sinh 

 − Sách GDATGT5. 

 − Sưu tầm tranh ảnh và các mẩu chuyện về văn hoá giao thông.  

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Động não tìm hiểu thế nào là văn hoá giao thông  

 a. Cách thực hiện 

 − GV yêu cầu HS quan sát các tranh ảnh ở trang 26, 27 sách GDATGT5 và cho 

biết hành vi của người trong bức tranh (ảnh) nào là thể hiện văn hoá giao thông ?  

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 
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 − GV gợi mở bằng câu hỏi : Vậy theo em, thế nào là văn hoá giao thông ?  

 − HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận  

Văn hoá giao thông là sự tự giác chấp hành pháp luật về giao thông ; tôn 

trọng, nhường nhịn, giúp đỡ mọi người, có trách nhiệm với bản thân và cộng 

đồng khi tham gia giao thông.   

 Hoạt động 2. Thảo luận nhóm tìm hiểu về những hành vi nên và không nên 

trong thực hiện văn hoá giao thông  

 a. Cách thực hiện 

 − GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ : 

 + Nhóm 1 : Quan sát các tranh ảnh 1, 2, 4, 6, 8 ở trang 26, 27 sách 

GDATGT5, nêu những điều nên làm trong thực hiện văn hoá giao thông. 

 + Nhóm 2 : Quan sát các tranh ảnh 3, 5, 7 ở trang 26, 27 sách GDATGT5, nêu 

những điều không nên làm trong thực hiện văn hoá giao thông.  

 − HS thảo luận và cử đại diện nhóm lên trình bày ; nhóm còn lại góp ý, bổ 

sung. GV nhận xét và chốt ý đúng.  

 − GV nêu yêu cầu : Em hãy kể lại một mẩu chuyện về văn hoá giao thông mà 

em đã sưu tầm được. 

 − GV gọi một vài HS đứng lên kể cho cả lớp nghe. GV cho HS nhận xét hành 

vi của những nhân vật trong câu chuyện và giúp HS rút ra bài học về văn hoá 

ứng xử trong giao thông qua câu chuyện đó. 

 b. Kết luận 

 − Văn hoá giao thông là biểu hiện của lối sống có đạo đức, có văn hoá trong 

mỗi con người ; giúp chúng ta làm chủ bản thân trong các tình huống đi 

đường, tránh được những tổn thương đáng tiếc. 

 − Thực hiện tốt văn hoá giao thông thì trật tự, an toàn giao thông trong xã hội 

mới được đảm bảo, mới xây dựng được môi trường giao thông lành mạnh và 

thân thiện. 

 Hoạt động 3. Thảo luận nhóm xử lí các tình huống về văn hoá giao thông  

 − GV chia lớp thành 4 nhóm và tổ chức cho các nhóm thảo luận, đưa ra các 

tình huống về văn hoá giao thông để các nhóm khác xử lí. Các nhóm luân 
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phiên đổi vai trò để nhóm nào cũng được thực hành đưa ra tình huống và giải 

quyết tình huống. 

 − HS thực hành. GV nhận xét các tình huống và cách xử lí của các nhóm, 

tuyên dương những nhóm đưa ra được nhiều tình huống hay hoặc cách giải 

quyết hợp lí, thể hiện văn hoá giao thông. 

IV.  CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV nhận xét về tinh thần chuẩn bị bài, ý thức làm việc của HS, khen ngợi các 

em tích cực tham gia xây dựng bài. 

 2. Dặn dò 

 − GV nhắc nhở HS cần thực hiện văn hoá giao thông khi tham gia giao thông. 

 − Dặn dò HS về nhà làm các bài tập cuối bài. 

 − Chuẩn bị cho bài học sau : Tìm hiểu các quy định về an toàn giao thông 

đường sắt. 

 

 

 

Chủ đề 6.  AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 
 

I.  MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 

 HS biết được một số quy định về an toàn giao thông đường sắt. 

 2. Kĩ năng 

 − HS biết được cách đi qua đường sắt an toàn. 

 − Biết cách thực hiện các quy định khi đi đường gặp đường sắt giao nhau với 

đường bộ. 

