
Projekt Projekt ““PasavPasavččekek””
v vrtcu Ledinav vrtcu Ledina

2oo8/2oo92oo8/2oo9

Skupina: PetelinSkupina: Petelinččkiki
Starost otrok: 1 Starost otrok: 1 –– 6 let6 let

Vzgojiteljica: Barbara MedveVzgojiteljica: Barbara Medveššekek
PomoPomoččnica vzgojiteljice: Mojca nica vzgojiteljice: Mojca ČČebularebular



PROJEKTNO DELOPROJEKTNO DELO
4 faze projektnega dela:4 faze projektnega dela:

Oblikovanje 
pobude

Izvedba

Evalvacija

Načrtovanje



OBLIKOVANJE POBUDEOBLIKOVANJE POBUDE

-- Opazovanje prihoda in odhoda otrok: otroci  ne sedijo v OVS in Opazovanje prihoda in odhoda otrok: otroci  ne sedijo v OVS in so so nepripetinepripeti

-- VkljuVključčitev v projekt Pasavitev v projekt Pasavčček ek 

-- IzobraIzobražževanje na Brduevanje na Brdu

-- Tandem vzgojiteljice in pomoTandem vzgojiteljice in pomoččnicenice

-- Roditeljski sestanek s starRoditeljski sestanek s staršši o projektu: i o projektu: 

�� problem: otroci ne problem: otroci ne žželijo sedeti v OVS, med voelijo sedeti v OVS, med vožžnjo si odpenjajo varnostne pasove njo si odpenjajo varnostne pasove 

�� priznanje: starpriznanje: staršši niso doseldni pri pripenjanju z varnostnim pasom (sebe in otroi niso doseldni pri pripenjanju z varnostnim pasom (sebe in otrok)k)

�� obljuba: vsi bomo dosledni pri pripenjanju in sodelovali pri probljuba: vsi bomo dosledni pri pripenjanju in sodelovali pri projektuojektu

-- Pogovor z otrociPogovor z otroci

�� zakaj moramo biti pripeti: da ti policist ne da kazni, da te pozakaj moramo biti pripeti: da ti policist ne da kazni, da te policist ne ustreli licist ne ustreli ……

�� ali ste vedno pripeti: ne ali ste vedno pripeti: ne –– zakaj ne: tudi starzakaj ne: tudi staršši niso pripeti, ni nam treba biti i niso pripeti, ni nam treba biti ……



NANAČČRTOVANJERTOVANJE
-- Izdelovanje naIzdelovanje naččrta: tandem vzgojiteljice in pomorta: tandem vzgojiteljice in pomoččnice, ideje starnice, ideje starššev in otrokev in otrok
-- PRIPRAVA:PRIPRAVA:
•• Tema projekta:Tema projekta: ““PasavPasavčček je moj prijateljek je moj prijatelj””
•• ČČas:as: december 2008 december 2008 –– marec 2009marec 2009
•• Globalni cilj:Globalni cilj: pravilna in dosledna uporaba OVS in varnostnih pasov med vopravilna in dosledna uporaba OVS in varnostnih pasov med vožžnjo v njo v 

avtomobiluavtomobilu
•• 2 sklopa projekta: 2 sklopa projekta: 

-- Lik pasavLik pasavččka ka �� otroci spoznajo lik pasavotroci spoznajo lik pasavččka na razlika na različčne nane naččine in se seznanijo s projektom ine in se seznanijo s projektom 
pasavpasavččekek

-- OVS in varnostni pasovi OVS in varnostni pasovi ��otroci poznajo pomen in uporabo OVS in varnostnih pasov ter otroci poznajo pomen in uporabo OVS in varnostnih pasov ter 
poznajo osnovne skupine OVSpoznajo osnovne skupine OVS

•• PodroPodroččja dejavnosti: ja dejavnosti: drudružžba, jezik, matematika, narava, gibanje, umetnostba, jezik, matematika, narava, gibanje, umetnost
•• Metode dela:Metode dela: pogovor, razlaga, poslupogovor, razlaga, posluššanje, uanje, uččenje, opazovanje, raziskovanje, enje, opazovanje, raziskovanje, 

demonstracija, delo na terenu, praktidemonstracija, delo na terenu, praktiččno delo (likovno ustvarjanje z razlino delo (likovno ustvarjanje z različčnimi materiali, delo nimi materiali, delo 
z raz raččunalnikom), igra vlog, igre (didaktiunalnikom), igra vlog, igre (didaktiččne, drune, družžabne in gibalne)abne in gibalne)

