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JSME Ú ASTNÍKY SILNI NÍHO PROVOZU

Ur it  všichni velmi dob e znáte krte ka, pohádkovou postavi ku Zde ka Milera. V jednom p íb hu 
se krte ek seznamuje s provozem na silnici. Je z toho všeho, co vidí, vyd šený. Kolem to troubí, hr í, bliká, zapáchá 
a krtek neví, co se d je. P ejít vozovku, to je pro n j hotové nešt stí. Abychom nebyli jako vystrašený krte ek, tak se 
musíme nau it, jak se chovat na silnici.

Motivace:

Obrázky dopravních zna ek (nejlépe pexeso), pracovní listy, psací pot eby.

K tomuto metodickému listu jsou dva pracovní listy S12A, B.

Pot eby:

P ipome me si s d tmi základní pravidla silni ního provozu:
• Kdo je ú astníkem silni ního provozu a jak se po vozovce pohybuje?
• Jaké známe druhy dopravních prost edk  a jak se chováme p i jízd ?

Co pot ebuje znát chodec?
• Kde je chodník, musí jej chodec použít.
• Kde chodník není, chodí chodci po levém okraji vozovky.
• Je-li v blízkosti p echod pro chodce, podchod nebo nadchod, musí jej využít.
• Chodec nesmí vstupovat na p echod bezprost edn  p ed blížícím se vozidlem.

Vycházka

Vedoucí vybere v obci místo, kde je nejsiln jší dopravní provoz, a tudy se vydá s d tmi na vycházku. Cestou d ti sledují 
provoz a popisují, co se d je na vozovce. Ur ují dopravní zna ky, upozor ují na nedodržování dopravních p edpis  atd.

Po návratu z vycházky si d ti ov í znalost dopravních zna ek v dopravním pexesu.

D ti vypl ují pracovní listy A, B. 

Vedoucí s d tmi spole n  kontrolují správné vypln ní pracovních list . Nejlepší vystaví v klubovn .

Záv r: innosti s dopravní tematikou doporu ujeme rozd lit na více sch zek. Máme-li možnost, navštívíme dopravní 
h išt .

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: Pravda, Poznání, P ekonání.

Provedení:

U d tí s autismem je nejvhodn jší nácvik na reálných dopravních 
zna kách, které jsou umíst ny v reálném dopravním provozu. Stejné 

konkrétní využití reálných zna ení je dobré užít u d tí s ADHD – objeví se zde lepší koncentrace a pozornost.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci, sociální a personální.

Zná a dodržuje základní pravidla silni ního provozu. Umí poznat základní dopravní zna ky. Ví, 
jak se chovat v dopravním prost edku.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna, vesnice, 
m sto

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

7–15

V ková kategorie

3. t ída/9 let
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P ed vycházkou d ti d razn  upozorníme na chování a bezpe nost v blízkosti vozovky.Pozor na:

Moje poznámky:


