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UVOD

• Prometni odgoj kao dio zaštite i samozaštite djece u godišnjem je planu i programu 
DV Tratinčica od 2007. i provodio se u svim skupinama predškolske djece. Suradnja 
s MUP-om, HAK-om, i udrugom „RODA” odvija se sustavno i kontinuirano. 

• Nakon edukacije na prvom državnom skupu „Projekt za promicanje, preventivu, 
razvitak i unapređenje zaštite djece vrtićke i predškolske dobi u prometu” gdje smo 
stekle temeljna znanja i iskustva u kreiranju akcijskih planova prometne preventive 
o prometnom odgoju u dječjem vrtiću počele smo razmišljati na drugačiji način. 
Shvaćanje važnosti krajnjeg cilja prometnog odgoja senzibiliziralo nas je  i osvijestilo 
koliko su zapravo važna ova temeljna znanja, vještine i sposobnosti – prometne 
kompetencije – svakom sudioniku u prometu, a dijete postaje sudionik u prometu 
od onog trena kad je prvi puta stavljeno u auto sjedalicu. Prema tome zaključujemo 
da s prometnim odgojem i edukacijom roditelja treba započeti već u jaslicama, da 
program prometnog odgoja treba integrirati u sva područja razvoja, u sve dobne 
skupine. 



UVOD

• Nakon analize stanja u vrtiću definirale smo načine na koje ćemo raditi i osmislile 
naš prvi akcijski plan „Prometnim poligonom do prometne kulture”.

• Ravnateljica i stručni tim upoznati su s „Akcijskim planom” te je plan u cjelovitosti 
prihvaćen.

• Pedagoška godina bila je pri kraju stoga smo dogovorili iscrtavanje poligona na 
već postojećim asfaltiranim površinama tijekom ljeta. Poligoni su prema nacrtu 
HAK-a iscrtani u četiri veća objekta DV Tratinčica (Tratinčica, Loptica, Pčelica i 
Zvjezdica).

• Na odgojiteljskom vijeću početkom pedagoške godine 2013./2014. prezentirale 
smo „Akcijski plan” kolegicama iz 11 objekata (83 odgojitelja i 6 članova stručnog 
tima).

• U rujnu 2013. započele smo s realizacijom projekta. Održan je roditeljski sastanak 
u skupinama „Štrumpfovi” i „Cvjetići”. Prezentiran je projekt, svrha i ciljevi.



PROMETNA RADIONICA
• 26.9.2013. održana je radionica s roditeljima za izradu didaktičkih materijala 

potrebnih za naš akcijski plan.
• Prisustvovali su roditelji skupina „Cvjetići“ i „Štrumpfovi“. Odazvalo se desetak 

roditelja. Izrađeni su veliki prometni znakovi za poligon, mali prometni znakovi 
za igre na maketi prometnice i prometnom tepihu, “memory” prometni znakovi, 
izrađeni i oslikani automobili od kartona, oslikan je kartonski stalak za didaktičke 
igračke.
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1. SKLOP AKTIVNOSTI – MOJ BICIKL (djeca u petoj godini života, skupina Štrumpfovi)

MATERIJALI:
• fotografije bicikala kroz povijest

• puzzle „bicikl“

• stihovi „Moj bicikljin“

• pjesma „Bicikl“

• zagonetka „Romobil“

• slikovnica „Bicikl“

• „Priča o dječacima i biciklima“

• priča „Hrabrica ili kako je Perica postao 
hrabar“

• geometrijski likovi od hamer papira: 
pravokutnik, kvadrat, krug, trokut

• olovke

• olovke u boji

TEMA: Moj bicikl
CILJ: usvajanje osnovnih pravila kretanja biciklom –
za sigurno kretanje u prometu
MJESTO: 

• soba dnevnog boravka

• stazice vrtića
ZADACI:
• upoznati djecu s fotografijama bicikala kroz povijest –

jesu li bicikli uvijek ovako izgledali?
• upoznajmo koja prijevozna sredstva zagađuju okoliš, a 

koja ne
• upoznavanje s dijelovima bicikla – dječji model bicikla
• zadovoljiti dječju potrebu za kretanjem i boravkom u 

prirodi



TIJEK AKTIVNOSTI:
• opisujemo svoj bicikl: Kako izgleda? Kako se brinem o svome biciklu? Tko se 

sve koristi biciklom u mojoj obitelji?
• geometrijskim likovima izrađujemo bicikl
• crtamo olovkom: kotač bicikla – dječji model bicikla
• crtamo olovkama u boji: „Moj bicikl“
• promatramo i uočavamo povezanost među dijelovima bicikla (rješavanje 

listića: koji dio nedostaje…)
• igra s kretanjem: „Bicikl i biciklist“
• svakodnevna vožnja biciklima, guralicama, romobilima po stazicama vrtića
• briga o vlastitom biciklu , kacigi – pospremanje nakon igre u za to 

predviđen prostor, ne bacamo ga

NOSIOCI: tim za prometnu preventivu
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2. SKLOP AKTIVNOSTI – PROMETNE IGRE (djeca u petoj godini života, skupina 
Štrumpfovi)

MATERIJALI:
• geometrijski oblici od hamer

papira
• fotografije prometnih vozila
• fotografije djece sudionika u 

prometu
• velike slike prometnih znakova
• fotografije stvarnih prometnih 

situacija
• prometni znakovi na štapiću
• memory „Vozila u prometu“
• semafor od kartona
• semafor na baterije 

TEMA: Prometne igre
CILJ: Upoznati djecu s osnovnim prometnim 
pojmovima i pravilima
MJESTO: 

• prometni kutić
ZADACI:
• program osposobljavanja djece (upoznavanje 

oblika, boja, znakova, prometnih situacija, 
opasnosti, prometnih pravila i pojmova – prometni 
znak, semafor, pješački prijelaz ili zebra, pješačka 
staza – nogostup – pločnik, kolnik ili cesta, 
prometni policajac, vozila, vozači, pješaci, raskrižje)



