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LOKACIJA VRTCA:
-naš vrtec je lociran neposredno 

ob glavni prometni cesti skozi 
kraj;

-namesto parkirišča imamo pred 
vrtcem avtobusno postajo;

-velika nevarnost za otroke( kljub 
stalnemu opozarjanju se s 
strani občine ni uredilo 
drugače);

-zaradi neupoštevanja omejitev 
hitrosti nevarnost prečkanja 
ceste tudi na prehodu za 
pešce.



IZHODIŠČE:
-otroci ob prihodu in odhodu v/iz vrtca 

ne sedijo v OVS;
-otroci v avtu sedijo v OVS vendar niso 

pripeti z varnostnim pasom;
-prometna nesreča enega izmed otrok 

na poti v vrtec (otrok ni bil pripet z 
varnostnim pasom).



CILJI PROJEKTA:
-starše seznaniti s pomenom uporabe OVS in varnostnih 

pasov,
-starše naučiti pravilne uporabe OVS in varnostnih pasov;
-starše seznaniti z namenom in s potekom projekta Pasavček;
-otroke seznaniti s projektom Pasavček;
-ozavestiti uporabo OVS in varnostnih pasov pri strokovnih 

delavkah vrtca tudi v zasebnem življenju.
-naučiti otroke pravilnega poimenovanja (prehod za pešče-

zebro so poimenovali žirafo).



CILJNA SKUPINA:
-otroci,
-starši,
-osebe, ki prevzemajo otroke v vrtcu 

poleg staršev (stari starši, tete..),
-strokovne delavke vrtca,
-člani lokalne skupnosti, ki so obenem 

tudi udeleženci v prometu.



SODELAVCI:
-policisti,
-gasilci,
-stari starši,
-demonstratorji.



TRAJANJE PROJEKTA:
- od novembra 2009 do aprila 2010



IZHODIŠČE ZA 
IZVEDBO:

-pridobitev dovoljenja s strani staršev,
-pogovor z otroki o pomenu pripenjanja z 

varnostnim pasom v avtomobilu,
-interna anketa o pripenjanju med otroki,
-interno opazovanje s strani strokovnih 

delavk vrtca o pripetosti otrok ob prihodu 
v vrtec.



4 FAZE DIDAKTIČNEGA 
KRIŽA ZA PROJEKT:

-spoznavanje projekta in njegovih 
ciljev,

-načrtovanje dejavnosti,
-izvajanje dejavnosti,
-spremljanje in evalviranje uspešnosti 

projekta in izpolnitve zastavljenih 
ciljev.



PASAVČEK JE MOJ 
PRIJATELJ



OBLIKE DELA:
-skupna,
-skupinska,
-individualna.



METODE DELA:
-pogovor,
-razlaga,
-demonstracija,
-poslušanje,
-opazovanje,
-gra vlog
-spontana igra,
-terensko opazovanje,
-praktično delo.



UPORABLJENI 
MATERIALI:

-poslana gradiva iz DRSC-ja,
-demonstracijske klopi,
-likovni material (barve, papir..),
-odpadni material (časopisni papir, 

škatle..),
-različne revije, časopisi, brošure..



UPORABLJENI 
PRIPOMOČKI:

-tehnični pripomočki (škarje,...),
-tehtnice,
-prometni znaki, ki smo si jih sposodili v 

osnovni šoli.



DEJAVNOSTI PO 
PODROČJIH:

1. GIBANJE
2. JEZIK
3. UMETNOST
4. DRUŽBA
5. NARAVA
6. MATEMATIKA



GIBANJE
Globalni cilj:
-pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne 

sposobnosti.
Cilj:
-uvajanje otrok v igre, kjer je treba 

upoštevati pravila,
-spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov in 

skrb za lastno varnost.



GIBALNA IGRA: 
VOZIMO AVTO



IZDELAVA MOJE PRVE 
KNJIGE O PROMETU



UMETNOST
Globalni cilj:
-razvijanje izražanja in komuniciranja z 

umetnostjo.
Cilji:
-spodbujanje splošne in specifične 

ustvarjalnosti v pripravi in uporabi 
sredstev in prostora.



PASAVČEK IZ 
PLASTELINA



BARVANJE VELIKEGA 
PASAVČKA



BARVANJE V PARU NI 
ENOSTAVNO



DRUŽBA
Globalni cilj:
-seznanjanje z varnim načinom življenja.
Cilji:
-otrok se seznanja z varnim vedenjem in se 

nauči živeti in ravnati varno v prometu,
-otrok se seznanjaorjenimi pravili v družbi.



PRAVILNA UPORABA 
OVS



PROMETNI ZNAKI V 
OKOLICI VRTCA



OBISK 
DEMONSTRATORJEV



PRAVILNO 
PRIPENJANJE



VSI SMO POSKUSILI 
PRIPENJANJE



KOTIČEK ZA STARŠE



NARAVA
Globalni cilj:
-spoznavanje tehničnih predmetov in 

razvijanje spretnosti na področju 
tehnike in tehnologije.

Cilji:
-otrok razvija predstavo o zaporedju 

dogodkov (vzrok-posledica).



Z VRVICO NA SPREHOD



MATEMATIKA
Globalni cilj:
-seznanjanje z matematiko v 

vsakdanjem življenju.
Cilji:
-otrok spoznava in uporablja simbole,
-otrok išče različne možnosti rešitve 

problema.



SPOZNAVAMO 
PROMETNE ZNAKE



EVALVACIJA 
PROJEKTA

Doseženi zastavljeni cilji:
-na podlagi opazovanja ob koncu projekta so otroci in starši 

redno pripeti z varnostnim pasom,
-otroci sedijo v OVS in so pravilno pripeti,
-otroci kljub svoji rosni starosti opozarjajo starše na 

pomembnost pripenjanja,
-udeleženci v prometu v vasi se zavedajo, da še posebno ob 

vrtcu pazijo na hitrost vožnje,
-strokovne delavke so tudi v zasebnem življenju bolj pozorne 

na pravilno pripenjanje in se zavedajo, da predstavljajo 
zgled vrtčevskim in svojim otrokom.



PREDSTAVITEV 
STARŠEM

Kaj vse smo se naučili v projektu Pasavček 
smo predstavili staršem, babicam in 
dedkom v popoldanskem času ob koncu 
meseca marca. 

Starši so bili nad našim znanjem navdušeni in 
so nam bučno zaploskali.

Obveščanje širše javnosti mesečno v 
lokalnem časopisu.



PASAVČEK
- Lik Pasavčka je bil zelo dobra 

motivacija,
-otroci so bili navdušeni tudi nad 

promocijskim materialom in 
štampiljkami,

-pesmica o Pasavčku je bila otrokom 
zelo všeč in so si jo hitro zapomnili.



Projekt Pasavček je dosegel svoj 
namen.

Prometna varnost se je povečala, prav 
tako pa so opazni trajnejši učinki, saj 
se otroci kljub svoji starosti še dobro 
spomnijo vseh aktivnosti, ki smo jih 
izvajali.
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Hvala za vaHvala za vaššo pozornosto pozornost


