Podpora kvality vzdělávání v Litvínově
v rámci projektu ,,Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“
vedeným pod registračním číslem
CZ. 02.3.61/0.0/0.0/19_75/0016437.

„Děti, pozor červená“
Téma:

dopravní soutěž

Obsah:

pohybové aktivity (koloběžky, hra na auta)
vzdělávací aktivity
výtvarná činnost

Úkol:

hravou a zábavnou formou si společně užít dopravní aktivity a zároveň získat
nové Informace a upevňovat informace již dříve nabyté

Cíl:

výchovný: vzájemná spolupráce dětí ve skupině, hrát fair play, být při určitých
situacích ohleduplný vůči ostatním kamarádům
Vzdělávací: simulace toho, jak se chováme při některých dopravních situacích,
získání nových vědomostí zábavnou formou. Možnost vyzkoušet si,
jak bychom se v dané situaci zachovali.

Věk dětí:

5 - 8 let

Počet dětí: 100 dětí – pět skupin ( 2x MŠ – pro předškolní děti, 2x přípravná třída tvořící
Jednu skupinu, 2x 1.tř. ZŠ Janov )

Organizace: Dopravní dopoledne bude organizováno tak, že v prostorách hřiště ZŠ Janov,
bude připraveno pět stanovišť s aktivitami u nichž se děti v dané skupině
vystřídají a vyzkouší si tak každou z připravených aktivit.

Celé dopoledne bude probíhat tak, že budou děti rozděleny do pěti skupin.
Skupinky budou přicházet postupně, dle předem určeného harmonogramu.
Každá skupina bude plnit úkoly na jednotlivých stanovištích v časovém bloku
20 ti minut.

Na jednotlivých stanovištích vždy řídí činnost a dohlíží pedagog.
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ČAS

METODICKÝ
POSTUP

ORGANIZECE POMŮCKY

POZNÁMKY

Zahájení
8,30:h.

Jízda na
koloběžkách

Jízda mezi
překážkami

Koloběžky,
kužely

Dbát na
bezpečnost při
jízdě na
koloběžkách

Hra
„ Na semafor“
Hra na řidiče a
chodce – řídíme
se dle semaforu

Auta a chodci.
Děti se stanou
účastníky
silničního
provozu
(chodci+ řidiči)

Obruče-volant
Semafor pro
řidiče
Semafor pro
chodce

Dbát na to, aby
Na sebe děti
braly ohledy a
nestrkaly do
sebe.

4 minuty

4 minuty

4 minuty

4 minuty

4 minuty

Konec 11:00h.

Poznej a
Malování na
Obrázky
pojmenuj
chodník křídami dopravních
dopravní
značek
značku
+
Nakresli značku

Každá skupinka
má vytýčenou
plochu na
kreslení

Dopravní puzzle Děti jsou
Závody ve
rozděleny do tří
skládání puzzle skupin. Utkají
se ve v závodu
ve skládání
puzzle Všechny
tří puzzle jsou
stejné
Jak se máme a
Nejprve si děti
ba naopak
s p. učitelku
nemáme
povídají nad
chovat na ulici. obrázky o tom,
co je správně a
Závody
co špatně.
v namotávání
Následně 5
autíček
dětí se utká
v závodu
v namotávání
autíček

Puzzle
Deka

Usilovat o to,
aby dětí
spolupracovaly

Obrazový
materiál

Dát možnost
odpovědi
každému dítěti
a danou situaci
názorně
vysvětlit.

Autíčka +
provázek

Dbát na fair
play

Závěr: Na závěr každé skupinky práci dětí společně vyhodnotíme.
Děti obdrží řidičský průkaz a malou sladkou odměnu.
Sebou si každá skupinka odnese dopravní testík a omalovánku, kterou si vybarví testík
splní se Svou p. učitelkou ve škole.

Vypracoval: kolektiv MŠ Papraplíčko , 2020

