
  Thư viện Trường Tiểu học Ái Mộ A 

 

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9/2021 

  Bộ tài liệu: 

"Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học"  

Thời gian:    Ngày 13 tháng 9 năm 2021 
Đối tượng:    Học sinh  

Hình thức giới thiệu: Tại bảng tin thư viện và đăng tải trên Website 

Người viết lời giới thiệu:  CBTV Nguyễn Thị Thu Hiền 

Thông tin thư mục:  Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh 

tiểu học / Bộ Giáo dục và Đào tạo. – H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. – 24tr. : 

tranh màu; 19cm. 

 

Nội dung giới thiệu: 

 Hiện nay, tình hình giao thông Việt Nam vô cùng phức tạp với số người 

tử vong vì tai nạn giao thông hàng năm còn rất cao và có tới 30% trong số đó là 

trẻ em. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông cho trẻ em chủ yếu xuất phát từ 

người lớn, do ý thức tham gia giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và khả năng dự 

đoán để phòng tránh nguy hiểm còn kém. Nhưng bên cạnh đó, bản thân các em 

do chưa biết cách tự bảo vệ mình tránh khỏi tai nạn giao thông, đã trở thành nạn 

nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

 Với mong muốn xây dựng ý thức về ATGT cho các em – thế hệ tương lai 

của đất nước, để các em có thể tự bảo vệ mình tránh khỏi những tai nạn giao 

thông đáng tiếc và để các em lớn lên trở thành những công dân có ý thức tốt về 

an toàn giao thông, Thư viện trường Tiểu học Ái Mộ A xin giới thiệu tới các em 

bộ tài liệu "Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh Tiểu học".   

 Bộ tài liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Honda 

Việt Nam và các chuyên gia của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục cảnh 

sát giao thông biên soạn theo chương trình An toàn giao thông cho nụ cười trẻ 

thơ, sẽ đồng hành cùng các em trong học tập, tìm hiểu về an toàn giao thông và 

giúp các em tham gia giao thông an toàn. 

 Bộ tài liệu gồm 5 cuốn từ lớp 1 đến lớp 5 (mỗi lớp một cuốn với 5 bài 

học). Mỗi bài học là một chủ đề an toàn giao thông gần gũi với cuộc sống, sinh 

hoạt hàng ngày của các em. Các hình ảnh, tình huống sinh động trong mỗi bài 



học sẽ giúp các em có kiến thức, kĩ năng về an toàn giao thông và phát triển 

năng lực tham gia giao thông an toàn. 

 

 Mỗi bài học có cấu trúc 4 phần tương ứng với 4 hoạt động:  

 - Khởi động: Huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của các em 

về những vấn đề có liên quan đến chủ đề bài học. 

 - Khám phá: Tìm hiểu, khám phá nội dung kiến thức theo chủ đề bài học. 

 - Thực hành: Sử dụng những kiến thức vừa tiếp thu ở phần Khám phá và 

những kiến thức các em đã có để xử lí, giải quyết những nhiệm vụ, tình huống 

giao thông cụ thể. 

 - Vận dụng: Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã được học vào thực tiễn 

tham gia giao thông. 

 Ngoài ra cuối mỗi bài học có phần Tự đánh giá giúp các em tự đánh giá 

kiến thức, kĩ năng mình đã đạt được sau bài học.  

 

 



 

 Cô hi vọng bộ tài liệu này sẽ đem đến cho các em nhiều điều bổ ích và lí 

thú. Những kiến thức và kĩ năng này sẽ là hành trang quý giá bảo vệ các em trên 

khắp mọi nẻo đường. 

 Cô chúc các em học tập vui vẻ và tham gia giao thông an toàn! 
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