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Informacije za učitelje: Učenec pešec  

Učno gradivo Učenec pešec je namenjeno učiteljem in učencem prvega triletja. Vsebine so 

namenjene spodbujanju varne mobilnosti otrok, osvajanju prometnih pravil in pojmov s področja 

prometa, razumevanju pomena vidnosti v prometu, razumevanju različnih prometnih situacij v 

različnih vremenskih razmerah, poznavanju varnejših poti v šolo … Osrednja tema se nanaša na 

pešce, saj so otroci prvega triletja najpogosteje udeleženi v prometu kot pešci ali kot sopotniki v 

vozilu. 

Otrok kot pešec 

Ko smo z otrokom v prometu kot pešci je pomembno, da vedno (če je le možno) uporabljamo 

površine namenjene pešcem, to je pločnike, prehode za pešce, semaforizirane prehode, podhode in 

nadhode…. Mlajšega otroka vedno držimo za roko, hodi pa naj po notranji strani,  torej čimbolj stran 

od cestišča. Tako zmanjšamo verjetnost, da se nam otrok iztrga iz rok in nepričakovano steče na 

cesto. Pazljivi moramo biti tudi pri vseh izvozih iz garaž in dvorišč, saj so pogoste nesreče, da so otroci 

poškodovani prav ob vzvratni vožnji vozila, ko voznik ne vidi otroka, ki se je nenadoma pojavil za 

vozilom. Prav tako je zelo pomembno, da otrok ne puščamo samih na otroških igriščih, ampak so 

zmeraj v spremstvu staršev ali drugih odraslih. Tako lahko preprečimo marsikatero prometno 

nesrečo. 

Tudi otrok na rolerjih mora uporabljati površine kot pešec, nikakor pa ne sme rolati po cestišču. Ob 

tem mora seveda imeti tudi vso zaščitno opremo s ščitniki na rokah in nogah, ter seveda čelado na 

glavi. 

Otroci niso pomanjšani odrasli 

Otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi 

sodobnega prometa. 

Tja do desetega leta še ne znajo in ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu, kajti otroci 

doživljajo promet drugače, velikokrat jih premami kaj na drugi strani ulice in pozabijo na vsa pravila, 

pri hoji in teku še niso dovolj spretni, kaj šele da bi obvladali vožnjo kolesa tako dobro, da bi varno 

sodelovali v prometu. 

Otroci so manjši kot odrasli, zato ne vidijo čez parkirane avtomobile ali zabojnike za smeti. Pri hoji in 

teku še niso dovolj spretni, predvsem pa imajo otroci težave v prometu zaradi postopnosti 

zaznavnega in spoznavnega razvoja. In zato smo tukaj mi odrasli, starši, da poskrbimo za njihovo 

varnost, ter jih seveda učimo varnega ravnanja v prometu. 

Ne smemo pozabiti, da otroci: 

• Nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve 

ali desne 

• Dobro slišijo, vendar ne vedo natančno iz katere smeri slišijo vozilo 

• Ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj 

• Ne razlikujejo dobro pojmov npr. levo, desno 

• Ne zmorejo dolgotrajne koncentracije 
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• Njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih kaj 

zmoti (hitro lahko pozabijo ali so videli vozilo, ki se približuje) 

• Ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil kot je npr. pravilo kako prečkamo cesto 

• Zaradi razvoja mišljenja otroci pogosto mislijo, da jih voznik vidi, če oni sami vidijo avto, ki se 

približuje, vendar to velikokrat ni res 

Izkoristite čas z otrokom in ga dodatno pripravite na samostojno sodelovanje v prometu. Vzemite si 

čas in mu razložite pravila varnega ravnanja v prometu, mu jih pokažite v prometu in jih vadite z njim. 

Vsakič znova ga pohvalite za previdno in varno ravnanje, ter opozorite ob nepravilnem. Samo s 

takšnim načinom vzgoje bomo otroka dobro pripravili, da bo čez nekaj let lahko samostojno 

sodeloval v prometu kot pešec ali kasneje kot kolesar in voznik. In ne pozabite, da ste sami s svojim 

vedenjem in ravnanjem otroku lahko najboljši zgled. 

Učno gradivo 

Učno gradivo je sestavljeno iz petih poglavij. Na začetku vsakega poglavja so na modrih straneh 

uvodne informacije in predlogi za aktivnosti namenjene učiteljem. V nadaljevanju so razloženi so 

osnovni pojmi, sledijo naloge za učence. Učitelji lahko naloge avtonomno izbirajo v skladu z učnimi 

cilji. Da bi učiteljem olajšali pedagoško delo, je na začetku kazalo učnih ciljev. 

