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POVZETEK 

 
PROMETNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

 
 

Predšolski otroci se v prometu pojavljajo vsakodnevno, pa naj si bo to kot pešci, kolesarji ali 

potniki v vozilu, in so med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu. Otroke moramo zato čim 

prej pripraviti na samostojno sodelovanje v njem. Pri tem si pomagamo s prometno vzgojo, s 

katero moramo začeti čim bolj zgodaj, in sicer najprej v družini, kasneje pa v sodelovanju z 

vrtcem in šolo.  

 

V diplomski nalogi so najprej predstavljene razvojne značilnosti predšolskih otrok. Predstavljen 

je tudi promet in pojasnjeni so načini pojavljanja otrok kot udeležencev v cestnem prometu. Na 

koncu je predstavljena še prometna vzgoja: kaj prometna vzgoja sploh je, kakšno vlogo ima 

pravilna in pravočasna prometna vzgoja in kako se je lotiti. V empiričnem delu so predstavljene 

prometne vzgojno-učne delavnice, s pomočjo katerih smo skozi igro in različne dejavnosti 

otrokom približali promet in spoznali, koliko o njem pravzaprav že vedo. Postavili smo si cilje, 

katere smo dosegli, in hipoteze, katere smo vse potrdili. S tem smo ugotovili, da so imeli veliko 

znanja o prometu že od prej, kar nekaj novega, tako znanja, veščin, spretnosti in tudi odnosa do 

prometa, pa so si pridobili tudi skozi prometne vzgojno-učne delavnice. 

 

Ključne besede: promet, prometna vzgoja, predšolski otroci, vzgojno-učne tehnične delavnice 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 
TRAFIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Pre-school children are involved in road traffic on daily basis, either as pedestrians, cyclists or 

as passengers in cars; they also belong to the group of most vulnerable road users. It is for this 

reason that children should be educated to develop safe traffic habits as early as possible. 

Education on road safety must start at a very young age, primarily within the family and later 

on in co-operation with kindergarten and school.  

 

The first part of the thesis presents the developmental characteristics of pre-school children. In 

addition, an explanation of traffic characteristics is given and of the ways in which children 

appear as participants in road traffic. The final part of the thesis is dedicated to education on 

traffic safety, the scope of such education, the role of an adequate and well-timed education and 

methods of providing such education. The empirical part describes the workshops on traffic 

safety in which games and various activities were used to teach children about traffic and to 

understand what they already know. The set objectives have been reached and the hypotheses 

have been confirmed. We have determined that the children already had quite some knowledge 

on traffic and the workshops on road safety have helped the children gain new knowledge and 

acquire new skills and abilities regarding road traffic. 

 

 

 

Keywords: road traffic, traffic safety education, pre-school children, educational workshops 
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1. UVOD 

 
 

Razvoj prometa, ki je prinesel nesluten napredek, je spremenil tudi svet, v katerega stopajo 

otroci.  Že prvi trenutki, ko starši z otrokom zapuščajo varno zavetje porodnišnic, so povezani 

s prometom na cestah. Vsak nov dan pa postavlja pred nas in otroka nove izzive, obveznosti in 

nevarnosti. V nekaj letih, ki minejo kot trenutek, moramo otroka pripraviti na samostojno 

sodelovanje v prometu. Pripraviti ga moramo na nekaj, česar zaradi svoje telesne in duševne 

razvitosti skoraj do desetega leta starosti v resnici še ne bo zmogel. Vendar je ta priprava edina 

pot, da si bo pridobil potrebno znanje, izkušnje in načela, ki ga bodo vodila v prometu vse 

življenje, predvsem pa se bo naučil varno vesti v prometu (Markl in Žlender, 2009). 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

Svet prometa smo odrasli ustvarili za odrasle, vendar se v ta svet vsakodnevno vključujejo tudi 

otroci (Žlender idr., 1996). Srečujejo se z nevarnostmi v prometu, z vso njegovo tehnično 

strukturo, s prometnim jezikom ter s pravili vedenja v prometu. Zaradi značilnosti v njihovem 

psihosocialnem in telesnem razvoju pa se ne morejo samostojno vključevati v prometni 

vsakdan, zato potrebujejo pomoč, nasvete, vodenje in nadzor odraslih. Odrasli smo s svojim 

vedenjem in ravnanjem otroku vzor, model za njegovo lastno ravnanje. Otroci nas opazujejo, 

posnemajo, se učijo od nas. Tako si pridobivajo znanje, izkušnje in razvijajo spretnosti, 

sposobnosti in navade (Glogovec, 1996). 

 

V prometu predstavljajo največji problem prometne nesreče, v katerih so udeleženci prevečkrat 

tudi otroci, zato je potrebno posebno pozornost nameniti prometni vzgoji otrok. Z njo začnemo 

čim bolj zgodaj, in sicer doma, v družini, saj so starši skupaj z otroki vsakodnevni udeleženci 

v prometu. Pri tem pa jim pomaga tudi vrtec, ki je spodbudnik in staršem predstavi konkretne 

naloge, jih motivira in pripravi za boljšo prometno vzgojo otrok. Gre za neprekinjeno izmenjavo 

informacij in dogovarjanje o zastavljenih ciljih. Izmenjava informacij je pri prometni vzgoji 

nujna, saj izhajamo iz neke vrste deljenja nalog med starši in vrtcem. Vrtec lahko prevzame 

bolj pripravljalne naloge in naloge, ki spodbujajo razvoj, starši pa prevzamejo vadbo nalog v 

resničnem prometu (Glogovec, 1996). 
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Z otroki prometne vsebine najlažje vadimo preko iger, igre vlog ter z opazovanjem prometne 

ureditve v bližnji okolici. Z otroki ustvarjajmo prometne situacije in povejmo, kakšno ravnanje 

je pravilno in kakšno napačno (Lazović, 2007). Znanje o prometu in usvojene veščine so še 

toliko trajnejše, če si pripomočke in ostala učna sredstva otroci izdelajo in osmislijo sami 

(Papotnik idr., 2005).  

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so 

predstavljene razvojne značilnosti predšolskih otrok, promet in vloga otroka ter prometna 

vzgoja otrok. V empiričnem delu pa so predstavljene prometne vzgojno-učne delavnice v vrtcu, 

skozi katere bomo spoznavali promet in izdelovali različne izdelke, povezane s prometom. V 

tem delu bomo tudi spoznali, koliko otroci vedo o prometu, prometnih znakih, prometnih 

sredstvih in ali vedo, kako odreagirati v različnih prometnih situacijah. 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 
 

Namen diplomske naloge je predstaviti zgodnje učenje in temelje prometne vzgoje ob 

namensko zasnovanih vzgojno-učnih prometnih delavnicah v vrtcu. Otroci se skozi igro in na 

zabaven način seznanjajo s prometom in prometnimi situacijami, hkrati pa jih naučimo varnega 

vedenja v prometu, da se bodo znali premišljeno vključevati v prometne situacije. Pomembno 

je, da učenje poteka skozi situacijsko igro, ki hkrati krepi tudi otrokovo osebnost in razvija 

pozitiven in ustvarjalen odnos do življenja in okolja (Bognar, 1987; Marjanovič Umek, 2001). 