 3. Thái độ 

 − HS có ý thức không đi bộ hoặc chơi đùa trên đường sắt, không ném đất, đá 

hoặc các vật khác lên tàu. 

 − Chấp hành những quy định về an toàn giao thông đường sắt. 
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II. CHUẨN BỊ 

 1. Giáo viên 

Tranh ảnh về các hành vi an toàn và không an toàn trên đường sắt hoặc nơi 

đường sắt giao nhau với đường bộ (trong sách GDATGT5 hoặc do GV tự 

sưu tầm). 

 2. Học sinh  

Sách GDATGT5. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

 Hoạt động 1. Đàm thoại tìm hiểu về giao thông đường sắt  

 a. Cách tiến hành 

 − GV lần lượt đặt các câu hỏi :  

 + Em hiểu thế nào về đường sắt ? (Đường sắt là loại đường dành riêng cho 

tàu hoả có 2 thanh sắt nối dài còn gọi là đường ray) − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng :  

 + Hãy nhớ lại những kiến thức đã học ở lớp 3, nêu một số quy định về an 

toàn khi đi qua đường ngang giao nhau với đường sắt.  

 ( Khi rào chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng, phải dừng lại cách rào 

chắn một khoảng cách an toàn, khi rào chắn mở hết mới được đi. 

  Không cố vượt qua đường sắt khi tàu đang tới gần hoặc khi rào chắn đã 

đóng, có tín hiệu đèn, có tiếng chuống báo hiệu) 

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng. 

 b. Kết luận  

Đường sắt đi qua nhiều thành phố, thị trấn, làng xã, nơi đông dân cư, cắt 

ngang qua nhiều đoạn đường bộ. Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ là 

nơi nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn, vì vậy việc đảm bảo an toàn khi qua đường 

sắt là rất quan trọng. 

 Hoạt động 2. Đàm thoại tìm hiểu một số quy định về an toàn giao thông 

đường sắt  

 a. Cách tiến hành 

 − GV cho HS quan sát 5 bức ảnh về các hành vi an toàn và không an toàn 

trên đường sắt : 

 + Ảnh 1 : Một số bạn nhỏ đang ngồi chơi trên đường sắt. 
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 + Ảnh 2 : Các bạn HS đi bộ và dắt xe đạp đi trên đường sắt. 

 + Ảnh 3 : Người dân chăn thả trâu bò trên đường sắt. 

 + Ảnh 4 : Người dân đang họp chợ, buôn bán trên đường sắt. 

 + Ảnh 5 : Một số bạn HS ném đá lên đoàn tàu đang chạy. 

 + Ảnh 6 : Người tham gia giao thông đứng chờ tàu cách đường ray trên 5m ở 

nơi đường sắt cắt ngang đường bộ không có rào chắn. 

 (Lưu ý : Ảnh 5 và 6 GV chuẩn bị thêm ngoài sách GDATGT5) 

 − GV yêu cầu HS quan sát các bức tranh và chỉ ra những hành vi trong ảnh 

nào đảm bảo, những hành vi trong ảnh nào không đảm bảo an toàn trong giao 

thông đường sắt.  

 − HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý đúng và tiếp tục đặt câu hỏi : Theo em, tai 

nạn gì có thể xảy ra cho những người có hành vi không đảm bảo an toàn giao 

thông trong đường sắt trong các bức ảnh trên ?  

 − HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý đúng.  

 b. Kết luận   

Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, em cần thực hiện và vận động mọi 

người cùng thực hiện những điều sau đây : 

 − Không để chướng ngại vật trên đường sắt ; không chăn thả súc vật, họp chợ 

trên đường sắt. 

 − Không đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt. 

 − Không ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống. 

 − Tham gia giữ gìn, bảo vệ đường sắt để đem lại sự an toàn, bình yên cho 

đoàn tàu.  

IV. CỦNG CỐ 

 1. Tổng kết lại bài học 

 GV cùng HS hệ thống lại kiến thức bài học. 

 2. Dặn dò 

 − Cần ghi nhớ để thực hiện và nhắc nhở mọi người thực hiện những quy định 

về an toàn giao thông đường sắt. 

 − Dặn dò HS về nhà làm các bài tập cuối bài. 
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MỤC LỤC 
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