•• Materiali:Materiali: brobroššure, ure, ččasopisi, revije, reklame, gradiva iz SPV, odsevne zapestnice, asopisi, revije, reklame, gradiva iz SPV, odsevne zapestnice, 
demonstracijske klopi z OVS,demonstracijske klopi z OVS,

•• Sodelavci:Sodelavci: starstaršši otrok, g. Mario Abram (policija), g. Zvone Milkovii otrok, g. Mario Abram (policija), g. Zvone Milkovičč (SPV), otro(SPV), otrošška trgovinaka trgovina



ČČasopisi, asopisi, 
revije, revije, šškarje, karje, 
lepilo, lepilo, 
ššeleshamer, eleshamer, 
flomastriflomastri

1 teden1 tedenVrtec (igralnica Vrtec (igralnica 
ali garderoba), ali garderoba), 
domdom

Otroci Otroci 
razvrrazvrššččajo, ajo, 
samostojno in samostojno in 
s stars staršši ii iššččejo ejo 
OVS v OVS v 
razlirazliččnih nih 
medijih, medijih, 
ponovijo, kar ponovijo, kar 
so spoznali o so spoznali o 
OVSOVS

Matematika, Matematika, 
drudružžba, jezikba, jezik

RazvrRazvrššččanje anje 
OVS in OVS in 
izdelovanje izdelovanje 
plakataplakata

Otroci vedo, Otroci vedo, 
da morajo da morajo 
sedeti v sedeti v 
ustreznem ustreznem 
OVS in biti OVS in biti 
pripetipripeti

inin

Vedo, kakVedo, kakššen en 
sedesedežž je je 
primeren za primeren za 
razlirazliččno stare no stare 
otrokeotroke

Otroci poznajo Otroci poznajo 
pomen in pomen in 
uporabo OVS uporabo OVS 
ter varnostnih ter varnostnih 
pasovpasov

InIn

Poznajo Poznajo 
osnovne osnovne 
skupine OVSskupine OVS

RaRaččunalnik, unalnik, 
tiskalnik, papirtiskalnik, papir

2 dni2 dniVrtec Vrtec 
(pedago(pedagošška ka 
soba)soba)

Otroci si Otroci si 
razvijajo razvijajo 
koordinacijo in koordinacijo in 
se seznanijo z se seznanijo z 
delom na delom na 
raraččunalnikuunalniku

DruDružžba, ba, 
umetnostumetnost

Pobarvanka Pobarvanka 
pasavpasavččka na ka na 
internetuinternetu

Otroci poznajo Otroci poznajo 
lik pasavlik pasavččkaka

InIn

Poznajo Poznajo 
namen namen 
projekta (red je projekta (red je 
vedno pas vedno pas 
pripet)pripet)

Otroci Otroci 
spoznajo lik spoznajo lik 
pasavpasavččka na ka na 
razlirazliččne nane naččineine

InIn

Se seznanijo s Se seznanijo s 
projektom projektom 
PasavPasavččekek

PRIPOMOPRIPOMOČČ
KIKI

ČČASASPROSTORPROSTOROPERATIVOPERATIV
NI CILJINI CILJI

PODROPODROČČJAJADEJAVNOSDEJAVNOS
TITI

KRITERIJKRITERIJCILJ CILJ 
SKLOPASKLOPA



IZVEDBAIZVEDBA
1. SKLOP: LIK PASAV1. SKLOP: LIK PASAVČČKAKA

•• Cilj: otroci spoznajo lik pasavCilj: otroci spoznajo lik pasavččka na razlika na različčne nane naččine in se seznanijo ine in se seznanijo 
projektom Pasavprojektom Pasavččekek

•• Dejavnosti:Dejavnosti:

-- figurica pasavfigurica pasavččka: pogovor o projektu, varnostnih pasovih, OVS, ka: pogovor o projektu, varnostnih pasovih, OVS, 
risanje figurice pasavrisanje figurice pasavččkaka



-- pobarvanka: barvanje pobarvanke na papirju in internetu, barvanpobarvanka: barvanje pobarvanke na papirju in internetu, barvanje je 
pogrinjkov in njihova uporaba pri malicipogrinjkov in njihova uporaba pri malici