 

V diplomski nalogi želimo doseči naslednje cilje (C 1-6): 

 

C1: Predstaviti pomen razvojnih značilnosti otroka za obnašanje v prometu.  

C2: Predstaviti promet in otrokovo vlogo v njem. 

C3: Predstaviti prometna sredstva in jih izdelati iz različnih materialov. 

C4: Skozi področje matematike z različnimi dejavnostmi otrokom približati like, barve in 

številke, ki se pojavljajo v prometu. 

C5: Predstaviti različne prometne situacije s pomočjo poligona. 

C6: S pomočjo znanj in spretnosti tehnične vzgoje izdelati pripomočke, ki jih bomo potrebovali 

za postavitev poligona, ter druge izdelke, s katerimi bomo predstavili temo promet. 

S pomočjo vzgojno-učnih prometnih delavnic bomo preverili naslednje hipoteze: 
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H1: Večina otrok (starost 4-6 let) pozna vlogo policista v prometu. 

H2: Starejši otroci (starost 5-6 let) poznajo osnovne prometne znake. 

H3: Večina otrok  (starost 4-6 let) pozna barve na semaforju in njihov pomen. 

H4: Večina otrok (starost 4-6 let) pozna skupine prometnih sredstev (cestna, železniška, zračna 

in vodna). 

H5: Vsi otroci znajo uporabljati skiro, vendar le nekateri (starost 6 let) poznajo prometna 

pravila. 

 

1.3 METODOLOGIJA DELA 
 

Med nastajanjem diplomske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

- zbiranje in študij ustrezne literature in virov, 

- deskriptivna metoda, 

- izdelava pripomočkov za prikaz resničnih prometnih situacij in drugih izdelkov na temo 

promet, 

- izvedba vzgojno-učnih prometnih delavnic, 

- fotografiranje in dokumentiranje posameznih faz izdelave izdelkov in delavnic in  

- metoda opazovanja z udeležbo. 

 

CILJNA SKUPINA: 21 otrok starih 3-6 let 

 

PRIPOMOČKI: knjige, revije, odpadni material, likovni material, športni pripomočki … 

 

 

 

Slika 1: avto 
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2. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 
Prometna vzgoja je kompleksna dejavnost, v kateri spodbujamo predvsem pozitivno vedenje, 

to je vedenje, ki omogoča varnost in preprečuje negativne posledice. Oba vidika naj bi bila 

uravnotežena in v programih ustrezno zastopana. Pri tem bomo bolj uspešni, če bomo 

upoštevali otrokove razvojne značilnosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na otrokovo 

vedenje v prometu (Glogovec, 1996). Za obnašanje in ravnanje otrok v prometnih situacijah je 

pomemben motorični, zaznavni in spoznavni razvoj, govorne zmožnosti, ter emocionalni in 

socialni razvoj. Kako pa bodo otroci upoštevali prometne predpise in pravila, pa je v veliki meri 

odvisno od moralnega razvoja otroka. 

 

 

2.1  GIBALNI RAZVOJ 

 
Otrokovi osnovni potrebi, s katerima je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega 

sebe, sta gibanje in igra. Otrok si z boljšo gibljivostjo pridobi boljše obvladovanje prostora, 

samozavest in razvije primeren odnos do dinamike, ki jo spremlja v okolici (Nemec, 2011). Za 

razvoj gibalnih spretnosti je priporočljivo, da otroke spodbujamo pri samih naravnih oblikah 

gibanja in pri gibanju za obvladovanje raznih tehničnih sredstev (skiro, tricikel, poganjavček). 

 

TELESNA VIŠINA 

 

Otrokova telesna višina onemogoča otroku pregled nad dogajanjem na cesti, pa tudi vozniki 

njega težje opazijo, saj ga zakrivajo že malo večji predmeti. Otrokovo vidno polje je bolj pri 

tleh, zato bo prej opazil stvari, ki so na tleh, kot pa tiste, ki se mu približujejo. Zato mora biti 

voznik pozoren še posebej na tistih mestih, kjer so avtomobili parkirani ob robu, saj lahko otrok, 

ki ga zakrivajo avtomobili, nenadoma skoči na cesto samo zato, ker mu je pozornost pritegnila 

neka stvar na drugi strani ceste. Otroka moramo navajati na to, da se pri prečkanju ceste postavi 

za avtomobil, ki je parkiran ob robu zadnji, in ne pred njega, saj ima tako večje vidno polje in 

lažje opazi bližajoče se vozilo, pa tudi vozniki njega lažje opazijo. 

 

GIBANJE 

Otrok ima močno potrebo po gibanju, kar je njegova biološka in razvojna značilnost. To potrebo 

zadovoljuje povsod, ne glede na okoliščine. Ker pa otrok živeč v naselju nima dovolj primernih 

površin za gibanje, izbere nevarne površine kot so pločnik, cesta, parkirišče ... Otroku moramo 
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večkrat povedati, da je to nevarno in kaj se lahko zgodi. Otroci velikokrat kar stečejo za žogo 

na cesto, ne da bi se prej prepričali o varnosti. Zato se moramo skupaj z otrokom prepričati, če 

je cesta prazna, da gre lahko po žogo. To storimo čim večkrat, da se otrok navadi na to tako 

pomembno dejavnost. Če pa je v bližini igrišče, ga seveda vodimo tja, kjer se lahko giba po 

mili volji. 

 

HOJA 

 

Hoja pri otroku je do približno petega leta starosti nespretna, otrok težko spreminja smer hoje 

oz. teka, večkrat se še spotakne in pade. Pri prečkanju ceste pa se še pogosto zmede, zato naj bi 

bil otrok na prometni površini vozniku v opozorilo, da je nepredvidljiv in nezanesljiv in da 

morajo ustaviti in počakati, da se bo varno umaknil na varno. 

 

2.2 ZAZNAVNI IN SPOZNAVNI RAZVOJ 

 

Otrok ima zaradi nerazvitosti organskega sistema pri gledanju in poslušanju težave. V prometu 

je zelo pomembna sposobnost hitrega usmerjanja pogleda na bližnje in bolj oddaljene predmete, 

s katero pa ima otrok težave (Marjanovič-Umek, Zupančič, 2004). Ima pa tudi ožje vidno polje 

kot odrasli, zato kasneje opazi bližajoče se predmete v vodoravni smeri, kar je lahko v prometni 

situaciji prepozno. Kljub temu, da otrok gleda v smeri prihajajočega avtomobila, ni nujno, da 

ga vidi. Otrok pa tudi, ne glede na to, da dobro sliši, ne zna še popolnoma presoditi, iz katere 

strani prihaja zvok. Zato mora voznik ustaviti, saj ne more vedeti, ali ga otrok v resnici vidi oz. 

sliši iz katere smeri prihaja, in počakati, da se otrok umakne na varno. 