2. SKLOP AKTIVNOSTI – PROMETNE IGRE (djeca u petoj godini života, skupina 
Štrumpfovi)

MATERIJALI:
• pvc automobili, drveni vlakići
• sliko-priče – pravilne i nepravilne 

prometne situacije
• poklapalica „Prometni znakovi i 

njihove sjene“
• slikovnice: „djeca u prometu 1, 2, 

3, 4“



TIJEK AKTIVNOSTI:
• povezivanje geometrijskih oblika s izgledom prometnih znakova
• uočavanje boja na prometnim znakovima
• igre zamišljanja: putujemo u autu, u autobusu, u vlaku
• zamišljamo da smo kondukter, putnik, vozač, blagajnik, policajac
• igre u prometnom kutiću – prometnica i željeznica s tunelom od kartona (pvc

autići, drveni vlakovi, mali drveni prometni znakovi i plastični semafor)
• simboličke igre prometnim znakovima na štapiću, palicom prometnog 

policajca, signalizirajućim palicama crvene i zelene boje
• igra vijugavom cestom na kartonu – tko će brže dovesti auto u garažu pod 

određenim brojem
• uočavanje i komentiranje ispravnog i neispravnog ponašanja na prometnici 

(sliko-priče i slikovnice)

NOSIOCI: tim za prometnu preventivu
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IZJAVE DJECE:
Što je to semafor?
• Sara: „Crveno pokazuje kada trebaš stati, na žuto se pripremiš a 

zeleno kada trebaš ići.“
• Lucija: „Za pješake je samo crveni i zeleni semafor, a ne žuti.“

Koje prometne znakove poznaš?
• Sara: „Na znak stop trebaš uvijek stati i crveni je.“
• Petar: „Tamo gdje su nacrtani bicikli to ti je samo za bicikle a ne za 

pješake.“
• Gabriel: „Plavi je znak za pješake i okrugli.“
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3. SKLOP AKTIVNOSTI – POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE (djeca u petoj godini života,            
skupina Štrumpfovi)

MATERIJALI:
• memory „Prometni znakovi“
• veliki prometni znakovi na postolju
• improvizirani automobili od kartona
• didaktičke prometne igre (drveni 

prometni znakovi, semafor na 
baterije, prometni domino)

• prometni znakovi na štapiću
• puzzle „Prometni znakovi“
• zagonetka „Semafor“
• pjesme: „Semafor“, „Gledaj lijevo, 

gledaj desno“, „Poštujte naše 
znakove“

TEMA: Poštujte naše znakove
• CILJ: Upoznati djecu s prometnim znakovima i 

pravilima važnim za ulogu  pješaka u prometu
MJESTO: 

• soba dnevnog boravka

• terasa

• poligon

• prometnice
ZADACI:
• približiti djeci prometne znakove i pravila kroz igru, 

pjesme, stihove, slikovnice, likovne aktivnosti



3. SKLOP AKTIVNOSTI – POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE (djeca u petoj godini života,            
skupina Štrumpfovi)

MATERIJALI:
• slikovnice: „Poštujte naše 

znakove“, „Što sve Ana zna o 
prometu“, „Sa zebrom sigurno u 
školu“

• lutkarska predstava na DVD-u 
„Crvenkapica u prometu“

• kolaž, škarice, ljepilo



TIJEK AKTIVNOSTI:
• igre velikim prometnim znakovima na postolju – odaberu znak, opišu ga (boja i oblik) i 

imenuju
• simbolička igra velikim prometnim znakovima na improviziranoj prometnici
• oslikavanje prometnih znakova olovkama u boji – vizualni poticaj određeni prometni znak 

na postolju 
• pronalazak i oslikavanje sličica prometnog znaka prema zadanoj šabloni
• radni listovi – pronalazak i spajanje istih slika (prometni simboli)
• izrada  semafora – rezanje i lijepljenje kolaž papira
• bojanke (raskrižja, semafori – za pješake i automobile, prometni znakovi)
• mali poligon na terasi – igra autićima od kartona, semaforom i prometnim znakovima 

(pravilno kretanje na raskrižju)
• šetnja centrom grada – uočavanje prometa, sudionika u prometu, prometnih znakova
• vježbanje – igre na poligonu – vozimo autiće od kartona, prelazimo zebru uz pomoć 

signalizacije semafora (uvježbavanje prometnih pravila u simuliranim situacijama)

NOSIOCI: tim za prometnu preventivu
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4.  AKTIVNOST  – POLICAJAC NAŠ PRIJATELJ (djeca u petoj godini života,            
skupina Štrumpfovi)

MATERIJALI:
• rekviziti prometnog policajca 
• prometnica
• raskrižje
• semafori
• prometni znakovi
• pjesma „Prometnik“

TEMA: Policajac naš prijatelj
• CILJ: Razvijati pozitivan odnos prema zanimanju 

policajca kao i osjećaj sigurnosti prilikom kretanja 
u prometu

MJESTO: 

• soba dnevnog boravka

• prometnice
ZADACI:
• upoznavanje prometnog policajca, odore, rekvizita
• upoznati značenje položaja ruku prometnog 

policajca
• primijeniti dosad stečeno znanje o prometnoj 

kulturi



4.  AKTIVNOST  – POLICAJAC NAŠ PRIJATELJ (djeca u petoj godini života,            
skupina Štrumpfovi)

ZADACI:
• uvježbavati prometna pravila u životnim 

situacijama
• razvijati sposobnost organiziranog kretanja u 

prostoru
• upoznavanje s prometnim znakovima tijekom 

šetnje s prometnim policajcem



TIJEK AKTIVNOSTI:
• posjet skupini kvartovskog policajca: upoznavanje s njegovim 

zanimanjem, opremom, stjecanje povjerenja
• pjevanje pjesme policajcu „Prometnik“
• kretanje djece u paru nogostupom i odlazak na raskrižje
• prelazak preko raskrižja sa semaforima a zatim raskrižja s prometnim 

policajcem (isključeni semafori)
• prelazak preko pješačkog prijelaza bez semafora

NOSIOCI: tim za prometnu preventivu i prometni policajac
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1. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI
djeca u 6. godini života – skupina „Cvjetići”

MATERIJALI:
• štapne lutke
• didaktička stolna igra „Boje i 

oblici“
• geometrijski oblici izrezani od 

šperploče
• medaljoni u paru (oblik i boja)
• plakat  „Geometrijski oblici“
• škare
• kolaž papiri
• slikovnica „Boje i oblici“

TEMA: Geometrijski oblici
CILJ: upoznati djecu s geometrijskim oblicima: krug, 
kvadrat, trokut (kao jedno od temeljnih predznanja, 
uz boje, za učenje prometnih znakova i drugih 
pravila u prometu.
MJESTO: 

• centar predmatematičkih vještina

• likovni centar

• centar za prometni odgoj
ZADACI:
• prepoznavanje i imenovanje oblika 
• klasifikacija prema obliku i boji



TIJEK AKTIVNOSTI:
• lutkarsko–scenska improvizacija „Razigrani oblici“
• društveno zabavna igra „Potraži svoj par“ (djeca nose medaljone oko vrata, na 

svakom medaljonu je geometrijski oblik određene boje, svatko treba naći 
prijatelja s istim oblikom i bojom, a zatim djeca vježbaju u paru ili igraju neku 
drugu igru u paru)

• grupiranje u timove prema geometrijskim oblicima (svi kvadrati – prvi tim, svi 
trokuti – drugi tim, svi krugovi – treći tim), svaki tim ima zadatak pronaći u sobi 5 
ili više predmeta oblika svog tima, pobjednici su članovi tima koji je prvi sakupio 
zadane predmete.