-- likovni izdelki: lepljenka pasavlikovni izdelki: lepljenka pasavččka, stojalo za barvice, ka, stojalo za barvice, pasavpasavččkiki iz iz 
gline, gline, pasavpasavččkiki iz odpadnega materiala, obeiz odpadnega materiala, obeššanka za vrata, anka za vrata, pasavpasavččkiki
kopitljakopitljaččkiki





-- pasavec: spoznavanje pasavec: spoznavanje žživali pasavec in izdelovanje plakata (kje ivali pasavec in izdelovanje plakata (kje žživi, s ivi, s 
ččim se prehranjuje, im se prehranjuje, šštevilo mladitevilo mladiččev, zunanji izgled, znaev, zunanji izgled, značčilnosti ilnosti –– slab slab 
vid, zvijanje v klobvid, zvijanje v klobččiičč ……))



-- matematimatematiččne igre: sestavljanke, igra ne igre: sestavljanke, igra ““Kje se skriva pasavKje se skriva pasavččekek””
(orientacija), razvr(orientacija), razvrššččanje (po barvi, ima pas ali ne, ima kapo ali ne), anje (po barvi, ima pas ali ne, ima kapo ali ne), 
prirejanje (pasavprirejanje (pasavčček in avtomobil enake barve)ek in avtomobil enake barve)





2. SKLOP: OTRO2. SKLOP: OTROŠŠKI VARNOSTNI SEDEKI VARNOSTNI SEDEŽŽII

IN VARNOSTNI PASOVIIN VARNOSTNI PASOVI
•• Cilj: otroci poznajo pomen in uporabo OVS in varnostnih pasov teCilj: otroci poznajo pomen in uporabo OVS in varnostnih pasov ter r 

poznajo osnovne skupine OVSpoznajo osnovne skupine OVS

•• Dejavnosti:Dejavnosti:

-- uuččenje deklamacijeenje deklamacije

-- igra igra ““PasavPasavčček je moj prijatelj (variacija igre ek je moj prijatelj (variacija igre ““John John MarionMarion iz          iz          
Londona)Londona)



-- gibalna igra gibalna igra ““PasavPasavčček praviek pravi…”…”

�� primer: primer: ““PasavPasavčček pravi: uleek pravi: uležži se na trebuh in dvigni noge.i se na trebuh in dvigni noge.”” ““PasavPasavčček pravi: ek pravi: 
usedi se in dvigni roke.usedi se in dvigni roke.”” ……

-- drudružžabna igra abna igra ““PasavPasavččki gredo v vrtecki gredo v vrtec”” (liki, barve)(liki, barve)



-- izmiizmiššljanje zgodbe o pasavljanje zgodbe o pasavččku in izdelovanje knjige: ku in izdelovanje knjige: ““DruDružžina ina 
pasavpasavččkov gre na izletkov gre na izlet””





-- igra vlog: voigra vlog: vožžnja z avtomobilom in pripetost z varnostnimi pasovinja z avtomobilom in pripetost z varnostnimi pasovi



-- demonstracije klopi z otrodemonstracije klopi z otrošškimi varnostnimi sedekimi varnostnimi sedežži: spoznavanje OVS, i: spoznavanje OVS, 
uuččenje pravilnega pripenjanja, ogled nalepk na OVSenje pravilnega pripenjanja, ogled nalepk na OVS



-- likovno ustvarjanje: risanje na temo: likovno ustvarjanje: risanje na temo: ““Mojca v avtosedeMojca v avtosedežžuu””, , ““OVSOVS””, , ““Jaz Jaz 
v OVSv OVS””, barvanje pobarvanke , barvanje pobarvanke ““OVSOVS””



-- obisk policista g. Maria Abrama in g. Zvoneta Milkoviobisk policista g. Maria Abrama in g. Zvoneta Milkovičča iz oba iz obččinskega inskega 
SPV: predavanje za otroke in starSPV: predavanje za otroke in staršše o prometni varnosti, OVS, e o prometni varnosti, OVS, 
prometnih nesreprometnih nesreččah in uah in uččenje pravilne uporabe OVS in varnostnih enje pravilne uporabe OVS in varnostnih 
pasovpasov



-- obisk trgovine z OVSobisk trgovine z OVS

-- razvrrazvrššččanje OVS in izdelovanje plakataanje OVS in izdelovanje plakata



-- kotikotičček za starek za starššee



-- pregled avtomobilov pred vrtcem: kateri avtomobili imajo OVS, zpregled avtomobilov pred vrtcem: kateri avtomobili imajo OVS, za a 
katere otroke so OVSkatere otroke so OVS