 

Otrok pa tudi nima še izkušenj s presojo hitrosti in zato ne more določiti, kakšno vozilo se mu 

približuje, kako daleč je, niti tega ne, ali se mu približuje ali oddaljuje in s kakšno hitrostjo. 

Zaradi vseh teh stvari lahko otrok nepremišljeno prečka cesto ob nepravem trenutku ali pa 

preprosto čaka v nedogled, dokler vozilo na izgine v veliki oddaljenosti. 

 

Otroka navajamo, da se orientira v prostoru s pojmi levo, desno, spredaj in zadaj, kar pa je za 

predšolskega otroka še precej težavno, saj je raziskava pokazala, da kar polovica šestletnih 

otrok ne razlikuje teh pojmov, ki pa so v prometu zelo pomembni. Zato otroka pri prečkanju 

ceste, ko ga učimo, da mora pogledati levo, desno in še enkrat levo, opazujemo in poskušamo 

ugotoviti ali res razlikuje te pojme (slika 1). To vadimo večkrat in v različnih situacijah. 
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2.3 GOVORNI RAZVOJ 

 

Otrok pri petih letih pozna že več kot 1500 besed, tako da se že lahko pogovarja po telefonu. 

Prepoznava pa tudi številke, tako da mu nekaj pomembnih napišemo k telefonu in mu 

pojasnimo, da ga lahko uporabi tudi v stiski. Otroka naučimo, kako se predstavi, pove naslov 

in imena staršev (Marjanovič-Umek, Zupančič, 2004). 

 

Naučimo pa ga tudi prometnega jezika, ki je sestavljen iz prometnih znakov. Ko gremo na 

sprehod, ga opozarjamo na tiste pomembne znake, ki se ga tičejo kot pešca v prometu. 

 

2.4 EMOCIONALNI RAZVOJ 

 

Pri otroku so čustva veliko bolj izrazita kot pri odrasli osebi. Že najmanjša stvar ga lahko spravi 

iz ravnotežja (Marjanovič-Umek, Zupančič, 2004). Če pa ga kaj prestraši ali razjezi, takrat 

izgubi kontrolo nad sabo, postane gluh in slep za vse, kar se dogaja okoli njega, in če se ravno 

takrat nahaja na prometni površini, lahko kaj hitro pride do nesreče. 

 

V prometu je zelo pogosto čustvo, ki se pojavlja, strah. Nekateri otroci se zelo bojijo prečkati 

cesto tudi v spremstvu odrasle osebe, če pa se v tej situaciji znajde sam, se strah samo še poveča. 

Strah ga je tudi nenadnih zvokov, drvečih vozil ..., sploh če je imel že kakšno neprijetno 

izkušnjo v prometu. Strahu pa se naleze tudi od bližnjih oseb, zato moramo, ko smo v prometu 

z otrokom, ostati mirni in previdni in ga ne silimo v nekaj, česar ne želi storiti, saj bo to 

povzročilo le še večji odpor. 

 

V starosti do četrtega leta pa je zelo pogosto čustvo trma. Zelo nevarno je, če pride do njenega 

izbruha ravno takrat, ko se nahajamo na prometni površini, saj otrok postane nepreviden in 

nevodljiv. To pa je lahko nevarno tako za otroka, kot za njegovega spremljevalca. Če pride do 

izbruha trme, moramo ostati mirni in odpeljati otroka varno s prometne površine. 

 

2.5 SOCIALNI RAZVOJ 

 

Otrokov socialni razvoj je tudi pri prometni vzgoji zelo pomemben, saj le-ta zahteva socialno 

razumevanje in pa tudi socialne odnose. Otroku je potrebno razložiti, kakšne so razlike med 

udeleženci v prometu in kakšno vlogo ima posameznik v prometni situaciji. Odrasli moramo 
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dosledno upoštevati pravila, saj nas otrok opazuje in posnema. Bistvo upoštevanja pravil pa je, 

da z urejanjem odnosov med ljudmi varujemo sebe in drug drugega v prometnih situacijah. 

Radovednost je značilnost, ki pomembno vpliva na socialni razvoj, saj otrok raziskuje pravila, 

odnose, norme ... (Marjanovič-Umek, Zupančič, 2004). Še posebej pa ga privlačijo dinamične, 

gibljive in barvite situacije. In promet je prav tak, zato lahko kaj hitro pozabi na opozorila 

staršev in nevarnosti, ki mu pretijo. 

 

Otroku moramo omogočati tudi igre vlog s prometno vsebino (slika 2). Otrok se lahko vživlja 

v različne vloge, od pešca, voznika pa do prometnega policista. Ravna se po pravilih in 

kontrolira svoje vedenje v prometu, kar je v resnični situaciji pomembno. 

 

 

Slika 2: avtobus 

 

Pri predšolskem otroku pa se pojavljata tudi dve težnji, in sicer težnja po samostojnosti in težnja 

po varnosti, ki pa sta v stalnem konfliktu (Marjanovič-Umek, Zupančič, 2004). Naša naloga je, 

da presodimo, česa je otrok sposoben in mu pustimo toliko svobode in neodvisnosti, kolikor je 

možno, da ni ogrožena njegova varnost. 
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3. PROMET IN VLOGA OTROKA 

 

Sodobna civilizacija je poleg velikih prednosti s seboj prinesla tudi tragedije. Predvsem v 

prometu je razvoju sledila tudi temna plat – prometne nesreče, saj je z razvojem avtomobila 

skoraj vsakomur omogočeno, da potuje, kamor želi in kadar to želi. Avtomobil je v dobrem 

desetletju razvoja omogočil, da brez truda dosegamo hitrosti 100 km/h in več. Vprašanje pa je, 

če smo se v stoletju razvoja avtomobila sploh prilagodili vsem tem novim zahtevam in nalogam, 

ki jih pred nas postavlja upravljanje vozila in sodelovanje v prometu (Žlender idr., 1996). 

 

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije umre za posledicami prometnih nesreč na svetu 

vsako leto okoli 700.000 ljudi, poškodovanih pa je med 10 in 15 milijoni ljudi. Vendar pa se 

zaradi uspešnega uveljavljanja ukrepov za večjo varnost v prometu, stopnja umrljivosti zaradi 

posledic prometnih nesreč v razvitih državah zmanjšuje. Med najbolj ogroženimi udeleženci so 

pešci in kolesarji, zlasti otroci in starejši so pogosto med žrtvami. Z učinkovitimi ukrepi jih 

lahko bistveno zmanjšamo in omilimo njihove posledice (Žlender, 1996). 

  

3.1 PROMETNA SIGNALIZACIJA 

 

Prometna signalizacija je eden od osnovnih elementov za zagotavljanje prometne varnosti. 