• prepoznavanje geometrijskih oblika izrezanih iz šperploče opipom
• didaktička stolna igra „Boje i oblici“ (klasificiranje u tablicu, zadani oblik u stupac 

određene boje)
• izrezivanje škarama iscrtanih geometrijskih oblika na kolaž papiru
• čitanje slikovnice „Boje i oblici“

NOSIOCI: tim za prometnu preventivu
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2. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA
DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”

TEMA: Vozila
CILJ: upoznati djecu s vozilima koja sudjeluju u prometu, 
vozilima kojima upravljaju odrasli, vozilima za djecu
MJESTO: 
• centar početnog čitanja i pisanja
• likovni centar
• centar za prometni odgoj
• autobusni i željeznički kolodvor
ZADACI:
• opisivanje i imenovanje vozila, njihove namjene i 

karakteristike
• upoznati djecu s mjestima na kojima voze određena 

vozila: kolnik, biciklistička staza
• upoznati djecu s opasnostima igre u blizini prometnica
• jačati socijalne vještine (dogovaranje, suradnja)

MATERIJALI:

• slikovnica „Vozila“

• hamer papir

• fotografije vozila

• geometrijski oblici od kolaž 
papira

• ljepilo

• cesta od linoleuma

• pvc autići, kamioni

• didaktička igra „Kuda vozi?”



TIJEK AKTIVNOSTI:
• čitanje slikovnice vozila
• zajednička izrada plakata „Vozila“, opisivanje, imenovanje, namjena vozila
• likovna aktivnost na temu „Vozila u kolaž tehnici“ (vozila od geometrijskih oblika)
• simbolička igra pvc autićima, kamionima, cestom od linoleuma: „Vozila u 

prometu“
• NOSIOCI: tim za prometnu preventivu
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3. SKLOP AKTIVNOSTI – POLICAJAC MOJ PRIJATELJ
DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”

• TEMA: Policajac moj prijatelj
• CILJ: suzbijanje osjećaja straha od policije, 

razbijanje stereotipa o policajcima
• MJESTO: 
• centar za prometni odgoj
• ZADACI:
• upoznati djecu sa zanimanjem policajca
• stvoriti ugodnu i opuštenu atmosferu  u 

skupini 

MATERIJALI:
• oprema prometne policije (uniforma, 

prsluk, palica)
• tepih „Promet“
• plakat „Poštujte naše znakove“
• pjesma „Čuvajte nas policajci“
• mala policiska uniforma



TIJEK AKTIVNOSTI:
• doček i upoznavanje djece i policajki članica akcijskog tima prometne 

preventive
• razgovor na temu: „Sigurno u prometu“ (demonstracija na tepihu  

„Promet“)
• upoznavanje s prometnim pravilima  uz plakat „Poštujte naše znakove“
• dogovor sljedećih susreta: vježbe prometnih pravila na prometnom 

poligonu, snalaženje u stvarnom prometu
• ples uz pjesmu  „Čuvajte nas policajci“
• Igra „Kao da sam policajac”
NOSIOCI:
• akcijski tim za prometnu preventivu MUP – a Koprivnica
• tim za prometnu preventivu
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4. SKLOP AKTIVNOSTI – SEMAFOR
DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”

• TEMA: Semafor
• CILJ: upoznavanje rada signalnog uređaja –

semafora, siguran prijelaz preko raskrižja sa 
svjetlosnom signalizacijom

• MJESTO: 
• centar za prometni odgoj
• centar početnog čitanja i pisanja
• likovni centar
• prometni poligon
• ZADACI:
• upoznati značenje signalnih svjetala na 

semaforu  za pješake (crveno – stani, zeleno 
– kreni)

• upoznati značenje signalnih svjetala na 
semaforu  za vozače (crveno – stani,  žuto –
pripremi se, zeleno – kreni)

MATERIJALI:
• slikovnica „Semafor Filip“
• priča „Čudni stvor - semafor“
• stihovi „Semafor“
• društveno – zabavna igra „Djeca u 

prometu“
• semafor 
• tepih „Promet“
• kolaž papir
• škare
• ljepilo
• pjesma „Semafor“
• zeleni  i crveni krug na štapu



TIJEK AKTIVNOSTI:
čitanje slikovnice semafor „Filip“; interpretacija slikovnice
• simbolička igra na tepihu „Promet“ sa semaforom  na baterije i pvc vozilima
• društveno–zabavna igra „Djeca u prometu“
• likovna aktivnost na temu „Semafor“ u kolaž tehnici
• pjevanje pjesmice „Semafor“
• pokretna  igra na prometnom  poligonu  „Semafor“

NOSIOCI:
• tim za prometnu  preventivu
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5. SKLOP AKTIVNOSTI – JA, PJEŠAK U PROMETU
DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”

TEMA: Ja - pješak u prometu
CILJ: razviti vještine i znanja važne za sigurno 
kretanje pješaka u prometu
MJESTO: 
• centar za prometni odgoj
• prometni poligon
• centar početnog čitanja i pisanja
• kolnici, pješačke staze i raskrižje u blizini 

vrtića
• glazbeni centar
ZADACI:
• upoznavanje prometnih znakova važnih za sigurno 

kretanje pješaka u prometu
• poznavanje prometnih pravila
• razvijati kreativnost i domišljatost u rješavanju 

postavljenih zadataka (problemskih)

MATERIJALI:
• prometni znakovi: pješački prijelaz, pješačka 

staza, prekid pješačke staze, zabrana 
kretanja za pješake

• slikovnice: „Što sve Ana zna o prometu“, 
„Priča o prometnim znacima“, „Poštujte 
naše znakove“

