
PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PEDAGOGICKÉHO PROJEKTU:

CHARAKTERISTIKA: Děti se učí dopravní prostředky (dále DP), dopravní značky (dále DZ) a bezpečnost
v určitých dopravních situacích. (jako chodec, cyklista, spolujezdec, pasažér v MHD/letadle…)

CÍL: Naučit děti potřebné DZ (+ význam semaforu a přechodu pro chodce), DP – kde a jak se pohybují 
(ve vzduchu – létá), musí znát bezpečnost v daných situacích (jako chodec, spolujezdec, cyklista, 
pasažér v MHD/jiný dopravní prostředek)

ČASOVÝ ÚSEK: předpokládaná délka projektu 1 týden + projektové dny během roku

POMŮCKY: pracovní listy (pracovní list – viz příloha), pastelky, text (pohádka), obrázky (DP, DZ, 
semafor, přechod), autodráha, vláčkodráha, auta, červený a zelený panáček z papíru, červené, zelené
a oranžové kolečko z papíru, barevné kostky (celkem 8 kostek, od každé barvy 2 kostky), potřeby na 
VV, noty, báseň

POČET DĚTÍ/VĚK: 84 / 2-7 let

OBSAHOVÉ SCHÉMA:

SMYSL PROJEKTU: Smyslem projektu je, aby děti znali základní dopravní předpisy (DZ), bezpečnost při
pohybu, kde se pohybují DP (a jaká DP existují a jak se v jednotlivých DP správně chovat.

ZPŮSOB HODNOCENÍ: slovní

VÝSTUPY PROJEKTU: Děti jsou vedeny, aby se pohybovali bezpečně v DP nebo na místech, kde se DP 
vyskytují. Učí se DZ, DP, význam semaforu a přechodu pro chodce a učí se pravidla chování v daných 
rolích (chodec, spolujezdec, pasažér, cyklista)

PREZENTACE: 

 Třída

 blízké okolí (město, na mostě – pozorování provozu na dálnici, autobusové nádraží, vlakové 
nádraží)

METODY A FORMY PRÁCE: 

 učení hrou 

 prožitkové učení 

 situační učení

 konstruktivní činnosti

 manipulace s předměty,

 skupinová práce



 individuální práce

 frontální práce

REALIZACE PROJEKTU:

MOTIVACE: 

 Rozhovor (děti říkají vlastní zkušenosti)

 Obrázky:  DP, DZ, semafor, přechod pro chodce

 PH: Auta a jiné

 Píseň: Auto už je tu a další

 Báseň: Vlak a další

 Projekce: pohádka o autíčku (př.: Krtek a autíčko)

AKTIVITY:

 Hra na chodce – správné X špatné přecházení přechodu pro chodce

 Tvořivé hry: Na dopravní policajty, Na cestující v MHD…

 Konstruktivní hry: Stavba autodráhy, stavba vláčkodráhy, hra s auty…

 Třídění: obrázky DP – kde se pohybují

 Pojmenování dopravních značek + co znamenají

 Pexeso

 Pracovní list (najdi správnou cestu) – viz příloha

 Dialog: bezpečnost v DP (+ hra – jedu nakupovat, co udělám, když sednu do auta/autobusu…)

 Vycházky do města – pozorování DP + DZ, přechodů pro chodce, most – pozorování provozu 
n dálnici

ROZVOJ ŘEČI: 

 Pohádky



 Písničky

 Básničky

VÝTVARNÉ ČINNOSTI: viz příloha

POHYB: pohybové hry:

 Na auta

 Na chodce

 Na vláček

 Na závodníky

 Na slalom

 a jiné

SPOLUPRÁCE S RODIČI: Předvedení DP (auto, motorka, člun) policie ČR, poučení o bezpečnosti 
v určitých dopravních situacích a dopravních prostředcích, ukázka obleků policie ČR, předvedení 
výcviku policejních psů.

Charakteristika klíčových kompetencí dle RVP PV, které budeme rozvíjet:

KOMPETENCE K UČENÍ

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí a užívá při tom jednoduchých 
pojmů, znaků a symbolů

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítěobklopuje, 
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem
sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a 
zvládlo

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 
základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého



 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 
naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

KOMPETENCE  SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a 
přizpůsobí se jim

 v neznámých situacích se chová obezřetně

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ

 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty 
a přizpůsobovat se daným okolnostem

 zajímá se o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí

Charakteristika dílčích cílů dle jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP PV, které má konkrétní projekt 
rozvíjet:

DÍTĚ A JEHO TĚLO

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 
v různém prostředí

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat
tvary předmětů a jiné specifické znaky)

 chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných 
a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 mít  povědomí  o  některých  způsobech  ochrany  osobního zdraví  a  bezpečí  a  o  tom,  kde  
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA



 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 vést  rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat,  až  druhý dokončí  myšlenku, sledovat  řečníka  
i obsah, ptát se)

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

 rozlišovat  některé  obrazné  symboly  (piktogramy,  orientační  a  dopravní  značky,  označení
nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 spolupracovat s ostatními

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování na veřejnosti

 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě
potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

DÍTĚ A SPOLEČNOST

 uplatňovat  návyky  v základních  formách  společenského  chování  ve  styku  s dospělými  
i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když
druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je
v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy
chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 
společensky nežádoucí chování

DÍTĚ A SVĚT

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově
mateřské školy, v blízkém okolí)

 chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti 
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak
se prakticky chránit ( vědět, jak se nebezpečí  vyhnout,  kam se v případě potřeby obrátit  
o pomoc)

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí

EVALUACE PROJEKTU:

 pozitiva



 negativa/ohrožení

 ponaučení/co zlepšit příště

PŘÍLOHA:



1. BÁSNIČKY







2.NAJDI CESTU...





3.PÍSNIČKY







4.PRACOVNÍ LISTY





















5.VÝTVARNÉ NÁPADY