Podpira celoten prometni režim, ki temelji na določenih prometnih predpisih. V prometu nas 

usmerja, obvešča, opozarja, nam pomaga, obenem pa nas tudi omejuje, da se po njej ravnamo 

in jo spoštujemo, saj je del cestnoprometnih predpisov, ki smo jih dolžni spoštovati. Prometna 

signalizacija vsekakor pripomore k večji varnosti otrok v prometu. Poznamo jo v različnih 

oblikah. Najbolj pogosti in otrokom poznani so prometni znaki, ki se med seboj razlikujejo po 

oblikah, barvah in pomenih. Poznamo še talne označbe, ki morajo biti vedno dobro obarvane 

in namenske (npr. prehod za pešce – zebra …), in ovire za umirjanje hitrosti prometa, s katerimi 

želimo zagotoviti večjo varnost v prometu predvsem v okolici šol, vrtcev, v naseljih in bivalnih 

okoljih (Polič, 1992). 
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3.1.1 Prometni znaki 

 

Prometni znaki otroke vedno pritegnejo, in sicer zaradi svojih barv in simbolov. Še posebej so 

jim zanimivi tisti, ki vsebujejo simbole ljudi, živali in vozil, zato si jih tudi najhitreje zapomnijo. 

Brez težav si zapomnijo njihova imena, probleme pa imajo pri tem, kako je potrebno ravnati. 

Nekaj znakov otroke zelo moti in jih razumejo popolnoma narobe, simbole si razlagajo po svoje 

in tako tudi ravnajo, kar je zelo nevarno. Najbolj znan znak, ki ga otroci narobe razumejo in ob 

njem napačno ravnajo je »otroci na cesti« (Slika 4). Ta opozarja voznike, da prihajajo na 

območje, kjer so na cesti pogosto otroci. Otroci pa ga zaradi simbola dveh otrok v teku lahko 

razumejo tako, da morajo tam steči čez cesto (Markl, Žlender, 2010). 

 

 

 

 
  

Slika 3: prehod za pešce 
 
 

 
 

Slika 4: otroci na cesti 
 
 

 

 
 

Slika 5: omejitev hitrosti 

 

 

                         Vir: www.signaco.si 

 
 

Slika 6: stop znak 
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3.1.2 Vidnost otroka 

 

 

Otroka zaradi svoje majhnosti v prometu hitro spregledamo, saj ga lahko zakrivajo različni 

predmeti (živa meja, parkirani avtomobili …). Otroku moramo pomagati, da se bo naučil 

opazovati promet in da bo pri prečkanju ceste znal izbrati površine, na katerih bo viden 

voznikom. Otroci namreč pogosto zmotno mislijo, da če oni vidijo avtomobil, potem tudi 

voznik v avtomobilu, ki se jim približuje, vidi njih. Zato naj imajo otroci oblečena svetla 

oblačila živih barv, saj bodo tako bolj vidni in jih bodo vozniki prej opazili (Markl, Žlender, 

2010). 

 

Kadar je vidljivost slaba ali ko se spusti mrak, naj imajo otroci ob žep pripeto kresničko, ki naj 

prosto niha, saj le tako odseva svetlobo, kadar jo osvetlijo avtomobilski žarometi. Otrok naj ima 

kresničko vedno pripeto, ob slabi vidljivosti in v mraku pa jo spusti iz žepa. Običajno jo 

pripnemo na desni žep. Uporaba odsevnikov je še posebej pomembna v mesecih, ko je noč 

daljša in so otroci pogosto na cesti, ko je še mrak (Markl, Žlender, 2010). 

 

Na prometno varnost pri slabi vidljivosti vpliva kar nekaj dejavnikov. Za vsako premikajoče se 

vozilo obstaja t.i. kritična razdalja vidljivosti, t.i. najmanjša potrebna razdalja, pri kateri voznik 

še opazi oviro in se pri dani hitrosti še pravočasno ustavi (slika 7). Ta razdalja je odvisna od 

več dejavnikov, in sicer od hitrosti vozila, stanja cestišča in vozila ter voznikove zmožnosti 

zaznavanja in reagiranja. 

 

 

Slika 7: Reakcija in zavorne razdalje ter kritična razdalja vidljivosti za vozila pri različnih hitrostih 

 
Vir: Levičnik, Marjanovič – Umek, Polič: Priročnik za prometno vzgojo v osnovni šoli 
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Voznik mora zaznati in prepoznati oviro na cesti, preden ta pride v nevarno bližino. To je ponoči 

veliko težje kot podnevi, zato so pešci ponoči še bolj ogroženi, saj jih vozniki ne morejo opaziti 

tako kot npr. nasproti vozeča vozila. Zato morajo pešci poskrbeti, da so ponoči vidni (Levičnik 

idr., 1986). 

 

3.2 OTROK V CESTNEM PROMETU 

 

 
Ceste, promet, ki poteka po njih, pravila katera veljajo za vključevanje v cestni promet, vse to 

so si izmislili odrasli za svoje potrebe (Knol, 1978). Ob vsem tem pa so čisto pozabili na 

najmlajše prebivalce, ki se nehote pojavljajo v tem »kaosu«, kot ga sami verjetno doživljajo, 

ko vozila nenehno drvijo mimo njih. Otroci se vsakodnevno vključujejo v promet, vendar do 

desetega leta še ne znajo in ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu (Žlender idr, 1996). 

 

3.2.1 Prenatalna doba 

 

Otrok v svet prometa vstopa že v prenatalni dobi, saj je njegova mati udeleženka v prometu, pa 

naj bo to kot pešakinja, voznica ali sopotnica. Vsaka stresna situacija, kateri je podvržena v 

prometu, negativno vpliva tudi na počutje otroka v njej. Zato mora v prometnih okoliščinah, v 

katerih se znajde, ravnati odgovorno do sebe in do otroka, ki ga pričakuje. Udeleženci v prometu 

morajo biti zato na bodoče mamice še posebej pozorni (Glogovec, 1996). 

 

3.2.2 Otrok v vozilu 

 

Ko otrok prijoka na svet, je njegova prva pot iz porodnišnice že povezana s prometom, saj ga 

starši z avtomobilom odpeljejo domov. V avtomobilu mora biti pravilno nameščen varnostni 

sedež, ki ga pritrdimo z varnostnim pasom. Otrok mora biti v njem vedno čvrsto pripet, da 

njegovo telo ob morebitnem trku ne zaniha preveč. Varnostni sedež za dojenčke do enega leta 

starosti mora biti obrnjen tako, da je otrok v njem nameščen s hrbtom v smeri vožnje, saj v 

primeru trka ali močnejšega zaviranja otrok s celim telesom pritisne na sedež, kar zmanjša 

posledice udarca. Sedež je lahko pritrjen na sprednji ali zadnji sedež, vendar v primeru, da je 

pritrjen na sprednji sedež, mora biti zračna vreča ( ang. airbag ) nujno izključena. Od enega 

leta starosti naprej, otrok sedi v varnostnem sedežu nameščenem na zadnjem sedežu in je 
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obrnjen v smeri vožnje. Večji otrok mora biti nameščen v primernem otroškem sedežu – jahaču 

z naslonom za glavo in naslonjalom za hrbet ter pripet z običajnim varnostnim pasom. Po 

Zakonu se morajo otroci voziti tako do 12. leta starosti oz. višine 150 cm (Markl, Žlender, 

2009). 