• slikovni prikaz problemskih situacija
• društveno zabavna memory igra „Prometni 

znakovi“
• društveno zabavna igra domino „Prometne 

situacije“
• CD „Poštujte naše znakove“, DVD 

„Crvenkapica u prometu“ (lutkarsko 
dramska predstava)

• lutke na štapu (dva automobila, bicikl, 
romobil, djevojčica, bakica)

• olovke u boji, papiri



TIJEK AKTIVNOSTI:
• „čitanje“  slikovnica
• gledanje lutkarsko dramske predstave „Crvenkapica u prometu“
• lutkarska improvizacija predstave „Crvenkapica u prometu“
• proigravanje društveno–zabavnih igara „Djeca u prometu“, memory „Prometni 

znakovi“, domino „Prometne situacije“
• rješavanje problemskih situacija prikazanih na slikama u manjim skupinama djece
• crtanje olovkama u boji na teme „Sigurno i opasno ponašanje u prometu“
• pjevanje i ples uz pjesmu „Poštujte naše znakove“
• šetnja s akcijskim timom prometne preventivne policije do obližnjeg  raskrižja, 

demonstracija sigurnog  prelaska preko ceste, ponavljanje prometnih pravila i 
znakova važnih za sigurno kretanje pješaka u prometu, šetnje pješačkim stazama, 
uočavanje problemskih situacija u prometu

NOSIOCI:
• tim za prometnu  preventivu
• akcijski tim prometne preventivne policije MUP-a Koprivnica

5. SKLOP AKTIVNOSTI – JA, PJEŠAK U PROMETU
DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”
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5. SKLOP AKTIVNOSTI – JA, PJEŠAK U PROMETU
DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”



TEMA: Prometnim poligonom do prometne kulture
CILJ: Osposobiti djecu za snalaženje u prometnim 
situacijama kao pješaka
MJESTO: prometni poligon dječjeg vrtića
ZADACI:

• razvijati sposobnost organiziranog kretanja u prostoru
• primijeniti dosad stečena znanja o prometnoj kulturi
• upoznati značenje položaja ruku prometnog policajca
• jačati osjećaj povjerenja i sigurnosti prema policijskim 

službenicima
• usvajane osnovnih načela sudjelovanja u prometu –

na poligonu 
• vježbama i aktivnostima na poligonu upoznati djecu s 

prometnim pravilima

MATERIJALI:
• prometni znakovi
• bicikli
• kacige
• autići od kartona
• semafor
• prometni poligon
• školska prometna oprema 

(kapa, prsluk)

6. SKLOP AKTIVNOSTI – PROMETNIM POLIGONOM DO 
PROMETNE KULTURE DJECA U 5.GODINI ŽIVOTA – skupina „ŠTRUMPFOVI”,

DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”



• upoznavanje prometne policajke
• podjela uloga, dogovor djece po skupinama  (vozači bicikla, vozači automobila, 

pješaci)
• uvježbavanje kretanja biciklističkom i pješačkom stazom uz poštivanje prometnih 

pravila i znakova
• uvježbavanje prijelaza ceste sa semaforom, bez semafora, bez pješačkog prijelaza, 

uz prometnog policajca
• evaluacija aktivnosti od strane djece - izjave

• NOSIOCI:
• tim za prometnu  preventivu i prometna policajka
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6. SKLOP AKTIVNOSTI – PROMETNIM POLIGONOM DO 
PROMETNE KULTUREDJECA U 5.GODINI ŽIVOTA – skupina „ŠTRUMPFOVI”,

DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”



KOMPETENCIJE KOJE SU 
RAZVIJENE U PROJEKTU
DIJETE – PJEŠAK – SUDIONIK U PROMETU:

• osposobljen za snalaženje i 
funkcioniranje u svakodnevnim 
prometnim situacijama

• osvješten za stvarne i moguće opasnosti 
u prometu i načine postupanja u njima

• pažljiv i odgovoran sudionik u prometu
• strpljiv u svim prometnim situacijama

ISHODI UČENJA

DIJETE – PJEŠAK – SUDIONIK U PROMETU:

• poznaje osnovne prometne znakove i 
prometna pravila

• razumije važnost poštivanja prometnih pravila, 
štiti svoj život i poštuje druge sudionike u 
prometu

• uočava moguće opasnosti u prometu
• uspostavlja vizualni kontakt,  komunikacija 

pješak – vozač
• razumije rizik nepravilnog i nepropisnog 

ponašanja u prometu (lakše i teže tjelesne 
ozljede, smrt)

• kreće se sigurno od kuće do škole, poznaje put 
i prometne situacije



DRUŽENJE S RODITELJIMA DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”

TEMA: PROMETNE IGRE DJECE I RODITELJA

CILJEVI:

• potaknuti roditelje da budu modeli djeci u prometu

• razvoj samopouzdanja, emocionalne i socijalne sigurnosti djece

• razvoj pozitivne slike o sebi

MJESTO: soba dnevnog boravka

ZADATAK: upoznavanje roditelja sa znanjima i vještinama koje su djeca razvila 

sudjelujući u programu prometne preventive



DRUŽENJE S RODITELJIMA DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”

TIJEK DRUŽENJA:

• pozdrav i uvodna riječ roditeljima

• program za roditelje: 

- stihovi „Moj biciklin“

- pjevanje pjesmica uz koreografiju: „Poštujte naše znakove“, „Semafor“, „Gledaj lijevo, 

gledaj desno“, „Prometnik“

• ispit za pješake (roditelji postavljaju pitanja djeci, pitanja pripremile članice tima za 

prometnu preventivu iz HAK-ovog priručnika)

• podjela  „Diploma za pješake“



DRUŽENJE S RODITELJIMA DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”

ISPIT ZA PJEŠAKE

1. TKO SUDJELUJE U PROMETU?
O: Vozači, biciklisti i pješaci.
2.TKO STE VI U PROMETU?
O: Pješaci.
3.ŠTO JE VAŽNO ZNATI DA BI BILI SIGURNI PJEŠACI U PROMETU?
O: Prometna pravila.
4.ZAŠTO UČIMO O PROMETNIM PRAVILIMA I POLAŽEMO ISPIT ZA PJEŠAKE?
O: Da nam se ne dogodi prometna nesreća.
5.AKO IDEM PJEŠICE MORAM HODATI CESTOM ILI PJEŠAČKOM STAZOM?
O: Pješačkom stazom.
6.a) ŠTO JE PJEŠAČKI PRIJELAZ ILI ZEBRA?
O: Dio ceste (kolnika) namjenjen za prelaženje pješaka preko ceste.

b) ČIME JE OBILJEŽEN?
O: Oznakama na cesti i prometnim znakom.

c) KOJIM ZNAKOM? OPIŠI GA.
7.KAD PRELAZIM CESTU, TREBAM POGLEDATI:
O: Prvo lijevo, pa desno, lijevo PAŽLJIVO!!!



