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VAŽNOST PROMETNOG ODGOJA U PREDŠKOLSKOJ DOBI 
Zbog nedostatnog životnog i prometnog iskustva djeca predškolske i rano školske dobi 

česte su žrtve prometnih nesreća. Dječje sposobnosti prosuđivanja, predviđanja i odlučivanja 
su nedovoljno razvijene da bi mogla shvatiti opasnosti u prometu i adekvatno reagirati u 
određenoj situaciji. Rano i sustavno razvijanje prometne kulture može doprinijeti sigurnosti 
djece u prometu, a osobito je važno u šestoj godini života jer će polaskom u školu djeca 
postati samostalni sudionici u prometu. 

 
IDENTIFIKACIJA PROBLEMA 
Djeca nemaju dovoljno znanja, iskustva i opreza u kretanju ulicom, a radoznalost i 

zaigranost mogu ih dovesti u opasne situacije. Vozači su nedovoljno osviješteni da su djeca u 
prometu zbog male visine slabije uočljiva  i da se na ulici ponašaju spontano i impulzivno pa 
su  često nedovoljno oprezni u vožnji u blizini vrtića, škola i igrališta. Roditelji su prilično 
površni u osiguravanju fizičke sigurnosti djece u prometu, često krše prometna pravila u 
nazočnosti djece, rijetko podučavaju djecu prometnim pravilima i nedovoljno ih uvježbavaju 
u sigurnom kretanju ulicom.  
 

MODEL PRIMARNE PROMETNE PREVENTIVE U DJEČJEM VRTIĆU IVANE 
BRLIĆ MAŽURANIĆ „ŠKOLA ZA PJEŠAKE“ 

„Škola za pješake“ je strukturirani program primarne prometne preventive za djecu 
školske obveznike integriran u redoviti program vrtića. On je usmjeren na razvoj životno 
važnih kompetencija djece: poznavanje prometnih pravila za sigurnost djece pješaka/putnika 
u vozilu, snalaženje u prometnim situacijama, odgovorno i kulturno ponašanje u prometu. 
Osobitosti programa odnose se na sljedeće: aktivno učenje djece u različitim simuliranim i 
stvarnim prometnim situacijama; ciljana provjera uspješnosti djece putem ispita za pješake; 
orijentiranost na specifičnosti konkretnog prometnog okružja u naselju; usmjerenost na razvoj 
roditeljskih kompetencija u području prometnog odgoja djece; aktivna uključenost prometnog 
policajca u realizaciju programa; društvena angažiranost kroz organizaciju različitih 
edukativno-prometnih akcija za djecu i odrasle. 
 

TEMELJNE ODREDNICE PROGRAMA 
Cilj programa je razvoj opće prometne kulture djece i  priprema za samostalno i sigurno 

sudjelovanje u prometu kao pješaci i putnici u vozilima. Zadaće su usmjerene na 
osvješćivanje mogućih opasnosti koje djeci prijete u igri na javnim površinama, u kretanju 
ulicom i u vozilima, razvoj opreza i osjećaja odgovornosti za vlastitu sigurnost u prometu, 
upoznavanje prometnih znakova važnih za pješake i  uloge prometnika, ovladavanje 
osnovnim prometnim pravilima u kretanju ulicom i snalaženje u različitim prometnim 
situacijama. 

 
Sadržajni okvir programa obuhvaća sljedeće: 



- sudionici u prometu: pješaci, biciklisti, putnici u vozilima cestovnog prometa 
- prometne površine: nogostup, kolnik, pješački prijelaz, pješački pothodnik, raskrižje, 

biciklistička staza 
- kretanje ulicom sa i bez nogostupa  
- prijelaz ulice sa i bez  obilježenog pješačkog prijelaza,  pješačkim pothodnikom, iza 

prepreka (parkiranog automobila, kontejnera, iza dva reda zaustavljenih automobila 
ispred semafora/pješačkog prijelaza), prijelaz željezničke pruge sa zvučnom 
signalizacijom 