 

SKUPINE VARNOSTNIH SEDEŽEV 

 

Razdeljeni so v pet skupin, in sicer glede na otrokovo starost in težo. 

 

1. SKUPINA 0: 

V to skupino spadajo sedeži za otroke do 9. meseca starosti oziroma do največ 10 kg telesne 

teže. 

 

2. SKUPINA 0+ 

V to skupino spadajo sedeži za otroke do 15. meseca starosti oziroma do največ 13 kg telesne 

teže. 

 

3. SKUPINA 1 

V to skupino spadajo sedeži za otroke stare od 9 mesecev do 4. leta starosti oziroma težke od 9 

do 18 kg. 

 

4. SKUPINA 2 

V to skupino spadajo sedeži za otroke stare od 3 do 6 let oziroma težke od 15 do 25 kg. 

 

5. SKUPINA 3 

V to skupino spadajo sedeži za otroke stare od 6 do 10 let oziroma težke od 22 do 36 kg. 

 

Na evropskem trgu so v prodaji samo varnostni sedeži, ki ustrezajo novejšemu mednarodnemu 

standardu ECE R44/04. Ta standard zagotavlja, da so posamezni deli sedeža izdelani iz 

ustreznih materialov, da je sedež uspešno prestal teste varnosti in da se ustrezno namesti  v 

vozilo ali z ISOFIX sistemom ali s tritočkovnim avtomatskim varnostnim pasom. V skladu s 

tem standardom mora biti sedež preizkušen, kako zaščiti otroka pri čelnem trčenju s hitrostjo 

50 km/h. Vsak varnostni sedež ima homologacijsko nalepko (slika 8), na kateri so navedeni 

elementi, in sicer oznaka ECE R44/04 zagotavlja, da sedež ustreza navedenem standardu 
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Universal, kar pomeni, da se sedež lahko uporablja v vseh modelih avtomobilov. Na nalepki je 

tudi oznaka, ki navaja, kakšni teži otroka je sedež namenjen. Nato so navedene še oznake, da 

je bil sedež preizkušen, v kateri državi je bil preizkušen in še številka testa, katera pove, da 

sedež ustreza standardu ECE R44/04, in inštitut, kjer je bil testiran (http://www.avp-rs.si). 

 

 

Slika 8: homologacijska nalepka 

 

 

Starši smo otrokom vzor in zgled. Vedno nas opazujejo in spremljajo naše vedenje in obnašanje. 

Tudi v avtomobilu. Zato moramo vedno uporabljati varnostni pas in voziti mirno in strpno. Med 

vožnjo je priporočljivo imeti zadaj v vozilu izključeno odpiranje vrat in oken. Kadar izstopimo 

iz vozila, v katerem prevažamo otroke, pa čeprav samo za trenutek, motor ugasnemo, ključe 

vzamemo iz ključavnice in potegnemo ročno zavoro. Otrok nikoli ne puščamo v parkiranem 

avtomobilu. Iz vozila naj vstopajo in izstopajo vedno na tisti strani, ki je obrnjena stran od ceste, 

na pločnik, če je le možno. Mlajšega otroka vedno vzamemo iz vozila sami (Markl, Žlender, 

2009) 

 

3.2.3 Otrok pešec 

 

Otroci hitro shodijo, vendar njihova hoja še ni tako spretna, da bi z lahkoto hodili, kaj šele 

tekali. Zrelost v hoji dosežejo šele pri petem letu starosti, kar pa še ni dovolj za samostojno 

vključevanje v promet (Žlender idr., 1996). Težave v prometu imajo predvsem zaradi 

postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja. Otroci nimajo tako širokega vidnega polja kot 

odrasli, zato vozilo vidijo kasneje kot mi. Slišijo sicer dobro, vendar ne znajo določiti, iz katere 

smeri vozilo slišijo prihajati.  Tudi hitrosti vozila ne znajo presoditi in ne oceniti njegove 

http://www.avp-rs.si/
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razdalje. S pojmoma levo in desno imajo še težave. Njihova koncentracija je kratkotrajna in 

hitro preusmerijo svojo pozornost na kaj bolj zanimivega (ljudi, živali, objekte …), ne zmorejo 

še posploševanja in uporabe splošnih pravil, kot je npr. pravilo kako prečkamo cesto. Zato je 

njihova varnost ogrožena. Največ žrtev med otroki pešci je v starosti od štirih do sedmih let. V 

tej starosti še ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa, zato potrebujejo pomoč, učenje, 

nasvete, vodenje in nadzor odraslih. S svojim obnašanjem in ravnanjem smo otrokom vzor. 

Opazujejo nas in posnemajo in si tako pridobivajo potrebna znanja in izkušnje, razvijajo 

sposobnosti in navade, zato moramo izkoristiti vsako priložnost doma, na sprehodu ali v avtu 

in jim pokazati, kakšno je pravilno ravnanje v določenih prometnih situacijah (Žlender idr., 

1996) 

3.2.4 Otrok kolesar 

 

Za otroka je koristno, da kar najhitreje obvlada spretnosti, ki so potrebne za vožnjo s kolesom, 

saj lahko starši že samo vožnjo s kolesom izkoristimo za učenje otrok o varnosti v cestnem 

prometu (Borštnar, 1996). 

 

Odrasli lahko otroka vozimo na kolesu do sedmega leta starosti, vendar le, če imamo nanj 

pritrjen poseben sedež in stopalke za noge. Stopalke preprečujejo, da bi otroci dobili noge med 

napere, kar bi lahko privedlo do nesreče in poškodb. Po četrtem letu starosti se lahko otrok vozi 

z dvokolesom brez dodatnih koleščkov, vendar do desetega leta starosti, ko bo lahko opravljal 

izpit za vožnjo s kolesom, ni sposoben samostojne vožnje v prometu. Otrok do šestega leta 

starosti sme voziti kolo le po pešpoteh ali v območju za pešce in na neprometnih površinah.  

 

Za lažje obvladovanje potrebne spretnosti, mora imeti otrok kolo (slika 9), ki je primerno 

njegovi starosti. Višino sedeža nastavimo tako, da otrok pri sedenju z nogami doseže tla. Kolo 

pa mora imeti tudi potrebno opremo, predvsem zvonec in zavore. Ročice ročnih zavor morajo 

biti tako oblikovane, da jih otrok z lahkoto doseže s prsti in stisne (Markl, Žlender, 2009). 
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Slika 9: avto pelje kolo 

 

 

4. PROMETNA VZGOJA  
 

 

Pravilno vedenje v prometu je neizogiben del naše splošne kulture in vzgoje, posredno pa tudi 

nujen pogoj, da v današnji družbi sploh lahko preživimo. Zato se mora že predšolski otrok 

poučiti o svoji vlogi v prometu.  

 

4.1 KAKO OTROK RAZUME PROMET IN KAJ MORAMO 

UPOŠTEVATI PRI PROMETNI VZGOJI? 
 