DRUŽENJE S RODITELJIMA DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”

8.KAD S PRIJATELJIMA HODAM PJEŠAČKOM STAZOM, TREBAMO HODATI ?
O: Jedan iza drugoga.
9.a) ŠTO JE SEMAFOR ?
O: Semafor je uređaj za signalizaciju i regulaciju prometa koji nam svojim svjetlima pokazuje kada smijemo, a 
kada ne smijemo prijeći cestu .
b) BOJE NA SEMAFORU NAM GOVORE ŠTO?
O: Crveno – stani, zeleno – kreni.
10.SMIJU LI SE DJECA IGRATI LOPTOM UZ CESTU?
O: Ne! To je opasno i zabranjeno! Nikad ne trči za loptom na cestu.
11.a) ŠTO JE BICIKLISTIČKA STAZA?
O: To je površina namijenjena za promet bicikla. Odvojena je od ceste i obilježena prometnim znakom.

b)OPIŠI PROMETNI ZNAK KOJI OBILJEŽAVA POČETAK BICIKLISTIČKE STAZE I ONAJ KOJI OBILJEŽAVA KRAJ 
BICIKLISTIČKE STAZE?
12.KADA SE VOZIM  NA BICIKLU OBAVEZNO STAVIM ?
O: Kacigu na glavu.
13.DO 9. GODINE BICIKL SMIJEM VOZITI SAMO?
O: Uz pratnju roditelja, biciklističkom stazom.
14.KAD SE VOZIM U AUTOMOBILU, TREBAM BITI?
O. Vezan/a sigurnosnim pojasom.
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DRUŽENJE S RODITELJIMA DJECA U 6.GODINI ŽIVOTA – skupina „CVJETIĆI”

• prometne igre roditelja i djece (prometni memory i domino, igre na tepihu „Cesta“ 

velikim i malim prometnim znakovima, društveno zabavna igra „Djeca u prometu“, puzle 

„Prometni znakovi“, oslikavanje prometnih znakova, rješavanje problemskih situacija u 

prometu na radnim listovima)

NOSIOCI:

• djeca skupine „Cvjetići“

• tim za prometnu preventivu

• roditelji, djedovi i bake



U sklopu „Europskog tjedna kretanja”projekti:

„SIGURNO DO VRTIĆA”
(skupina „Pčelice”, djeca u 6. i 7. godini,  objekt Ivančica”, odgojiteljice Andreja 
Hobolić i Ljiljana Popec)  

„DOBRI PROMETNI UVJETI – SIGURNA DJECA”
(skupina „Miceki”, djeca u 6. i 7. godini, objekt Pčelica”, odgojiteljice Sandra Oreški i 
Sanja Petković)  

predstavljeni su Gradskoj upravi grada Koprivnice



• Vodeći se „Poveljom o pravima djeteta” da se djeci mora omogućiti aktivno 
sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im 
slobodu izražavanja mišljenja, odgojiteljice su „Micekima” i „Pčelicama” omogućile 
da iznesu svoje mišljenje o prometnim uvjetima u okolici vrtića.

• „Povelja o pravima djeteta” nadalje navodi da djeca imaju pravo izreći svoja 
gledišta koja se imaju ozbiljno uzeti u obzir. „Miceki „ i „Pčelice” ozbiljno su 
pristupili smišljanju rješenja za prometne probleme koje su uočili te su ponudili 
rješenja za nedostatke koje treba najprije riješiti.

• Pčelice su došle do zaključka da ispred vrtića nedostaje zebra. Dva najbliža 
pješačka prelaza udaljena su 100 m. Svakodnevno s roditeljima prelaze vrlo 
prometnu cestu bez pješačkog prelaza.

• U „Danu javnog prometa” u Gradskoj upravi, djeca i odgojiteljice predstavile su 
prijedloge rješenja problema sigurnosti djece oko vrtića višoj stručnoj savjetnici za 
europske integracije Ivi Svirčić koja je rekla: „Djeca su odradila veliki posao i 
možemo im zahvaliti na doprinosu u izradi mogućeg rješenja za bolji i efikasniji 
promet u gradu. Grad će definitivno uz pomoć djece implementirati ta kreativna 
rješenja u moguće razvojne planove, a hoće li ispred vrtića „Ivančica „ biti iscrtana 
zebra, odlučiti će nadležni upravni odjel nakon stručne analize.



• „Miceki” su također zaključili da im fali pješački prijelaz ispred vrtića te da 
odgojiteljice parkiraju svoje automobile u dvorištu vrtića. 

• Prijedlozi „Miceka” su riješili najvažnije prometne nedostatke njihovog vrtića. Na 
taj način vrtić bi postao sigurnije mjesto za igru djece te bi se tako ostvarilo njihovo 
osnovno pravilo na zaštitu. 





Moguća rješenja:
-postavljanje semafora

-postavljanje ležećih policajaca
-postavljanje znaka da je u blizini 

vrtić
-postavljanje pješačkog prijelaza
-postavljanje prometnih znakova



Zajednički rad: Izmišljeni promet u 
našoj ulici

-valovita šarena zebra
-cik-cak šareni ležeći policajci
-novi znak vrtića (koji svijetli)

-trokutasti kamion
-mini auto bez guma







PROMETNE AKTIVNOSTI S NOVOM GENERACIJOM DJECE 

• Nakon 2. i 3. državnog stručnog skupa o prometnoj preventivi u dječjim vrtićima 
unaprijedile smo znanja i iskustva za pripremu i kreiranje konteksta za prometni odgoj 
djece rane i predškolske dobi. 

• Prometni odgoj provodimo od jaslica integriran u sva razvojna područja s ciljem da 
djeca steknu navike za cijeli život koje će biti neizbrisive -> metodama učenja kroz 
činjenje, rad, igru, osobno iskustvo djece, pokazivanje, vježbanje, ponavljanje, 
ponavljanje u prometnom okruženju, sustavno i kontinuirano.



