
NAJ BO LETALO, AVTO, VLAK, 

TO DANES VE ŽE VSAK: 

»KO POTUJEŠ SPET IN SPET, 

RED JE VEDNO PAS PRIPET.« 

 

Otroci so najbolj ogroženi v prometu kot (so)potniki v vozilih, kjer morajo biti zaradi varnosti 

vedno pripeti z varnostnim pasom ali pa ustrezno nameščeni v otroški varnostni sedež. Kljub 

temu, da smo v naše delo že od samega začetka šolskega leta vključevali prometno vzgojo, 

smo s projektom Pasavček – Red je vedno pas pripet naša znanja 

dopolnili in nadgradili. 

Projekt smo začeli z ogledom plakata in varnostnega sedeža, ki smo ga 

imeli v skupini ves mesec april. Večina otrok se je nanj z veseljem 

usedla, z Dolores pa sva jim pokazali pravilno pripenjanje z varnostnim 

pasom. Ob tem smo skupaj prepevali pesmico Se peljemo v Vipavo.  

Nato smo si ogledali risanko Promet. V mini seriji slovenske okoljske 

risanke Lepši svet glavna junaka Tina in Rok, skupaj s psičkom Edijem 

ter vsevedno tablico Nikom na razburljivih in zanimivih dogodivščinah, spoznavata, kako 

smo lahko učinkoviti v prometu. Ker je bilo v risanki predstavljenih več različnih vozil, smo 

pogovor navezali tudi na spoznavanje in poimenovanje različnih prevoznih sredstev. 

 

 

 

 

 

 

 

Za bogatenje besednega zaklada sva pripravili jezikovne karte, na katerih so otroci spoznavali 

krožišče, tunel, kolesarsko stezo, prehod za pešce, letališče, pristanišče ... Izdelali sva tudi 

plakat, kjer so razvrščali prevozna sredstva glede na obliko transporta.  



Najpogosteje smo prometno vzgojo in varno hojo ob cesti utrjevali na sprehodih, na katerih 

vedno nosimo rutko. Otroci so se seznanili, da se morajo ustaviti dva koraka pred prehodom 

za pešce in se večkrat prepričati, če je prečkanje res varno. Opazovali smo tudi promet in 

prometne znake, pri čemer smo poimenovali barvo, obliko in pomen posameznega znaka. 

Otrokom sva pripravili didaktični material, s pomočjo katerega so prometne znake razvrščali 

glede na obliko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar se nismo odpravili na sprehod, pa smo čas preživljali tudi v atriju. Tam sva otrokom za 

igro ponudili plastične avtomobilčke, s katerimi so sestavljali zelo dolge kolone vozil. Zelo 

radi so gradili tudi železnico in po njej vozili z vlakom.  

 

 

 

 

 

 

Projekt Pasavček smo vključili tudi na področje umetnosti. Peli smo pesmice Moj rdeči avto, 

Z avtobusom k teti, Barčica po morju plava, Vlakec ... in plesali ob pesmi Kolesa na avtu. Na 

likovnem področju pa smo najprej izbrali nekaj plastičnih avtomobilčkov in traktorjev z 

različnimi profili koles, ki smo jih namazali s tempero. Otroci so vozila nato vozili po risalnih 



listih in opazovali sledi, ki so jih puščala za seboj. Tako so nastala zanimiva ozadja za naše 

nadaljnje likovno ustvarjanje. V naslednjih dneh so otroci z barvicami barvali pobarvanke 

vozil, ki sva jih nato izrezali, sami pa so jih prilepili na prej pobarvane podlage. Nazadnje so 

otroci s temperami pobarvali gobice v obliki različnih prevoznih sredstev in jih odtisnili na 

risalni list.  

 

      

 

 

 

 

 

  

 

   

Vsi vozniki smo dolžni poskrbeti, da otroci v avtomobilu sedijo v otroških sedežih in da so 

pripeti s pasovi. Odrasli se moramo zavedati, da smo otrokov vzor, zato smo se tudi sami 

dolžni dosledno pripenjati. Preko nas se otroci naučijo odgovornega ravnanja do lastne 

varnosti in varnosti drugih. 

Tjaša in Dolores 


