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POTEK PROJETNEGA DELA: 

…Promet na cesti je in zraku, 

pa na vodi in na vlaku… 

Prav takšen je bil naš moto v mesecu februarju. Aktivno smo ves februar izvajali projekt 

Pasavček. Dejavnosti preko katerih smo spoznavali promet in sam moto projekta: »Red je 

vedno pas pripet,« so zajela vseh šest področjih, ki jih zajema kurikulum. 

Najprej naj povzamem cilje po področjih. 

Gibanje:  

 Otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

 Otrok razvija koordinacijo in orientacijo. 

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 Otrok razvija fino motoriko. 

  



Jezik: 

 Otrok spozna primerno literaturo in prisluhne zgodbam, deklamacijam na izbrano 

temo. 

 Otrok aktivno sodeluje v pogovoru na tematiko. 

 Otrok lista slikanice, revije in pridobiva nove informacije o tematiki. 

 Otrok pravilno reši uganko. 

Umetnost: 

 Otrok spozna novo pesem na izbrano tematiko in poje v obsegu svojega glasu. 

 Otrok izdela dekoracijo iz odpadnega materiala. 

 Otrok spozna novo likovno tehniko (trganka) in razvija čut za estetiko. 

 Otrok pridobi nove informacije ob ogledu izobraževalnega filma: Znam sam potujem 

 Otrok sodeluje pri izdelavi velikega kartonastega avtomobila. 

Družba: 

 Otrok se sproščeno igra in v igri uživa. 

 Otrok spoznava in utrjuje pravilno ravnanje v prometu. 

 Otrok se uči strpnosti. 

 Otrok opazuje promet. 

 Otrok sodeluje s starši. 

Narava: 

 Otrok spoznava prometne znake in jih pravilno poimenuje. 

Matematika: 

 Otrok pravilno razvrsti vozila. 

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI: 

 Sprehodi po mestu (opazovanje prometa, prometnih znakov in utrjevanje pravilnega 

ravnanja v prometu). 

 Poganjalčkov poligon ( pomen uporabe čelade, prepoznavanje prometnih znakov, 

upoštevanje le teh in semaforja). 

 Gibalna igra: Semafor. 



 Rezanje s škarjami in lepljenje (izdelava obešanke  »Pasavček«) 

 Poslušanje zgodbic na to tematiko: Medvedek se uči voziti kolo, Frančkova kolesarska 

čelada… 

 Poslušanje deklamcije: Red je vedno pas pripet. 

 Reševanje ugank o prometu. 

 Sodelovanje v pogovorih o prometu, pravilni uporabi pasu. 

 Učenje nove pesmi: Avto. 

 Ogled izobraževalnega filma: Znam sam potujem. 

 Izdelava dekoracije za skupino. 

 Izdelava trganke: Avto. 

 Izdelava velikih kartonastih avtomobilov za igro. 

 Utrjevanje varnega ravnanja v prometu (pomen rutke na sprehodih, pravilno prečkanje 

ceste, pravilno zapenjanje v avtomobilu, pravilna uporaba stolčkov za otroke, 

prepoznavanje in poimenovanje prometnih znakov…) 

 Demonstracija pravilne uporabe stolčkov in zapenjanja. 

 Obveščanje staršev o izvedbi projekta (dnevni zapis o dejavnostih na oglasni deski, 

razdeljevanje literature o projektu »Pasavček«) 

 Razvrščanje vozil glede na vrsto prometa. 

 Prosta igra z duplo kockami, železnico, avtomobili, itn… 

UPORABLJENI MATERIALI IN PRIPOMOČKI: 

 Poganjalci, čelade, prometni znaki, semafor. 

 Rutke. 

 Slikanice, deklamacije, uganke. 

 Bravan papir, risalni listi, lepilo, motiv avtomobila. 

 Kartonaste škatle, temepra barve in odpadni material, šeleshamer. 

 Računalnik. 

 Lupinica, stolček za avto. 

 Gradivo projekta (tatoo, zbiranje štempiljk,…) 

 List za vodenje dnevnih dejavnosti na oglasni deski. 

 Igrače. 

 Delovni list: razvrščanje vozil, zvezek. 

 Plakat: »Pasavček.« 



VKLJUČENI SODELAVCI IN VLOGA STARŠEV 

Pri izvedbi projekta je z mano sodelovala sodelavka Irena Gnezda, s katero sva zasnovali 

mesečne dejavnosti in jih tudi izvedli. Pomoč, svetovanje in deljenje primerov dobre prakse, pa 

smo si predajale vse sodelavke v prvem traktu našega vrtca. Zaradi izredno slabe epidemiološke 

slike v naši občini v tem mesecu nismo mogli vključevat ostalih sodelavcev in drugih služb, saj 

je bilo druženje omejeno. S starši smo sodelovale ves čas. Preden smo s samim projektom 

pričele, smo starše preko e-pošte obvestile o prihajajočih dejavnostih v mesecu februarju. V 

našem kotičku zunaj igralnice pa smo izobesile plakat in gradivo o samem projektu. Na ta način 

smo tudi starše ozaveščale o pomenu privezanega pasu in pravilnega ravnanja v prometu. 