Učno gradivo Učenec pešec je dostopno na spletu (kliknite na https://www.avp-rs.si/wp-

content/uploads/2019/10/U%C4%8Denec-pe%C5%A1ec-Publikacija-Splet.pdf) 

Učno gradivo je lahko učiteljem v pomoč pri izvedbi prometnih dni, učnih ur o prometni vzgoji ali pa 

služi utrjevanju in ponavljanju prometnih pravil ter ustreznega obnašanja v prometu. Prometno 

vzgojo je smiselno izvajati čimpogosteje v realnih prometnih situacijah v lokalnem okolju, da bo 

mobilnost otrok čimbolj varna. 

Učenci prvega triletja se že od predšolskega obdobja učijo pravil in ustreznega obnašanja v prometu, 

da bodo postali čim bolj samostojni udeleženci v prometu. Zaradi svojih razvojnih značilnosti bodo tej 

nalogi težko kos, zato je pomembno, da posvetimo prometni vzgoji posebno pozornost. Za ta namen 

lahko uporabljate tudi pripravljeno učno gradivo Učenec pešec, ki ima 5 vsebinskih poglavij. Pri 

vsakem poglavju je najprej napoved vsebine, sledijo kratka pravila v prometu ali pomembne 

informacije, v nadaljevanju so naloge za učence in pred koncem poglavja nekaj predlogov za dodatne 

dejavnosti. Predlagamo, da pri vsakem poglavju učenci najprej usvojijo pravila, ki veljajo v prometu, 

nato pa se lotijo reševanja nalog. Rešitve nalog so zapisane na koncu učnega gradiva. Vključenega je 

precej slikovnega materiala, da si učenci vsebino lažje zapomnijo. Naloge pri učencih spodbujajo 

aktivno delo, ki vključuje kritični premislek in širše razmišljanje. Učitelji prvega triletja lahko za svojo 

skupino učencev naloge iz tega učnega gradiva kopirate ali natisnete v skladu z učnim ciljem, ki ga 

želite doseči. Fotokopije nalog so namenjene izključno uporabi v učnem procesu (v skladu s 50. 

členom ZASP, Ur. l. RS 16/07). Predlagamo, da učitelji učno gradivo dopolnite z razlagami in 

vsebinami iz knjižice Prvi koraki v svetu prometa (AVP) ali drugimi. Nalog ni treba uporabljati po 

vrstnem redu poglavij, saj so različno zahtevne in jih lahko prosto izbirate ter prilagajate po 

avtonomni presoji glede na sposobnosti vaših učencev in v skladu z zastavljenimi učnimi cilji. 

Predšolski otroci in prvošolci so v prometu udeleženi v spremstvu odraslih, v drugem razredu pa se na 

pot že lahko podajo sami kot pešci ali vozači na avtobusu. Pomembno je, da poznajo prometna 

pravila in ustrezno vedenje v prometu. Vsebine s področja prometne varnosti so uporabne in 

dobrodošle. V sodelovanju s strokovnimi delavci na šolah smo ugotovili, da si v prvem triletju želijo 

vsebin, s katerimi bi lahko otrokom, ki se v tem obdobju znajdejo v vlogi pešca, vozača in sopotnika, 
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ponudili dodatne naloge. Ker so otroci in pešci v Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 

opredeljeni kot ranljive skupine udeležencev prometa, jih želimo s tem učnim gradivom dodatno 

opolnomočiti, da bodo poznali prometna pravila in se bodo znali v prometu pravilno odločati. 

 

Viri: 

Več informacij na naših spletnih straneh: 

https://www.avp-rs.si/preventiva/svetovalnica/otroci/#otrokpesec  

Knjižica Prvi koraki v svetu prometa https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/prvi-

koraki-v-svetu-prometa.pdf  

Učenec pešec - Učno gradivo za spodbujanje varne mobilnosti v 1. triletju, dostopno na 

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2019/10/U%C4%8Denec-pe%C5%A1ec-Publikacija-

Splet.pdf 

  

 

Video gradivo:  

Pešec Bodi viden, bodi previden https://youtu.be/it7CeBTx-4E  

Pešci previdno https://youtu.be/2JyRYzZghBE  

Prvi koraki v svetu prometa https://youtu.be/h1udZgUG-pQ  