PROMETNE AKTIVNOSTI S NOVOM GENERACIJOM DJECE 

Učenje predškolske djece o prometu povezano je sa stjecanjem njihovih temeljnih znanja 
o svijetu koji ih okružuje, primjerice poznavanjem prostornih odnosa, prepoznavanjem i 
razlikovanjem boja, geometrijskih oblika.

Sa skupinom „ Srčeka“ započeli smo s prometnim odgojem u starijoj jasličkoj skupini 
(djeca u trećoj godini života). Program prometnog odgoja provodimo integrirano u sva 
područja razvoja, vodeći računa o potrebama djece te njihovim razvojnim mogućnostima.



1. SKLOP AKTIVNOSTI – SRČEKA SE UPOZNAJU S PROMETOM(djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

MATERIJALI:
• Prometni znakovi od pedagoški 

neoblikovanog materijala (semafor, 
pješački prijelaz)

• Didaktička igra: „Ispravno ponašanje 
u prometu“

• Slikovnice: „Murko na ulici“; „Djeca 
u prometu 1,2“

• DVD: „Crvenkapica u prometu“ 
(lutkarsko – dramska predstava)

• Pjesma : „Semafor“
• Igračka – semafor na baterije
• Lotto: prometni znakovi
• Puzzle u dva dijela: prometni 

znakovi

TEMA: “Srčeka” se upoznaju s prometom

CILJ: Razvijati osjećaj sigurnosti prilikom kretanja u prometu 

MJESTO: 

• nogostup

• pješačke staze

• soba dnevnog boravka

ZADACI:

• Kretanje nogostupom ili drugom prikladnom površinom 
za kretanje pješaka

• Razvijati sposobnost organiziranog kretanja u prostoru
• Jačanje emocionalne i socijalne sigurnosti
• Uočiti prometne znakove, imenovati ih
• Upotreba i uloga semafora za pješake te značenje boja



1. SKLOP AKTIVNOSTI – SRČEKA SE UPOZNAJU S PROMETOM(djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

ZADACI:
• Potaknuti spoznaju kod djece da na ulicu ne smiju izaći bez 

odraslog i moraju ga držati za ruku

• „Učiti“ djecu o sigurnosti i samozaštiti: hodati desnom 
stranom nogostupa – uz kuće , zgrade ili ograde, a ne blizu 
rubnjaka ili kolnika; gledati naprijed; slušati upute i gledati 
odgajatelja koji vodi kolonu djece

• Upoznati djecu s pojedinim pojmovima u cestovnom 
prometu: kolnik, nogostup, pješačka staza, vozilo, vozač, 
pješak, prometni znak, semafor, pješački prijelaz (zebra), 
autobus, kamion, traktor, bicikl, motocikl

• Omogućiti djetetu da se orijentira u prostoru u kome se 
kreće i doživi prostor

• Poticati razvoj artikulacije glasova
• Poticati razvoj jezika kroz bogaćenje rječnika



TIJEK AKTIVNOSTI:
• Čitanje slikovnica
• Gledanje lutkarsko dramske predstave „Crvenkapica u prometu“
• Proigravanje didaktičke igre sa zadatkom uz pomoć slikovnog materijala: 

„Ispravno ponašanje u prometu“
• Scenske improvizacije lutkama na štapu – prometnim znakovima (semafor, 

pješački prijelaz); imenovanje i opisivanje znakova 
• Upoznavanje s igračkom na baterije – semafor (signalizacija za pješake i 

automobile – uočavanje razlike u broju krugova, u liku pješaka koji se kreće i stoji)
• Igre uloga: pješaci i automobili – prelazak preko zamišljene prometnice uz 

signalizaciju svjetala na semaforu 
• Proigravanje didaktičkih igara (lotto, puzzle)

NOSIOCI: tim za prometnu preventivu

1. SKLOP AKTIVNOSTI – SRČEKA SE UPOZNAJU S PROMETOM (djeca u trećoj godini života, 
skupina Srčeka)



KOMPETENCIJA:
• socijalne vještine kod djece – slijedi upute, drži se za špagu (ruke) za 

vrijeme šetnje, čeka na red, hoda u redu (u igri s pravilima, prilikom 
izlaska van)

• Poštuje pravila u zajedničkoj igri            
• Prepoznaje i razumije značenje boja na semaforu (zabranjen prolaz za 

pješake – svjetlosni znak crvene boje; slobodan prolaz za pješake –
svjetlosni znak zelene boje)

• Dijete je upoznato s pojmovima: pješak, vozač, zebra – obilježen 
pješački prijelaz

• Koristi sad, prije, poslije (semafor)

1. SKLOP AKTIVNOSTI – SRČEKA SE UPOZNAJU S PROMETOM(djeca u trećoj godini života, 
skupina Srčeka)



1. SKLOP AKTIVNOSTI – SRČEKA SE UPOZANJU S PROMETOM(djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

Lotto: „Prometni znakovi“



1. SKLOP AKTIVNOSTI – SRČEKA SE UPOZANJU S PROMETOM(djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

Igre uloga – pješaci i automobili, uz svjetlosnu 
signalizaciju semafora



1. SKLOP AKTIVNOSTI – SRČEKA SE UPOZANJU S PROMETOM(djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

Puzzle u dva dijela: prometni znakoviDidaktička igra: „Ispravno ponašanje u 

prometu“



1. SKLOP AKTIVNOSTI – SRČEKA SE UPOZANJU S PROMETOM(djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

Šetnja okolicom vrtića



1. SKLOP AKTIVNOSTI – SRČEKA SE UPOZANJU S PROMETOM(djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)



2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE          (djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

MATERIJALI:
• Štapne lutke geometrijski oblici
• Didaktička igra na čičak – geometrijski 

oblici
• Didaktička igra: pridruživanje  

prometnih znakova geometrijskom 
liku

• Didaktička igra: „Vrtuljak boja i oblika“
• Prometnice od samoljepljive trake u 

boji (u obliku trokuta, kvadrata i 
kruga)

• Slikovnice: „Oblici“, „Učimo oblike 
Petra i ja“, „Što je okruglo“, „Crveni 
trokut“, „Žuti krug“; „Prvi koraci s 
bojama“, „Učimo boje ja i Petra“, 
„Boje“

TEMA: Geometrijski oblici i boje

CILJ: Upoznati djecu s geometrijskim oblicima: krug, kvadrat, 
trokut – kao jedno od temeljnih predznanja, uz boje, za učenje 
prometnih znakova i drugih pravila o prometu 

