PROJEKTOVÝ DEN PRVNÍHO STUPNĚ
15. ŘÍJNA

Cíl: Žáci se seznámí se základními pravidly silničního provozu z hlediska chodce či cyklisty (nebo si je zopakují) a
celkově se naladí na využívání kola jako dopravního prostředku při cestě do školy.
Koncepce: Každá třída se během dne (4 – 5 vyučovacích hodin) zúčastní jízdy zručnosti a běhací soutěže, která je
v podstatě takovým testíkem znalostí z dopravní výchovy. Ve zbylých hodinách si každý třídní učitel přichystá svůj
vlastní program spjatý s dopravní výchovou.

Harmonogram jízdy zručnosti a běhací soutěže
* Doporučení: Než půjdete na parkoviště či hřiště, zastavte se u kolárny a řekněte si s dětmi, jak to chodí (Když
přijedou do školy na kole, kolárnu si odemknou kartou, kterou používají na výdej obědů, kolo dají do stojanu a
kolárnu za sebou zavřou. Kartu si pro kolárnu musí předem aktivovat na recepci školy.).
Pro 2. a 3. třídu se jízda zručnosti koná na chodníčku před starým vchodem, start běhačky je u houpaček na hřišti.
Pro 4. a 5. třídu se jízda zručnosti koná na parkovišti, start běhačky je u pingpongových stolů u hřiště.
Lépe, když budou mít děti své vlastní cyklistické helmy! (Pár jich bude k zapůjčení.)
Buďte na stanovišti včas!
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Nápady pro program ve třídě






Seznámit žáky s pravidly silničního provozu hravou formou, pomocí pracovních listů, prezentace skupin,
promítání videí (http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/zaci-zakladni-skoly/videomaterial-besipvideomaterial-besip-k-doplneni-vyuky-dopravni-vychovy) apod. V nižších třídách můžete využít stránky
www.skodahrou.cz, kde děti provází pejsek Alík.
Soutěž v poznávání značek (soubor značek zapůjčím), výroba dopravních značek
Výroba semaforu + hra na semafor (plnění různých pokynů učitele)
Stolní hry: Brumlovo kvarteto, Dopravní pexetrio, Chytrý provázek, Pexeso (ráda zapůjčím)
















Dopravní zpívánky s Maxim Turbulenc (ráda zapůjčím)
Soutěž o nejreflexněji (= nejviditelněji) oblečeného žáka. Velmi efektní jsou pak fotky skupinek v zatemněné
místnosti. Mrkněte pro inspiraci na http://www.prazskematky.cz/ukoncene/chceme-byt-videt/
Vycházka do okolí školy s vysvětlením dopravní situace, křižovatek, zakreslování značek, nácvik chůze po
přechodu ve skupině, apod.
Dramatizace nebezpečných situací, jak se zachovat
Kreslení obřího plánu okolí školy, výroba papírových vozidel či cyklistů a následné hraní podle pravidel
VV – vyrob si dopravní pexeso
Dílna psaní na téma Dopravní prostředky, příběh s dopravní tematikou

To, co by měli žáci v jednotlivých ročnících znát, najdete v příručkách a pracovních listech, které jsou u
mě k zapůjčení a nebo volně ke stažení na: http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/zaci-zakladniskoly/prvni-stupen . NĚKTERÉ LISTY JSOU MOC PĚKNÉ, URČITĚ VYUŽIJTE!
Obecně: 2. a 3. třída téma CHODCI, ZNAČKY
4. a 5. třída téma CYKLISTÉ, KŘIŽOVATKY, MAPY
Můžete využít výukový program pro interaktivní tabule, který máte v třídním počítači nainstalovaný
(jmenuje se Dopravní výchova), případně je zde: http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/ .
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