- raskrižje: prijelaz raskrižja bez signalizacije, sa semaforom i s prometnim policajcem 
- prometni policajac: uloga u regulaciji prometa i zaštiti ljudi 
- prometni znakovi važni za pješake koji reguliraju promet u naselju 
- kulturno ophođenje u prometu: u šetnji s vrtićkom grupom ili s roditeljima, u 

automobilu i vozilima javnog prijevoza  
- rizična ponašanja u prometu: naguravanje i  trčanje na ulici, istrčavanje s parkirališta, 

iz parka, iz vrtića, odvajanje od grupe ili roditelja, igre na prometnoj ulici 
- fizičke mjere zaštite u prometu: odijevanje dobro uočljive odjeće s reflektirajućim 

detaljima, ispravan bicikl i kaciga, sigurna vožnja u automobilu u sjedalici/postolju, 
siguran izlazak iz automobila. 

 
Strategija djelovanja obuhvaća različite aktivnosti djece i odraslih: 
- inicijalni susret s prometnikom  
- aktivno učenje uz pomoć različitih didaktičkih materijala i medija: didaktičke igre, 

slikovnice, filmovi, predstave, kompjutorske simulacije, radni listići... 
- istraživačke aktivnosti u okolini  – promet i prometni znakovi u okolini vrtića, sigurne 

i nesigurne ulice u naselju, javne površine za igru djece...   
- posjeti spremištu tramvaja, lokalnoj željezničkoj postaji, Tehničkom muzeju, 

prodavaonici bicikla...  
- igre u prometnom kutiću opremljenom podnim ili stolnim poligonima, vozilima, 

znakovima... 
- radne aktivnosti: izrada plakata s prometnim pravilima, različitog materijala za 

prometne igre i vježbe... 
- simulacija različitih prometnih situacija na maketi, poligonu u sobi i na igralištu 
- obuka sigurne vožnje biciklom (romobilom, koturaljkama) na poligonu vrtića  
- praktične vježbe u prometu  kroz šetnje naseljem  
- edukativno-ekološko-prometne akcije za djecu, roditelje i vozače: Dan bez 

automobila, EU tjedan mobilnosti, Svaka beba sjedalicu treba i sl.  
- društveno-zabavne aktivnosti djece i roditelja: biciklijada, utrka na rolama... 
- pred vježbe za usvajanje prometnih znakova i pravila: poznavanje geometrijskih 

oblika, boja,  prostornih odnosa  
- provjera uspješnosti: kviz o sigurnosti djece u prometu (grupno), ispit za pješake – 

testiranje znanja i praktična provjera (individualno). 
 
 

ISPIT ZA PJEŠAKE 
Test znanja prethodi praktičnom ispitu snalaženja u prometnim situacijama na poligonu. 

Uz pomoć radnih listića ispituje se poznavanje boja, oblika, prostornih odnosa, svrhe 
prometnih površina, pravila kretanja ulicom, prijelaza kolnika, raskrižja i pruge, prometnih 
znakova, opasnih igara na ulici, fizičkih mjera zaštite i sigurne vožnje biciklom. Testiranje 
provode odgojitelji, rezultati se bilježe za svako dijete ponaosob i o njima se informiraju 
roditelji. Praktičan ispit je ispit snalaženja u prometnim situacijama na poligonu. Provjeravaju 



se vještine pravilnog kretanja nogostupom, prijelaza kolnika na obilježenom pješačkom 
prijelazu, iza parkiranih automobila i na raskrižju s prometnikom. Pokazne vježbe provjerava 
prometni policajac te svakom djetetu uručuje pohvalnicu Prometnog odjela policijske uprave 
zagrebačke.  

Rezultati ispita za pješake pokazuju da djeca imaju bolje znanje (95% točnih odgovora na 
testu) nego vještine  snalaženja u prometnim situacijama na poligonu.  

U šetnjama okolinom, pod nadzorom više odraslih osoba, usavršava se pravilno kretanje 
ulicom, ali i provjerava spremnost djece za buduće samostalno sudjelovanje u prometu.  