MJESTO: 

• soba dnevnog boravka

ZADACI:

• Prepoznavanje, razlikovanje i imenovanje geometrijskih 
oblika

• Stjecanje novih pojmova: kvadrat, trokut, krug
• Prepoznavanje boja i njihovo povezivanje s nazivom 

boja
• Poticati razvoj vizualne percepcije uočavanjem 

predmeta i okoline kroz boje



2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE    (djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

MATERIJALI:
• Geometrijski oblici od spužve i 

stirodura
• Tempere, kistovi
• Didaktička igra – oblici i njihovi 

obrisi
• Geometrijski oblici – umetaljka s 

držačima
• 3D umetaljke – oblici
• Senzo oblici pijesak
• Edukativna kocka – slagalica 

oblika

ZADACI:

• Poticati razvoj operativnog mišljenja – grupiranje po 
zadanoj boji i obliku

• Uočavanje sličnosti i razlika između geometrijskih 
oblika, boja i prometnih znakova



TIJEK AKTIVNOSTI:
• Scenske improvizacije štapnim lutkama (geometrijski oblici): „Mi smo 

trokut, krug i kvadrat“
• Čitanje slikovnica
• Proigravanje didaktičkih igara
• Oslikavanje geometrijskih oblika od stirodura temperom i kistom
• Razvrstavanje po veličini – geometrijski oblici od spužve
• Uspoređivanje oblika s izgledom prometnih znakova
• Manipuliranje domaćim plastelinom u različitim bojama

NOSIOCI: tim za prometnu preventivu

2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE        (djeca u trećoj godini života, 
skupina Srčeka)



KOMPETENCIJA:
• Dijete svrstava predmete po jednom svojstvu
• Razlikuje i pridružuje dvije boje, imenuje ih
• Pronalazi istu boju koja mu se pokaže
• Razlikuje i pridružuje dva oblika
• Vizualno razlikuje osnovne oblike – krug, trokut, kvadrat
• Uočava elementarne prostorne odnose, doživljava razliku između gore 

– dolje

2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE         (djeca u trećoj godini života, 
skupina Srčeka)



2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE               (djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

3D umetaljke - oblici



2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE               (djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

Senzo oblici pijesak



2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE               (djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

Edukativna kocka – slagalica oblika Pridruživanje prometnih znakova geometrijskom liku



2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE               (djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

Uspoređivanje prometnih znakova sa geometrijskim likom

Razvrstavanje po veličini – geometrijski oblici od spužve



2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE               (djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

Didaktička igra: vrtuljak boja i oblika

Poklapalica – geometrijski oblici; Geometrijski oblici –
Umetaljka s držačima



2. SKLOP AKTIVNOSTI – GEOMETRIJSKI OBLICI I BOJE               (djeca u trećoj godini života,   
skupina Srčeka)

Dječje scenske improvizacije štapnim lutkama, geometrijskim 
likovima



3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)

MATERIJALI:
• Slikovnice: „Vozila“, „Prometna 

sredstva“, „Bicikl“, „Avion“, „Vlak“, 
„Miffy u zrakoplovu, „Markov vlak“, 
„Mali pilot“

• Fotografije raznih vozila
• Pjesme: „Auto“, „Avion“, „Mali vlak“
• Didaktička igra: Vozila na kopnu, vodi, 

zraku
• Vozila od pedagoški neoblikovanog 

materijala
• Maketa prometnice
• Garaža za vozila od kartona
• Tunel i prometnica od kartona

TEMA: Vozila
CILJ: Upoznati djecu s vozilima koja sudjeluju u 
prometu, vozilima kojima upravljaju odrasli, vozilima 
za djecu
MJESTO: 

• Soba dnevnog boravka (građevni centar)
• Šetnja okolicom vrtića
ZADACI:

• Prepoznavanje i imenovanje vozila, uočavanje sličnosti i 
razlika

• Upoznati djecu s mjestima na kojima voze određena 
vozila (kopno, voda, zrak)

• Potaknuti spoznaju kod djece da je vozilo veliko, teško i 
tvrdo, da se brzo kreće, a on malen, ranjiv i spor



3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)

MATERIJALI:
• Pvc vozila i garaža, kocke

• Drveni prometni znakovi 

• Nizanje - transporti

• Magnetna igra  Dijamanti

• Slagarice: Vozila

• Lego kocke, velike pvc kocke

• CD: zvukovi raznih prijevoznih sredstava

• Igra: „Leti, leti“

• Tempere i kistovi

• Didaktičke igre: Spajanje slike vozila od 
dva dijela; Pridruživanje broja s 
količinom vozila; Vozila i njihove sjene; 
Puzzle od dva dijela – vozila; Memory –
vozila



TIJEK AKTIVNOSTI:
• Upoznavanje i imenovanje vozila na fotografijama i slikovnicama
• Čitanje slikovnica
• Pogađanje zvukova vozila (slušanjem s CD-a)
• Pjevanje pjesmica o vozilima
• Igre zamišljanja: putujemo u autobusu, vlakiću, vozimo auto
• Igranje igre: „Leti, leti“
• Simboličke igre vozilima, prometnicama i garažama od neoblikovanog 

materijala, pvc vozilima i garažama
• Proigravanje didaktičke igre na čičak: Koja vozila voze na kopnu, po vodi i 

zraku
• Proigravanje didaktičkih igara na temu vozila 
• Izrada vozila, garaža od pvc kocaka

3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA     (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)



TIJEK AKTIVNOSTI:
• Oslikavanje temperom i kistom vozila od neoblikovanog materijala

NOSIOCI: tim za prometnu preventivu

3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA     (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)



KOMPETENCIJA:
• Prosocijalna ponašanja – dijete dijeli s drugima prostor, igračke, 

omogućuje uključivanje druge djece u igru, surađuje u igri s djecom    
(igre u prometnom kutiću, igre građenja i konstruiranja)

• Dijete prepoznaje i imenuje različite vrste vozila, poznaje namjenu  
prometnih površina te vozila koja voze po njima

• Pokazuje slike vozila koja mu se spomenu
• Sastavlja sliku iz dva dijela (vozila)
• Prepoznaje zvukove različitih vozila

3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)



3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)

Didaktička igra – vozila na kopnu, vodi i zraku

Nizanje - transporti

Spajanje slike vozila od dva dijela 



3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)

