Dopravní výchova v mateřské škole by měla dítě naučit rozvíjet všechny jeho smysly,
které jsou potřebné pro udržení bezpečí nejen jeho samotného, ale i jeho okolí.
Na letošní školní rok 2020 – 2021 jsme si připravili projekt s názvem „Dej pozor zajíci“, který
budeme realizovat pravidelně každý měsíc, v rámci projektových týdnů, po celý školní rok. Cílem
projektu je získání specifických dovednosti jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v
dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně
věku.
Každý měsíc se v projektovém týdnu zaměříme na jedno z hlavních témat společně se
zbrklým Zajícem. Děti by měly získat vědomosti a zkušenosti z dopravní výchovy, aby si vytvořily správné
návyky, vztahy k okolí a k lidem.

Dítě se účastní silničního provozu jako chodec s doprovodem, chodec bez doprovodu, jako
pasažér v autě, nebo v MHD i jako řidič na kole!

Děti se naučí:
Září - Dej pozor zajíci na cestě do školky
●
●
●
●
●

znát význam pestrých barev v silničním provozu (reflexní oblečení - viditelnost)
jak chodit po chodníku i mimo něj, na vozovce, ve skupině
znát význam nejdůležitějších dopravních značek
znát světla na semaforu
jak chodit s maminkou vedle kočárku

Říjen - Dej pozor zajíci na přechodu

●
●
●
●
●
●

umět zvolit bezpečné místo pro přecházení
dodržovat zásadu zastavení před vstupem do vozovky
udržovat při přecházení oční kontakt s řidičem vozidla
odhadnout rychlost a vzdálenost přijíždějícího auta
rozlišovat levou a pravou stranu
znát dopravní značky upozorňující na chodce

Listopad - Dej pozor zajíci na silnici
●
●
●
●

znát hlavní druhy vozidel (motorová i nemotorová)
chápat a správně reagovat na znamení, která řidiči dávají (houkačka, směrová světla)
uvědomovat si, že každé vozidlo má jinou rychlost
že je nutné věnovat se na silnici dění kolem sebe

Prosinec - Dej pozor zajíci v autě
●
●
●
●

že je nutné vždy být v autě připoutané
s čím si hrát, aby měl řidič klid na řízení
jak se chovat na parkovišti
jak přivolat pomoc při nehodě (záchranné složky)

Leden - Dej pozor zajíci na horách
●
●
●
●
●

důležitost vhodného oblečení při zimních sportech (helma, chránič páteře, …)
umět přizpůsobit rychlost při pohybu na sjezdovce (být ohleduplný k ostatním lidem)
jak se chovat při možném zranění (na chodníku, na sjezdovce, ..)
jak je důležitý výběr místa k zimním radovánkám (mimo silnici, …)
vědět, kdo se stará o bezpečnost zasněžených a kluzkých silnic

Únor - Dej pozor zajíci na letišti
● znát dopravní prostředky, které se pohybují ve vzduchu
● bezpečnému pohybu na letišti (eskalátory, co dělat v případě, že se ztratí, …)
Březen - Dej pozor zajíci v autobuse
●
●
●
●
●
●
●

znát pravidla při nástupu a výstupu
přecházet silnici až po odjezdu autobusu
dbát na své osobní bezpečí (nemluvit s cizími lidmi, hlídat si své věci)
jak se chovat, aby měl řidič klid na řízení (nekřičet, neběhat, …)
slušnému chování ( pustit sednout dospělého, pomoct starším lidem)
jak správně sedět, popřípadě pevně se držet
jak se chovat na zastávce

Duben - Dej pozor zajíci na kolejích
●
●
●
●

znát, co je železniční přejezd
význam zvukových a světelných signálů na přejezdu
jak se chovat ve vlaku (nevyklánět se z okýnka, nevyhazovat věci z okýnka, nekřičet)
znát význam slov související s železnicí (výpravčí, průvodčí, strojvedoucí, depo, …)

Květen - Dej pozor zajíci na kole
●
●
●
●
●

znát povinnou výbavu kola a bezpečné vybavení cyklisty
jezdit za sebou
ukazování při odbočení
že na silnici musí jet v doprovodu dospělého
vědět, že silnice není hřiště

Červen - Dej pozor zajíci na vodě
●
●
●
●

bezpečně se chovat při pohybu u vody i na vodě
znát dopravní prostředky pohybující se na vodě
o práci vodní záchranné služby
znát pravidlo - nebýt ve vodě se sám (s kamarády, s rodiči, …)

Vzdělávací nabídka pro rozvoj smyslového vnímání:
Seřaď podle velikosti, najdi stejné (auto, pastelku, …), poznávání první hlásky (Na
papouška), Kimova hra, co se změnilo, slepá cesta, kam jelo auto (zvuková hra), zrcadla,
letadla v mlze, hledání rozdílů, skládání puzzle, nedokončené obrázky, kukačko zakukej,
pexeso, černý petr, kam se schoval zajíc (orientace v prostoru), hláska nás probudí, sluchové
hádanky - co je stejné (boule x koule), na ozvěnu, ...
Cíle:
Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
Získat povědomí o dopravní výchově
Poznání pravidel společného soužití
Záměrně naslouchat
Akceptovat kompetentní autoritu
Chtít spolupracovat ve skupině
Rozvoj paměti a pozornosti
Rozvoj schopností sebeovládání
Vytvoření zdravých životních návyků a postojů
Uvědomovat si vlastní tělo

Výstupy:
Odhalit situaci, která je nebezpečná a ohrožuje nás (rizika)
Umět poznat podstatné a důležité

Mít povědomí o některých způsobech ochrany
Umět si uvědomit příjemné a nepříjemné citové zážitky
Umět rozlišovat, co prospívá našemu zdraví a co mu škodí
Spolupracovat s ostatními, pomáhat, reagovat na pokyn
Vědět, jak se chovat na ulici a v MHD
Poznat a pojmenovat čím je dítě obklopeno