-- akcija akcija ““Vez z Vez z žživljenjemivljenjem””: kdor je bil v avtomobilu meseca februarja : kdor je bil v avtomobilu meseca februarja 
privezan, je dobil privezan, je dobil šštampiljko pasavtampiljko pasavččka na poseben kartonka na poseben kartonččekek



-- ““Ali imaAli imašš danes zapestnicodanes zapestnico””: : žželeli sva preverjati, eleli sva preverjati, čče otroci sedijo v e otroci sedijo v 
OVS in so privezani, vendar veOVS in so privezani, vendar veččina otrok prihaja v vrtec z avtobusom ina otrok prihaja v vrtec z avtobusom 
ali peali pešš, zato sva preverjali, , zato sva preverjali, čče redno nosijo zapestnice (odsevne e redno nosijo zapestnice (odsevne 
trakove) trakove) –– zapestnice smo redno nosili tudi na sprehodihzapestnice smo redno nosili tudi na sprehodih



3. ZAKLJU3. ZAKLJUČČEK PROJEKTAEK PROJEKTA
•• Priprava razstave vseh izdelkov in plakatov, ki so nastali v okvPriprava razstave vseh izdelkov in plakatov, ki so nastali v okviru iru 

projekta Pasavprojekta Pasavčček v pedagoek v pedagošški sobi vrtca Ledina ki sobi vrtca Ledina 

•• Razstavo so si ogledaliRazstavo so si ogledali

-- starstaršši nai našši otroki otrok

-- otroci in strokovne delavke naotroci in strokovne delavke naššega vrtcaega vrtca

•• Otroci so na zakljuOtroci so na zaključčku projekta dobili medalje za uspeku projekta dobili medalje za uspeššno izvedbo no izvedbo 
projektaprojekta



EVALVACIJA PROJEKTAEVALVACIJA PROJEKTA
-- PasavPasavčček je bil odliek je bil odliččna motivacija pri vseh dejavnostih. na motivacija pri vseh dejavnostih. 

-- Zanimive, pestre dejavnosti iz vseh podroZanimive, pestre dejavnosti iz vseh področčjih kurikula.jih kurikula.

-- Zastavljeni cilji 99% doseZastavljeni cilji 99% dosežženi. eni. 

-- Opazovanje, pogovor in anketni vpraOpazovanje, pogovor in anketni vpraššalnik za otroke in staralnik za otroke in staršše: e: 

�� Tako starTako staršši kot otroci se v avtomobilu pripnejo z varnostnimi pasovi, otroi kot otroci se v avtomobilu pripnejo z varnostnimi pasovi, otroci pa sedijo ci pa sedijo 
v OVS rajv OVS rajšši kot prej; glede tega so sedaj vsi dosledni. i kot prej; glede tega so sedaj vsi dosledni. 

�� StarStaršši in otroci so se med projektom naui in otroci so se med projektom nauččili tudi pravilne namestitve OVS in ili tudi pravilne namestitve OVS in 
pripenjanje z varnostnimi pasovi. pripenjanje z varnostnimi pasovi. 

�� Za spremembo miZa spremembo miššljenja starljenja starššev sta zelo zasluev sta zelo zaslužžena tudi g. Abram in g.Milkoviena tudi g. Abram in g.Milkovičč. . 

-- Anketni vpraAnketni vpraššalnik za staralnik za staršše: e: 

�� ““Preizkus znanja o varnostnem sedePreizkus znanja o varnostnem sedežžuu”” –– december in marec december in marec –– glede na rezultat glede na rezultat 
so se tudi starso se tudi staršši naui nauččili nekaj novega o OVS.ili nekaj novega o OVS.

�� ““Evalvacija projektaEvalvacija projekta”” –– zadovolnji s projektom, saj smo z njim vsi nekaj pridobili.zadovolnji s projektom, saj smo z njim vsi nekaj pridobili.



-- Za dobro opravljeno delo smo dobili tudi nagrado: priznanje, fiZa dobro opravljeno delo smo dobili tudi nagrado: priznanje, figurico pasavgurico pasavččka za ka za 
varnostni pas in obevarnostni pas in obeššanko za avto.anko za avto.

VSI VEMO, DA JE RED VEDNO PAS PRIPET!VSI VEMO, DA JE RED VEDNO PAS PRIPET!