Memory - vozila

Puzzle od dva dijela - vozila

Pridruživanje broja sa količinom vozila



3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)

Vozila i njihove sjene

Magnetna igra - Dijamanti



3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)



3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)



3. SKLOP AKTIVNOSTI – VOZILA (djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)

Igre zamišljanja – u autobusu

Igre zamišljanja – putujemo u vlakiću



4. AKTIVNOST – RODITELJ U SKUPINI – POLICIJSKI DJELATNIK 
(djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)

MATERIJALI:
• Oprema policijskih djelatnika 

(uniforma, kapa, prsluk, značka, 
“voki – toki”, palica za 
zaustavljanje vozila)

• Policijsko  vozilo

TEMA: Roditelj u skupini – policijski djelatnik
CILJ: Razviti pozitivan odnos prema drugim odraslima u 
skupini
Razviti pozitivan odnos prema zanimanju policajca, 
uspostavljanje povjerenja
MJESTO: 

• Soba dnevnog boravka
ZADACI:

• Razvoj osjećaja sigurnosti, povjerenja, privrženosti 
• Upoznati djecu sa zanimanjem roditelja (policijski 

djelatnik)
• Stvoriti ugodnu i opuštenu atmosferu u skupini
• Usvajanje novih pojmova vezanih uz zanimanje –

policajac



TIJEK AKTIVNOSTI:
• Doček Matejeva tate, policijskog djelatnika
• Predstavljanje njegova zanimanja, pokazivanje i opisivanje opreme
• Razgovor s djecom – Kako izgleda policajac? Kome pomaže? Da li je on 

prijatelj djece?
• Druženje i igre s Matejevim tatom (igre uloga: Policajac zaustavlja 

palicom pješake)
• Dječje vlastite improvizacije rekvizitima policajca
• Dogovor slijedećih susreta – praćenje policajca u šetnji prometnicama

NOSIOCI: tim za prometnu preventivu

4. AKTIVNOST – RODITELJ U SKUPINI – POLICIJSKI DJELATNIK 
(djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)



KOMPETENCIJA:
• Prihvaćanje roditelja u skupini
• Dijete samoinicijativno pozdravlja, predstavlja se
• Dijete inicira komunikaciju, postavlja pitanja
• Dijete usmjerava pogled u sugovornika prilikom komuniciranja 

4. AKTIVNOST – RODITELJ U SKUPINI – POLICIJSKI DJELATNIK

(djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)



4. AKTIVNOST – RODITELJ U SKUPINI – POLICIJSKI DJELATNIK
(djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)



4. AKTIVNOST – RODITELJ U SKUPINI – POLICIJSKI DJELATNIK
(djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)



4. AKTIVNOST – RODITELJ U SKUPINI – POLICIJSKI DJELATNIK
(djeca u trećoj godini života, skupina Srčeka)

Posjet službenica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Ivanke Vusić i Mirte Šajatović. 



PROJEKT U TIJEKU  - „POLICAJAC NAŠ PRIJATELJ”
(skupina „Iskrice”, djeca u 4. godini, odgojiteljice Davorka Koščak i Ines Arko)

• CILJ: upoznavanje djece s policijskim službenicima i stvaranje odnosa povjerenja i 
sigurnosti (policijski službenici naši su prijatelji kojima se možemo obratiti za pomoć u 
svim situacijama)

• OČEKIVANI ISHODI: - znati kako policajac izgleda, što on radi
- prihvaćanje policajca kao sudionika u aktivnostima i igri
- traženje pomoći od policajca
- poštovanje policajca kao službene osobe

• SUDIONICI: djeca i odgojiteljice skupine „Iskrice” i policijske službenice tima za 
prometnu preventivu Ivanka Vusić i Mirta Šajatović



PROJEKT U TIJEKU  - „POLICAJAC NAŠ PRIJATELJ”
(skupina „Iskrice”, djeca u 4. godini, odgojiteljice Davorka Koščak i Ines Arko)



PROJEKT U TIJEKU  - „POLICAJAC NAŠ PRIJATELJ”
(skupina „Iskrice”, djeca u 4. godini, odgojiteljice Davorka Koščak i Ines Arko)

• METODE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA: 
- posjet policijskih službenica skupini, osobno upoznavanje, upoznavanje sa zanimanjem

(uniforma, prsluk, palica)
- vožnja biciklima i romobilima, edukacija policajki o pravilnom stavljanju kacige na glavu
- šetnja bližom okolicom vrtića u  pratnji policajki
- izrada plakata „Policajac naš prijatelj” 
- pjevanje pjesmice „Čuvajte nas policajci”
- čitanje slikovnice „Neobična želja” (autorice Ivanke Vusić)
- gledanje lutkarske predstave „Crvenkapica u prometu”
• VREMENIK ODVIJANJA PROJEKTA: 9.10.2017 – 31.3.2018
• NAČIN VREDNOVANJA: likovni radovi, plakat
• NOSIOCI PROJEKTA: odgojiteljice Ines Arko i Davorka Koščak, akcijski tim za prometnu 

preventivu MUP-a Koprivnica







IZAZOVI

Projekt u izradi: „Prometna preventiva u dječjem vrtiću”

• CILJANA SKUPINA: djeca u 4., 5., 6. i 7. godini života svih skupina DV „Tratinčica”

• CILJ: 
- provoditi program prometne preventive integriran u sva razvojna područja vodeći 
računa o razvojnim mogućnostima djece

- oformiti veliki prometni centar u hodniku vrtića, docrtati postojeći poligon pješačkim i 
biciklističkim stazama

- senzibilizirati, motivirati i educirati više odgojitelja za provođenje prometne preventive 
- jačati suradnju obitelji i vrtića, organizirati više radionica za roditelje, razvijati roditeljske 

kompetencije i spremnost za sudjelovanje u provedbi prometne preventive u vrtiću
- na natječaju Koprivničko–križevačke županije za projekte udruga koji su od interesa za 

Koprivničko–križevačku županiju osigurati financijska sredstva za nove kacige, bicikle, 
boju za docrtavanje poligona (pješačke i biciklističke staze), didaktičke igre, električni 
auto 



ZAKLJUČAK

Sigurnost, zaštita i samozaštita djece primarni su zadatak svakog 
odgojitelja. 

Motivacija za neprekidno djelovanje jasna je spoznaja: „Prometne 
kompetencije doslovno spašavaju život!”



HVALA NA 
PAŽNJI!
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