Izročile smo jim razpredelnico za zbiranje »štempiljk« ob pravilni uporabi stolčkov, ki so jo 

otroci vsakodnevno prinesli v vrtec. Vsakodnevno pa so starši bili obveščeni o izvedbi 

posameznih dejavnostih na oglasni deski. Starše smo prosile, da se o dogajanju v vrtcu 

pogovarjajo tudi doma in tako utrjujejo naše znanje. 

IZVEDBA 

       

Preden smo odšli na sprehod smo si namestili rutke. V mestu smo opazovali promet in se 

varno ravnali v njem. 



   

Izvedli smo poganjalčkov poligon, izdelali obešanko. 

 

Ogledali smo si izobraževalni film.  



 

Razvrščali smo vozila glede na vrsto prometa. 

Demonstrirali smo pravilno izbiro sedža in pravilno zapenjanje v tem. 

 

  



Pa še umetnost: 

Izdelava trganke. 

 

  

Izdelava dekoracije za  pano v skupini. 



 

Igra z izdelanimi avtomobili in železnico.

 



EVALVACIJA 

Kot sem že v začetku poročila omenila, smo projekt izvedli v mesecu februarju. Skupaj z Ireno 

sva pred izvedbo samega projekta pripravile ustrezne dejavnosti za otroke, ki so otroke vodile 

k napredku in nadgrajevanju znanja. V prvih dneh sva se z otroki veliko pogovarjale, otroci so 

bili v pogovoru aktivni, spoznali sva, da imajo nekaj predznanja na to tematiko, ki pa smo ga z 

dejavnostmi v tem mesecu še nadgradili. Ves čas sva jih spodbujali k verbalizaciji in drugim 

načinom izražanja. Imeli so dovolj spodbud za aktivno učenje, saj so bili ves čas aktivni, skupaj 

smo raziskovali in se preizkušali na različnih področjih. 

Sledili sva načrtovanim ciljem in jih uresničili, pri tem pa sva upoštevali individualne razlike 

otrok. Za izpeljavo dejavnosti sva uporabili ustrezna sredstva in opremo. 

Pri izvedbi samega projekta in dejavnostih sva se skupaj s sodelavko počutili zelo dobro. Prišli 

sva do spoznanja, da otroci o uporabi varnostnega pasu niso najbolj osveščeni, velikokrat pa 

ravnajo bolj odgovorno kot starši (razvidno iz pogovora). Dobro je, da starše in otroke 

opozarjamo in ves čas osveščamo o tem. 

S strani otrok smo pridobile pozitivne informacije. Prav te sva pridobili zadnji dan izvedbe tega 

projekta, ko smo se o vseh izvedenih dejavnostih pogovarjali. Najbolj pa naju je presenetilo to, 

ko so otroci slogan: »Red je vedno pas pripet«, ponovili in uporabili že sami, vedno ko je na to 

temo stekel pogovor. V začetku meseca so otroci pripovedovali o tem, kako sedijo v stolčku ne 

da so privezani, kako sploh ne sedijo v stolčku… Konec meseca pa je bila situacija čisto 

drugačna, tudi zaradi zbiranja »štempiljk« ob pravilni uporabi stolčka. Otroci so govorili o tem, 

kako starše vedno opomnijo, da jih je treba privezat preden se odpravijo na pot, kako je potrebo 

»vzdignit« roko na prehodu za pešce… 

Prav tako pa sva pozitivne informacije pridobili s strani staršev. Izkazali so veliko zadovoljstvo, 

ker so bili vsakodnevno obveščeni o tem, kaj se v skupini dogaja, saj je lahko le na tak način 

tudi doma stekel pogovor. Vsi izdelki so bili razstavljeni v garderobi, obešanko pa so otroci 

odnesli domov. Odzivnost nekaterih staršev je bila tako kot vedno, nekoliko slabša. Veselilo 

naju je, da so se tudi starši skupaj z otroki trudili, da uporabijo varnosti pas in se z otroki prav 

tako pogovarjajo in utrjujejo pomen pravilnega ravnanja v prometu, tudi ko niso v vrtcu. Poleg 

staršev so bile v projekt vpletene samo še strokovne delavke  prvega trakta, kjer smo po skupni 

evalvaciji ugotovile, da smo projekt super izpeljale z realizacijo zastavljenih ciljev. 

Zapisala: Tadeja Pregelj 