Marsikateri predšolski otrok tik pred vstopom v šolo, se občasno že znajde sam v prometu. Ali 

gre sam v trgovino, ali pa čez cesto k prijatelju na obisk (Levičnik idr., 1986). 

 

Zato moramo vedeti, kako otrok razume promet in kaj moramo upoštevati, da bomo otroka kar 

najbolje prometno vzgojili: 

 

- Ko je otrok v prometu v spremstvu odrasle osebe, je pasiven. Dogajanja okoli sebe ne spremlja 

pozorno, ker se počuti varnega. Ko pa se na cesti znajde sam, veliko bolj pozorno opaža okolico 

in dogajanje, ki ga obkroža. Hkrati pa je tudi bolj prestrašen in negotov. Prav  zaradi tega strahu 

in negotovosti pa se lahko zgodi, da bo v določenem trenutku ravnal nepredvidljivo in narobe. 

 

- Predšolski otrok je majhen, sega nam nekako do pasu, in dobro vidi le spodnji del našega 

telesa. Zaradi tega nima dobrega pregleda nad položajem, v katerem se nahaja, in hitro izgubi 
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orientacijo. V njegovem vidnem polju so predvsem spodnji deli avtomobilov, kolesa in luči, ki 

mu hitro pritegnejo pozornost. 

 

- Poleg tega otrok še ne loči najbolje smeri in vrste zvokov, ki jih slišijo na cesti. Pogosto zato 

ne zna oceniti, iz katere smeri se približuje vozilo, kako daleč je in s kakšno hitrostjo se 

približuje. 

 

- Otroka zmede tudi hiter tempo prometa, hitre spremembe razmer na cesti, saj je njegova 

koncentracija še omejena. 

 

- Ko hodi po ulici, najbolje vidi del pločnika, lužo na njem, odtočni jarek ob njem, košček 

stekla, ki se blešči v soncu ... Vse to pa mu zelo hitro odvrne pozornost od tistega, na kar bi 

moral biti v prometu res pozoren. 

 

- Promet je prilagojen odraslim, kar med drugim dokazuje višina prometne signalizacije, ki je 

visoko nad vidnim poljem otroka. Poleg tega pa otrok zelo težko razume pomen prometnih 

znakov, zato mu ga moramo razložiti, predvsem mu razložimo pomen tistih, ki se ga tičejo kot 

pešca. 

 

- Da pa bi se otrok znašel v prometu, mora najprej razlikovati barve, saj je lahko zelo nevarno, 

če stopi na cesto ob rdeči barvi, namesto ob zeleni. 

 

- Otrok preprosto ne more v mislih zaobjeti celotnega prostora, v katerem se giblje. Težko si 

predstavlja velike razdalje in najverjetneje se ne bi znašel, če bi ga doma  vprašali, v  kateri 

smeri je njegov vrtec. 

 

4.1.1. Razvoj otroka in njegovo razumevanje prometa 

 

Na področju vključevanja otrok v promet se raziskovalci praviloma sklicujejo na Piageta in 

njegovo stopenjsko teorijo razvoja (Žlender idr., 1996): 

1. ČUTILNO-GIBALNA STOPNJA (od rojstva do drugega leta):  

 

Otrok še ni zmožen soočanja s prometom, saj ne prepozna niti razlike med seboj in okoljem. 
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2. PREDOPERATIVNA STOPNJA (od 2. do 7. leta): 

 

Mišljenje je zelo konkretno in zato zelo togo in egocentrično. Zaradi teh omejitev otrok ni 

zmožen predvidevanja in posploševanja, kar pa je potrebno za razumevanje prometnih situacij. 

V teku te stopnje pa postaja otrok vse učinkovitejši pri nadzoru pozornosti in že razume bolj 

zapletene situacije (bolje ocenjuje hitrost in razdaljo). 

 

3. OPERATIVNA STOPNJA (od 7. do 11. leta): 

 

Mišljenje postaja bolj logično in vse manj egocentrično. 

 

4. STOPNJA FORMALNIH OPERACIJ (pri 11. letih): 

 

Otrok pridobi značilnosti mišljenja odraslih. Sedaj je že sposoben, da se samostojno vključuje 

v promet kot pešec. Vendar pa sta za varno vključevanje v promet potrebni tudi osebnostna in 

socialna zrelost. 

 

4.1.2. Razlike v spolu 

 

Pri vključevanju otrok v promet pa so očitne tudi razlike po spolu. Fantje so običajno pogostejši 

povzročitelji nesreč, in sicer povzročijo kar več kot dve tretjini prometnih nesreč. Razlogi so 

naslednji (Žlender idr., 1996): 

 

 RAZLIKE V UPORABI PROSTORA: 

 

- fantje se igrajo igre, ki zahtevajo več prostora, hitro se gibajo (nogomet, skrivalnice, 

lovljenje …), 

- fantje imajo več svobode pri izbiri prostora za igro, dalj časa so lahko zunaj in niso 

toliko pod nadzorom kot dekleta. 

 

 BIOLOŠKE IN PSIHIČNE RAZLIKE: 
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- SPRETNOSTI IN ZMOŽNOSTI: dekleta so telesno in umsko bolj razvite od fantov, 

dosegajo pa tudi boljše rezultate pri reakcijskem času. 

 

- TVEGANJE: dekleta so manj nagnjena k tveganju in prometne situacije ocenjujejo kot 

nevarne, zato so bolj previdne. Fantje pa hodijo po cesti bolj impulzivno, neprevidno, 

samozavestno, za prečkanje ceste se odločajo v zadnjem trenutku, uporabljajo podobno 

strategijo kot odrasli, vendar je telesno in duševno še niso sposobni uporabljati. 

 

4.2 DEJAVNIKI PROMETNE VZGOJE 

 

Otroci imajo različno vlogo v prometu, od sopotnikov, potnikov, peščev, do aktivnih 

udeležencev, npr. kolesarjev. Zato je potrebno različnim starostnim obdobjem prilagoditi 

ukrepe za večjo varnost in prometno vzgojo. Otrok, ki je v družini deležen posebne skrbi za 

varnost v prometu, pridobiva navade, si oblikuje stališča do pomembnih vprašanj prometne 

varnosti od samega začetka. Poleg družine, kjer otrok preživi največ časa, sta še zelo pomembna 

dejavnika vrtec in mediji, s katerimi je obdan.  

 

4.2.1 Družina 

 

Predšolski otrok se pojavlja v prometu najprej v naročju staršev ali katere druge odrasle osebe,  

v otroškem vozičku in kot sopotnik v avtomobilu. Takoj ko shodi, pa postane pešec in to ostane 

celo življenje. V prometu se začne pojavljati vsak dan, saj ga starši vozijo v vrtec in iz njega, 

vzamejo ga s sabo po opravkih, ga peljejo na sprehod in izlete ...(Levičnik idr., 1986). 