 
VAŽNO!!! 
Niti jedno dijete ne bi smjelo otići iz vrtića u školu bez osnovnih znanja i vještina 

potrebnih za sigurno kretanje i odgovorno ponašanje u prometu! 
 

VAŽNOST SURADNJE S RODITELJIMA 
Roditelji nisu dovoljno osviješteni da oni (a ne vrtić ili škola) imaju ključnu ulogu u 

prometnom odgoju djece. Roditelji hoće, ali ne znaju kako podučiti dijete prometnim 
pravilima i stoga trebaju pomoć i podršku u prometnom odgoju svoje djece, a vrtić im to 
može pružiti. Prevencija i edukacija održavaju roditelje informiranima i pozornima u prometu 
i u odgoju djece. 

Obiteljski prometni odgoj često je nedovoljno efikasan jer roditelji uglavnom: fizički 
kontroliraju dijete, a ne razgovaraju s njim o prometnim pravilima; verbalno upozoravaju 
dijete, a ne vježbaju s djetetom praktične vještine u konkretnim prometnim situacijama; nude 
premalo objašnjenja djeci u specifičnim prometnim situacijama (što, kako i zašto ne/činiti u 
prometu); daju neodređene savjete djeci („budi pažljiv”, „čuvaj se”); nude neadekvatan model 
prometne kulture jer su i sami nedosljedni u pridržavanju prometnih pravila i neuvjerljivi 
(jedno rade, a drugo podučavaju djecu).  
 

PROGRAM RADA S RODITELJIMA 
Zadaće programa odnose se na upućivanje roditelja u obvezne fizičke mjere sigurnosti i 

zaštite djece u prometu, na osvješćivanje roditelja o važnosti pružanja djetetu dobrog 
roditeljskog modela ponašanja u prometu te na edukaciju roditelja o mogućnostima pripreme 
djeteta za samostalno sudjelovanje u prometu kao pješak,  biciklist ili putnik u javnom 
prijevozu.  

 
Strategija rada s roditeljima odnosi se na sljedeće: 
- informiranje roditelja o značaju prometnog odgoja i provedbi primarne prometne 

preventive u vrtiću (putem kutića za roditelje i mrežnih stranica vrtića) 
- anonimni upitnik za roditelje o obiteljskom prometnom odgoju koji obuhvaća pitanja: 

poduzimanje fizičkih mjera zaštite djeteta u prometu, podučavanje o prometnim 
pravilima važnima za sigurnost djeteta u prometu, ponašanja roditelja u prometu u 
nazočnosti djeteta... 

- roditeljski sastanak “Siguran put od kuće do škole” kojeg vode zajedno prometni 
policajac i pedagog: predavanje o sigurnosti djece u prometu uz statističke podatke i 
fotografije prometnih nesreća u naselju u kojima su stradala djeca, prezentacija 
rezultata provedene ankete za roditelje, osvještavanje o mogućnostima obiteljskog 
prometnog odgoja 

- uključivanje roditelja u edukativno-prometne akcije i društveno-zabavna prometna 
događanja u vrtiću te u iskustvene prometne radionice. 

 
 



REZULTATI UPITNIKA ZA RODITELJE  
Ispunjeni upitnik u pedagoškoj godini 2011./12. vratilo je 71% roditelja djece školskih  

obveznika. Najčešći propusti roditelja glede: 
- roditeljske skrbi o sigurnosti djeteta u prometu: 15% roditelja ne vozi dijete u sjedalici 

nakon 3.g. starosti, 30% djece nikad nosi kacigu u vožnji biciklom   
- roditeljskog podučavanja djeteta prometnim pravilima: 11% roditelja nije podučilo 

djecu kako se hoda ulicom bez nogostupa, 28% nije podučilo djecu znakovima važnim 
za pješake, a 26% nije podučilo kako se prelazi cesta iza parkiranog automobila, 76% 
nije podučilo djecu što znači položaj ruku prometnika na raskrižju, a 56% nije 
podučilo djecu kako se prelazi željeznička pruga  

- roditeljske pomoći djeci u snalaženju u prometnim situacijama: 14 % nije uputilo 
djecu koja su sigurna i nesigurna mjesta za igru u  naselju, a 32% nije podučilo koji je 
najsigurniji put od kuće  do vrtića ili škole  

