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Dječji   vrtić   “V A R A Ž D I N”

5. DRŽAVNI  STRUČNI
SKUP

Hotel  Terme  Jezerčica
Donja  Stubica



Projekt za promicanje, preventivu, razvitak i 

unapređenje zaštite djece predškolske dobi

u prometu
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Prometna preventiva temelj  je  sigurnosti  svih  

sudionika  u  prometu

• sustavno,postupno, dugoročno učenje i osposobljavanje 

djece za stjecanje znanja, vještina , stavova i vrijednosti 
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PRAVILA   I   PROPISI

PROMETNE  SITUACIJE

KULTURA  
ODGOVORNOST



CILJEVI 
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Kontinuitet Partnerstvo Fleksibilnost Otvorenost  

Znanje  Identitet i 
autonomija  Kreativnost  Odgovornost i 

tolerancija  

• Cjelovit  razvoj djeteta

• Odgoj i učenje djeteta

• Razvoj  kompetencija

• Dobrobit  djeteta

• Priprema za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu uz

ovladavanje osnovnih pravila za različite situacije

• Obogaćivanje iskustva djece pravilnim predodžbama i

doživljajima o svijetu oko sebe

• Osvještavanje opasnosti koje prijete u igri i kretanju ulicom

• Razvijanje opreza i osjećaja odgovornosti za vlastitu sigurnost i

sigurnost drugih

• Prenošenje stečenog znanja u praktično iskustvo



• Osvijestiti djecu o sigurnosti u prometu i 

pripremanje  za samostalno i odgovorno 

sudjelovanje

• Potaknuti roditelje na aktivno sudjelovanje 

u različitim oblicima edukacije i 

aktivnostima prometne preventive i njihovo 

djelovanje kao uzora u prometu
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CILJEVI 
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I G R A  

Igra je temeljna  
aktivnost  i  

primarni  način  
učenja djeteta

-Sigurnost
-Samostalnost
-Samokontrola
-Kompetencije

-Vještine….

-Aktivno
-Iskustveno
-Situacijsko
-Suradničko

-Učenje po modelu 
odraslih

U Č E NJ E
SIMULACIJA   
SITUACIJA  I  
PRAKTIČNO   

SUDJELOVANJE
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Dokumentacija igre 

grafičkim tehnikama 

i plastičnim 

oblikovanjem

MATERIJALNO   

OKRUŽENJE U 

IGRI  PROMETA 
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AKTIVNOSTI  

S AUTOSJEDALICOM

• motoričke  vještine

• samostalnost mišljenja i 

djelovanja

• samoorganiziranje i 

samoiniciranje

• komunikacija  
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KORIŠTENJE  RAČUNALA  

U  SVAKODNEVNIM   

AKTIVNOSTIMA 

“Crvenkapica u 
prometu”

- edukativni  programi  i  igrice
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PROVEDENE   AKTIVNOSTI 

SIMULACIJA 

PROMETNIH 

SITUACIJA

PRAKTIČNA  PRIMJENA  

ZNANJA  I  VJEŠTINA  

TE  STJECANJE NOVOG  

ISKUSTVA

POLIGONŠETNJA

upoznavanje prometnih 

površina,sudionika u 

prometu, prometnih 

znakova i signalizacije
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PROVEDENE   AKTIVNOSTI 

„ VIDI  I  KLIKNI ” 

Kampanja HAK – a 

- simulacija prometnih 

situacija

- organizirane posjete  policijskih 

službenika

- upoznavanje sa zanimanjem i 

zadaćama,programima djelovanja

„ Sigurno na putu od vrtića do 

škole”

SURADNJA



Aktivnostima  koje smo provodili

utječemo na cjelovit razvoj djeteta , odgoj  i  

učenje te razvoj njegovih kompetencija
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Znanje  i  
razumijevanje

Vještine  i  
sposobnosti 

Stavovi  i  
vrijednosti



SVOJSTVO  DJETETA poginuli
teško

ozlijeđeni
lakše

ozlijeđeni

VOZAČ 23 86

PUTNIK 45 577

PJEŠAK 2 59 201

OSTALO 1
UKUPNO 2 127 865

Statistički  podaci  Ministarstva  unutarnjih  poslova za  2016.g 



TIJEK  AKTIVNOSTI 

 tijekom jutra pratili smo i bilježili koliko 

roditelja prilikom dovoženja djece u vrtić  koristi  

autosjedalicu za djecu u svrhu izrade statistike
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REZULTATI :

Od ukupnog broja roditelja  korisnika naših dječjih vrtića tijekom 

provedenog istraživanja zatečeno je stanje da  18 % njih nije imalo 

autosjedalicu u svome automobilu.
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- svi rezultati rađeni su na uzorku od 80 roditelja
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Razlozi koje navode roditelji su :

