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 Edukačný zámer projektu: 
 
 osvojenie a upevnenie si vedomostí o pravidlách cestnej premávky, ich  

význame vzhľadom na bezpečnosť  - svoju aj iných, prostredníctvom aktivít 
zameraných na ich dodržiavanie  

 
 orientácia  pri prechode cez cestu - na ceste so signalizačným zariadením a 

bez neho  
 
 poznávanie základných dopravných značiek pre chodcov, cyklistov  a ich 

významu 
 

 rozpoznanie, priradenie  a triedenie dopravných prostriedkov podľa miesta 
pohybu 
 

 osvojenie si pravidiel správania sa v dopravných prostriedkoch 
prostredníctvom hudobno- pohybových hier  

 
 orientácia  pri prechode cez cestu - na ceste so signalizačným zariadením a 

bez neho  
 

 osvojovanie si základov bezpečnej jazdy na bicykli a kolobežke 
 

 aplikovanie získaných poznatkov pri návšteve dopravného ihriska 
 

 oboznámenie sa s poskytnutím prvej pomoci pri úraze na ceste 
 

 rozvíjanie kreativity prostredníctvom výtvarných produktov  
 

 podporovanie pozitívneho vzťahu k športovým aktivitám formou hravých súťaží  
na kolobežkách a bicykloch  

 
 

Metódy a stratégie použité pri aktivitách: 

 
 vychádzky s dopravnými vestami 
 praktická ukážka 
 modelová situácia  
 rozprávanie 
 pozorovanie dopravnej situácie 
 manipulácia 
 výtvarná tvorba 
 triedenie 
 sluchové a zrakové vnímanie 
 vypracovanie pracovných listov 
 praktický nácvik 
 rozprávanie o bezprostredných zážitkoch ( i negatívnych) 
 hry na dopravné situácie 



Rozvrhnutie aktivít do  mesačných blokov 
 

 

IX.     

Som chodec 
(námetový deň) 
 
Edukačný zámer :  
Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa chodcov v cestnej 
premávke 
Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou 
Pozná  bezpečný spôsob  prechodu cestou – prechod pre chodcov 

 vidieť a byť videný 
 prikázaný smer chôdze 
 bezpečné správanie - modelové situácie 

 
 
 

 

X. 
Poď sa so mnou kolobežkovať   
(popoludňajšia aktivita pre deti a rodičov) 
 
Edukačný zámer: 
Ovláda správnu techniku kolobežkovania 

 zábavné aktivity na kolobežke s dodržaním správnej techniky 
kolobežkovania 

 súťaže dvojíc ( dieťa + rodič ) 
 

 

 
 

XI. 
Pozor, svieti červená ! 
(námetový deň)     
 
Edukačný zámer: 
Pozná bezpečný spôsob prechodu cez cestu  
Pozná farby semaforu a správne reaguje na farby (červená, zelená) 
Prostredníctvom pohybových aktivít  a dopravných situácií reaguje  na 
zmenu farby na semafore 
Pozoruje dopravu v mieste bydliska ( okolí MŠ) 

 modelové situácie - nácvik prechodu cez cestu 
 pozorovanie dopravnej situácie na svetelnej križovatke v Záturčí 
 prechod cez svetelnú  križovatku na základe signalizačného zariadenia 
 hra na vodičov a chodcov 
 pracovné listy – správne farby na semafore 

 
 



 
 

 
 

 

II.       
Cestuj s nami 
( námetový deň) 
 
Edukačný zámer: 
Pozná, rozlíši a vymenuje rôzne druhy dopravných prostriedkov 
Pozná špeciálne dopravné prostriedky 
Pozná a rozlíši dopravné prostriedky podľa miesta pohybu 
Pozná zásady bezpečného cestovania, základné pravidlá  správania sa 
počas cestovania dopravným prostriedkom 
 

 počúva s porozumením krátky príbeh 
 rozlišuje dopravné prostriedky podľa zvuku, ktorý vydávajú 
 skladá rozstrihané dopravné prostriedky - puzzle 
 vypracuje pracovný list - smer jazd 
 pohybové hry na dopravné prostriedky 
 medzitriedna súťaž predškolákov  o najzaujímavejší dopravný 

prostriedok  
 najkrajší vláčik - stredné a malé triedy - výtvarná kolektívna práca 

 
___________________________________________________________ 

 
 

IV. 
 Dopravné značky 
( námetový deň) 
 
Edukačný zámer: 
Pozná niektoré dopravné značky týkajúce sa chodcov, cyklistov a 
vodičov 

 príbehy o dopravných značkách 
 skladanie rozstrihaných dopravných značiek - puzzle 
 pracovné listy 
 výtvarná súťaž - najsmiešnejšia dopravná značka - stredné a 

predškolské triedy 
 výroba vlastných dopravných značiek  

 
______________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 



 
V.  
Bezpečne na ceste  
( námetový deň) 
 
Edukačný zámer:  
Pozná základné vybavenie pre cyklistu a jazdca na kolobežke povinné 
v cestnej premávke 
Ovláda techniku bicyklovania a kolobežkovania 
Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa účastníkov cestnej 
premávky týkajúce sa cyklistov a jazdcov na kolobežke 
 

 cestička pre cyklistov 
 správny smer jazdy na bicykli a ochranné pomôcky 
 rozdiely medzi bicyklom, kolobežkou, odrážadlom... 
 praktická aplikácia získaných poznatkov na dopravnom ihrisku pred   

              materskou  školou 
 nácvik prvej pomoci - modelová situácia 
 návšteva dopravného ihriska na Severe – predškoláci 

 
______________________________________________________________ 
 
 

VI. 
Poď sa so mnou bicyklovať 

 ( námetové popoludnie pre deti a rodičov) 
 
 Edukačný zámer: 

Ovláda správnu techniku bicyklovania a používa ochranné pomôcky pri 
pohybe na bicykli 

 zábavné aktivity na bicykli na školskom dvore 
 súťaže dvojíc ( rodič + dieťa) 

 
_____________________________________________________________ 