 

Starši so najpomembnejši vzgojitelji otrok. Otrok jih ima rad, jih občuduje, spoštuje, jim zaupa 

in v njihovi družbi se počuti varnega. Starši jim zagotavljajo vse pogoje, ki so pomembni za 

razvoj, dajejo jim spodbude pa tudi zglede za ravnanje v različnih situacijah. Ker otrok vedno 

posnema starše pa tudi druge odrasle osebe, mu moramo dati dober zgled, iz katerega se bo 

največ naučil. Zato je potrebno vedno, ko se znajdemo v prometu, ne glede na to, v kateri vlogi, 

upoštevati prometna pravila, saj otrok opazuje ravnanje in posluša pripombe, komentarje 

izrečene v jezi ... Vse dogajanje okoli sebe vpija kot goba in na podlagi ravnanja staršev nastaja 

ogrodje njegovega ravnanja v prihodnosti. Če otroku govorijo eno, delajo pa drugo, ga zmedejo 

in ne bo vedel, kaj je prav, in kaj hitro lahko izgubi zaupanje vanje (Levičnik idr., 1986). 
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4.2.1.1 Naloge staršev glede uvajanja otrok v promet 

 

Učenje prometne vzgoje naj poteka postopoma: 

- Najprej otroku povemo in razložimo, kakšno je pravilno vedenju v prometu, ter mu 

hkrati pojasnimo, kakšne so možne nevarnosti. Na prometno varnih površinah mu 

pokažemo pravilno vedenje, ob tem pa razlagamo, kako si sledijo posamezni elementi 

vedenja, npr. se ustavim, pogledam levo … Otrok nas ob tem pozorno opazuje. 

- Nato skupaj z otrokom ponovno izpeljemo pravilno vedenje in mu ponovno razložimo, 

kaj mora storiti. Nato naj otrok sam govori, kaj dela. 

- Nazadnje otrok sam izvaja določeno vedenje, mi pa ga opazujemo in opozarjamo na 

pomanjkljivosti. Vsako pravilno izvedeno vedenje otroka pohvalimo, nepravilno pa 

popravimo. S tem ga spodbujamo k pravilnemu vedenju in zmanjšujemo verjetnost 

napak. 

- Prometne površine izbiramo od varnih do bolj prometnih cest, kjer so situacije bolj 

zahtevne in otroku  nepoznane. 

- Učenje mora potekati sproščeno, naravno, nazorno, a kljub temu tako, da bodo otroci 

pridobili izkušnje in spoznali, da je promet resna stvar. 

- Ko otroka učimo, po kateri poti naj gre v šolo, vedno izberemo varnejšo pot, čeprav je 

lahko daljša. 

- Vedno poskrbimo za njegovo vidnost na cesti. To storimo tako, da ga oblečemo v svetla 

oblačila živih barv in mu pripnemo kresničko na desni žep, kupimo mu šolsko torbo z 

odsevniki … 

- Otroka seznanimo s hojo po pločniku, če ga ni, pa z mirno hojo ob skrajnem levem robu 

ceste ter mu pojasnimo, da cesta ni igrišče. 

- Poučiti ga moramo, kako prečkamo cesto. To je zahtevna naloga, ki tudi od odraslega 

zahteva veliko znanja, pozornosti in previdnosti. Otroka moramo najprej naučiti izbrati 

najvarnejše mesto za prečkanje ceste, nato, da se vedno ustavi pred robom pločnika, 

kako opazovati promet in kako presoditi, kdaj lahko prečka cesto ter dejansko prečkanje 

ceste. Najpomembnejše pa je, da ga poučimo, da se cesto vedno prečka na prehodih za 

pešce, najlažje na semaforiziranih prehodih in ga opozorimo na nevarnosti, do katerih 

pride ob nepravilnem prečkanju ceste (Markl, Žlender, 2010). 
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4.2.1.2 Najpogostejše napake staršev 

 

Starši v želji po čim prejšnji samostojnosti, včasih pa tudi zaradi nezaupanja otroku, naredijo 

veliko napak. Z dobrim namenom želijo otroka stoodstotno zaščititi, kar ni vedno pravilno 

(Žlender idr., 1996). 

 

Starši pogosto delajo napake, in sicer (Žlender idr., 1996): 

 

a) PRECENJUJEJO OTROKOVE SPOSOBNOSTI 

 

Otrok se lahko na pamet nauči prometna pravila, ki mu jih starši večkrat ponovijo, in jih zna 

zrecitirati kot pesmico, vendar pa to še ne pomeni, da jih tudi razume in zna uporabiti v resničnih 

situacijah. Ne smemo pozabiti, da se otrok drugače obnaša, ko smo z njim, kot takrat, ko je sam. 

 

b) PREVEČ ZAŠČITNIŠKI ODNOS DO OTROKA 

 

Nekateri starši otroke zavijajo v vato in jim ne dovolijo nobenega približevanja krajem, kjer se 

pojavlja več avtomobilov skupaj. V mesto ga peljejo le takrat, ko je to nujno potrebno, pa še 

takrat ga držijo za roko. Otroku sploh ne razlagajo, kako se je potrebno obnašati v prometu, 

ampak mu prepovedujejo priti v kakršenkoli stik z njim. A slej ko prej se bo otrok znašel sam 

na cesti in če ga ne poučijo, kako takrat ravnati, bo v veliko večji nevarnosti, kot otrok, ki ga 

ne zavijajo v vato. 

 

Pri prometni vzgoji otrok moramo upoštevati: 

- da je v prometu vse narejeno po meri odraslih, kar otroku zelo otežuje ravnanje v njem.  

Prometni znaki in semaforji so visoki in so izven otrokovega vidnega polja. 

- da se v prometu vse zelo hitro spreminja; vozila prihajajo in odhajajo, vozijo v različne smeri, 

včasih jih je veliko, včasih nobenega, se ustavijo ali pa drvijo mimo, so na levi in so na desni 

strani ceste ... Vse to otroka vznemirja, bega, straši in ga dela negotovega. V takem stanju se 

lahko zgodi, da ne ve, kam naj gre, kaj naj naredi, se zmede in lahko naredi kaj neustreznega, 

kar pa je lahko nevarno zanj. 

- da se otrok bistveno razlikuje od odraslega, saj je njegova razvitost čutil, sposobnost 

razumevanja posameznih pojavov in zvez med njimi ..., še na začetku izpopolnjevanja. 
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Zato ne smemo precenjevati otrokovih zmožnosti, zrelosti in usposobljenosti za sodelovanje v 

prometu (Levičnik idr., 1986). 

 

4.2.1.1 Namen družinske prometne vzgoje 

 

Prometna vzgoja je odvisna od starosti in razvitosti otroka, od prometne situacije, pa tudi od 

številnih nepredvidljivih okoliščin. Z njo si prizadevajo starši doseči (Levičnik idr., 1986): 

- da bo otrok postopoma pridobival izkušnje in spoznanja o tem, da je promet resna stvar in da 

je lahko zelo nevaren, če ne upoštevamo pravil. Na prometnih površinah se ne smemo igrati in 

brezglavo tekati, saj lahko kaj hitro pride do nesreče. 