- imaju dva automobila pa se često dogodi da voze dijete u onom

koji nema autosjedalicu

- služe se službenim vozilom koje nema autosjedalicu

- djecu dovoze članovi bliže obitelji koji nemaju autosjedalicu u

svome automobilu

- ne koriste autosjedalicu jer smatraju da više ne odgovara

fizionomiji djeteta



Anonimna  anketa je provedena  u  objektima 

Dječjeg vrtića “Varaždin”, „Kozarčeva“ i  

„Koprivnička“  na  uzorku  od  80 roditelja  

djece  u  dobi od  4-7 godina 
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1. PITANJE  
IMATE  LI  U VAŠEM  AUTOMOBILU  AUTOSJEDALICU?

REZULTATI : 

od  ukupnog  broja  ispitanih roditelja  6 %  njih u  svome 

automobilu  nema  autosjedalicu
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2. PITANJE  
DA  LI  KORISTITE  AUTOSJEDALICU  ZA  VAŠE  DIJETE  U  AUTOMOBILU     

UKOLIKO  JE  IMATE?   

REZULTATI : 

od  ukupnog  broja  ispitanih roditelja koji  imaju  autosjedalicu

u  automobilu  9%  njih je  ne  koristi
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4. PITANJE  
DA  LI  SMATRATE  DA  JE  AUTOSJEDALICA  VAŠEG  DIJETETA  

PRILAGOĐENA  NJEGOVOM  RASTU  I  RAZVOJU ?

REZULTATI : 

od  ukupnog  broja  ispitanih  roditelja  8% njih smatra da postojeća 

autosjedalica ne odgovara potrebama njihovog djeteta
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5. PITANJE  
ZNATE  LI  TOČNO  KAKO  PRAVILNO  POSJESTI  I  VEZATI 

VAŠE  DIJETE  U AUTOSJEDALICI?

REZULTATI :  
od ukupnog  broja ispitanih roditelja  3  % njih smatra da 

ne znaju pravilno koristiti autosjedalicu
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5.PITANJE 
KAKO  STE  ODABRALI  AUTOSJEDALICU  ZA  VAŠE  DIJETE ?

RODITELJIMA  NISU BILI  PONUĐENI  ODGOVORI  VEĆ  SU  SE     
IZJAŠNJAVALI  PISANIM  PUTEM   NA  TEMELJU VLASTITOG  ISKUSTVA.



REZULTATI :

 32 %  roditelja  je odabralo autosjedalicu prema preporuci trgovca

 20 %  roditelja  je odabralo   autosjedalicu prema  financijskim  

mogućnostima

 14 %  roditelja  je autosjedalicu dobilo  na poklon

 11 %  roditelja  koristi  autosjedalicu od starijeg djeteta

 11 %  roditelja  je odabralo  autosjedalicu prema preporuci  prijatelja

 5 %  roditelja  je odabralo  autosjedalicu prema preporuci  automagazina

 4 % roditelja  je odabralo  autosjedalicu prema preporuci  internetskih 

foruma

 3 %  roditelja  je odabralo  i kupilo autosjedalicu putem interneta
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TIJEK  AKTIVNOSTI  NAKON  DOBIVENIH   
REZULTATA

• prezentacija  akcijskog  plana za  odgojitelje  i stručne 

suradnike  na  razini  vrtića

• edukativno  predavanje predstavnika  MUP-a  i HAK-a   

za  roditelje  i  odgojitelje 

Očekivani  ishodi :

Razvoj  kompetencija  koji  omogućavaju  

roditeljima i  odgojiteljima da  budu  uzoran  

model  ponašanja djeci  u  prometu
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„ZAŠTITA  KIKIĆA  U  PROMETU” 

Akcija Policijske uprave varaždinske u sklopu 

Europskog dana bez poginulih osoba u prometu

27.11.2018.g
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OSTVARENI 
ISHODI

Djeca su   stekla  znanja  i  

iskustva  za  buduće  sigurno  

sudjelovanje  u  prometu  i  utječu  

pozitivno  na  eventualne  

pogrešne  primjere  ponašanja  

njihovih  roditelja.

Povezivanje  svih  sudionika  odgojno-

obrazovnog  procesa  koji  su  spremni 

učiti,  istraživati  i  mijenjati odgojno-

obrazovnu praksu  i  dijeliti  to  iskustvo  s 

drugima  rezultiralo  je  kvalitetnijim 

odnosom  među svim  sudionicima  i  dalo 

poticaj  za  daljnju  suradnju.
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