- roditeljskog ponašanja u prometu u nazočnosti djeteta: 18 % je pretrčalo preko 
crvenog svjetla na semaforu, 49% je prešlo ulicu mimo označenog pješačkog prijelaza  

- osvješćivanja djece o ulozi policije i drugih interventnih službi: 42% roditelja koriste 
prijetnju policajcem za discipliniranje djece, 75% roditelja nije podučilo djecu 
telefonskim brojevima hitnih službi 

Rezultati prošlogodišnjeg upitnika pokazuju značajno povećanje roditeljske osviještenosti  
glede značaja prometnog odgoja za opću sigurnost djece nego ranijih godina, ali još uvijek 

ima  
nekih aspekata kojima treba posvetiti više pozornosti. 
 

PROMETNA ŠKOLICA ZA RODITELJE 
Serija od četiri iskustvene radionice za roditelje „Prometna školica za roditelje“ nastala 

je u okviru Akcijskog plana Županijskog tima prometne preventive dječjih vrtića Grada 
Zagreba u kojem su sudjelovale pedagoginja i odgojiteljica iz Dječjeg vrtića I. Brlić 
Mažuranić te odgojiteljice iz Dječjih vrtića Savica, Različak i Botinec.  Prometna školica za 
roditelje je namijenjena roditeljima djece školskih obveznika i realizira se paralelno s 
programom Male škole za pješake za djecu, a cilj  je usmjeren na osvješćivanje roditelja o 
važnosti prometnog odgoja djece i osnaživanje roditeljskih kompetencija za njegovu 
provedbu u svakodnevnim obiteljskim situacijama. 
 

TEME I SADRŽAJ RADIONICA 
Prva radionica odnosi se na fizičke mjere zaštite djece u prometu. Nakon uvodnog 

predavanja  o važnosti i načinima prometnog odgoja djece, roditelji raspravljaju  o mjerama 
koje poduzimaju radi osiguravanja fizičke sigurnosti djece u prometu te o zabludama i 
pogreškama vezanima uz sigurnu vožnju djece u automobilu. 

Druga radionica bavi se značajem roditeljskog modela pravilnog ponašanja u prometu 
za razvoj prometne kulture djece. Roditelji procjenjuju kakav model ponašanja u prometu 
pružaju djeci,  proigravaju pravilno i nepravilno roditeljsko ponašanje kod prelaska kolnika s 
djecom te raspravljaju o prometnim znakovima važnima za djecu-pješake i  pravilima 
važnima za sigurnost djece u šetnji, u igri na javnim površinama, na putu do škole, u 
automobilu.  

Treća radionica obuhvaća situacijsko učenje djece u konkretnim prometnim 
situacijama. Voditeljice roditeljima prezentiraju vrtićki program prometnog odgoja i nude 
prijedlog sadržaja i načina prometnog odgoja djece u obitelji. Roditelji analiziraju kritične 
prometne situacije u naselju, identificiraju sigurne i nesigurne ulice u naselju i istražuju 
najsigurniji put od kuće do škole.   



Završno druženje djece, roditelja i odgojitelja osmišljeno je kao pokazna vježba 
pravilnog ponašanja u prometu na prometnom poligonu Policijske akademije. Djeca pokazuju 
vještine sigurnog kretanja u prometu, a roditelji pravilan model ponašanja i vještine 
poučavanja djeteta u konkretnim prometnim situacijama.   

Prošle je godine na radionicama pokrenuta inicijativa roditelja, zaposlenika vrtića i 
djece prema nadležnim službama za postavu prometne signalizacije ispred vrtića te za obnovu 
prometnog poligona što je početkom ove godine i realizirano. To pokazuje da zajedno 
možemo učiniti mnogo više za sigurnost djece u prometu.  
 

Integrirani program razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu „Mala škola 
za pješake” dobio je pozitivno stručno mišljenje AZOO i suglasnost MZOS-a  za njegovu 
provedbu prošle pedagoške godine. 
 
 


