Dopravní projekt
Konec školního roku se neúprosně blíží a s ním také narůstá nebezpečí. Jedním z hlavních
strašáků dětí na prázdninách jsou silnice, dopravní prostředky, chování na silnici, hraní si tam,
kde se nemá, a nedávání pozor při jízdě na kole či koloběžce. A proto jsme se dětem ze
školky rozhodli uspořádat takový den s dopravou. Děti se během tohoto dne a vlastně během
celého týdne postupně dozvěděly, jaké dopravní prostředky mohou potkat na silnici. Jak se
dostaneme z jedné strany silnice na druhou, když poblíž není přechod pro chodce. A jak se
chovat v dopravním prostředku, ať už v autě, či jinde. Jak se správně oblékat, když jedu na
kole a spoustu dalších důležitých informací. Ranní hry dětem nabídly spoustu možností, jak
využít své prozatímní informace o dopravě, mohly si na dopravním koberci znázornit svou
vlastní dopravní situaci s pomocí autíček a dopravních značek. Ve čtenářském koutku si
s paní učitelkou vysvětlovaly na obrázcích různé dopravní situace, ukazovaly si dopravní
značky a také vyráběly svá vlastní autíčka. V Tygřících vytvořily mapu Tršic i s vyznačenými
dopravními značkami. V kroužku se pak děti dověděly, co která značka znamená a jak se
vlastně správně přechází přes přechod, o kterém se tolik mluví. Vysvětlení, že zebra je nejen
zvíře ze savany či ZOO, ale také to pruhované na silnici, děti obzvláště pobavilo. Zvláštní
pozornost se také věnovala nácviku levé a pravé ruky. To aby všechny děti věděly jak se
správně rozhlédnout na silnici. Součástí tohoto dopravního dne byl také nácvik dopravních
situací na dopravním hřišti, kde se nám pomocníkem staly vestičky s dopravními značkami,
motorky, koloběžka, traktůrky a kostým policistů, kteří na celou dopravu dávali pozor. Snad
si z tohoto dne děti něco zapamatovaly a nadcházející prázdninové řádění bude plné radosti.
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