- da bo otrok postopno pridobival izkušnje in spoznanja o tem, da veljajo v prometu določena 

pravila, ki jih moramo dosledno upoštevati in se po njih ravnati. 

- da bo otrok spoznal, da so v prometu poleg staršev še druge odrasle osebe, na katere se lahko 

obrne, in mu bodo pomagali, da se bo lažje znašel in pravilno odreagiral v prometni situaciji. V 

prometu je pogosto prisoten prometni policist, ki bo otroku pomagal prečkati cesto v križišču, 

ali pa mu bo pomagal domov, če bi se izgubil, zato je potrebno otroka vzgajati v zaupanju do 

policistov, saj so pomemben dejavnik v prometu pa tudi izven njega. 

- da otrok spozna, da so v prometu prometni znaki, ki ga opozarjajo, kako naj ukrepa. 

Opozarjamo ga predvsem na znake, ki so namenjeni pešcem oz. zadevajo tudi otroke. 

- da bo otrok postopno spoznal posamezne prometne sestavine, kot so: pešpot, kolovoz, cesta, 

avtocesta ... in različne udeležence v prometu, kot so: pešci, vozniki, kolesarji, motoristi ... Vse 

to pa naj spozna v konkretnih situacijah, npr. na sprehodu. 

4.2.2 Vrtec 

 

Vrtec lahko prevzame le bistvene elemente prometne vzgoje in pomaga staršem pri 

uresničevanju le-teh. Seznaniti jih mora s pomenom prometne vzgoje in jih usmerjati k ciljem, 

ki so pomembni za prometno vzgojo, hkrati pa tudi za večjo varnost otroka v prometnih 

situacijah. Pomembna pa je tudi usklajenost med vrtcem in družino, kasneje tudi šolo, saj smo 

le tako lahko učinkoviti (Zabukovec idr. 1999). 

 

Odrasli smo otrokom največji vzor, nenehno nas opazujejo, seveda tudi v prometu, in če starši 

ter vzgojitelji niso usklajeni, se otroci lahko zmedejo, ne vedo, kaj je prav in kaj ni, in lahko 

napačno presodijo, to pa je lahko zelo nevarno. 
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V vrtcu imajo otroci na voljo ustrezne igrače, didaktične igrače in tako skozi igro spoznavajo 

promet, vzgojitelj pa jim mora v igri z njimi vzpostaviti povezavo s prometno realnostjo 

(Glogovec, 1996). 

 

4.2.2.1 Usklajevanje prometne vzgoje in delitev nalog med vrtcem in družino 

 

Vrtec staršem predstavi konkretne naloge, jih motivira in tako pripravi za boljšo prometno 

vzgojo njihovih otrok. Gre za neprekinjeno izmenjavo informacij in dogovarjanje o zastavljenih 

ciljih. Izmenjava informacij pa je pri prometni vzgoji nujna, saj izhajamo iz deljenja nalog med 

vrtcem in starši. Vrtec prevzame bolj pripravljalne naloge in naloge, ki spodbujajo razvoj, starši 

pa prevzamejo vadbo le-teh v resničnih prometnih situacijah (Glogovec, 1996). 

 

 

VRTEC ZAGOTAVLJA: 

 

- igro otrok, učenje in spodbujanje pod pedagoškim vodstvom, 

- ustrezna igralna, didaktična in druga sredstva, 

- da vzgojitelj tudi pri igri naredi povezavo s prometno resničnostjo, ki jo otrokom razloži. 

 

 

STARŠI ZAGOTOVIJO: 

 

- da bodo otroka navajali na pravilno vedenje v prometu v njegovem domačem okolju, 

- da se bodo poglabljali v konkretne prometne pogoje, na otrokovi poti in njegovem domačem      

okolju, 

- da bodo upoštevali otrokovo razvojno stopnjo in njegovo osebnost, 

- da bodo vaje v prometu vključili v običajno vsakodnevno življenje. 

 

Če želijo vzgojitelji in starši doseči skupni vzgojni cilj, in to je povečanje prometne varnosti, s 

tem pa tudi razvijanje in spodbujanje otrokove samostojnosti, je potrebno, da oboji spoznajo in 

sprejmejo vzgojne cilje in metode, da sprejmejo delitev nalog in da naloge vsebinsko ločijo na 

naloge staršev in na naloge vzgojiteljev (Zabukovec idr., 1999). 
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Za zagotovitev teh pogojev pa mora potekati izmenjava informacij s pomočjo pogovorov, 

pisnih obvestil, izmenjave gradiva … (Glogovec, 1996). 

4.2.2.2 Kurikulum za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalen dokument, ki je bil potrjen leta 1999 na Strokovnem svetu 

RS za splošno izobraževanje (Bahovec idr. 1999). Predstavlja strokovno podlago za delo v 

vrtcih. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje 

različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, 

preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni 

poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih 

se otrok uči. 

 

Zajema šest področij dejavnosti predšolske vzgoje: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in 

matematiko. Nekatere medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost 

in prometna vzgoja, se prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu. 

V kurikulu je prometna vzgoja uvrščena v področje družbe, glavni cilj pa je, da se otrok 

seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih: doma, v 

prometu, v prostem času, pri igri, športu, na kolesu (slika 10) ... 

 

4.2.3 Mediji in različne ustanove 

 

Mediji so ključen dejavnik, ki prav tako pripomorejo k večji prometni varnosti ne glede na to, 

da z ostalimi institucijami sodelujejo le vzporedno. To sodelovanje se kaže pri objavah raznih 

reklamnih oglasov, ki jih različne institucije izdelajo za osveščanje javnosti (Žlender idr., 1996). 

 

Uspeh tiskanega gradiva se kaže predvsem v povečanem znanju otrok in nudenju napotkov 

staršem za praktično prometno vzgojo. Vendar pa je film še bolj učinkovit, saj samo branje 

tiskanega gradiva prometnega vedenja pri mlajših otrocih ne bo spremenilo, za razliko od filma. 

Njegova značilnost je, da povečuje znanje otrok, mlajšim pa širi obzorja in domišljijo, saj si z 

gledanjem le-tega zna otrok predstavljati pravilen potek prometnega vedenja, ki ga nato v 

naravni situaciji tudi posnema (Žlender idr., 1996). 
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Krajši filmi (2-5 minut) so bolj učinkoviti kot daljši. Posamezni prizori naj bodo daljši in se 

odvijajo počasi, saj mlajši otroci prehitrih prizorov ne morejo tako hitro absorbirati. Filmi naj 

bodo večkrat predvajani in v rednih razmikih. Če jih kombiniramo še z drugimi postopki, 

predvsem s praktičnimi vajami, so rezultati še boljši (Žlender idr., 1996). 

 

Še nekaj prednosti pred filmom pa ima video, saj omogoča tako snemanje kot kasnejše 

prikazovanje lokalnih razmer, v katerih se otroci gibajo. S tem otrokom ponudimo neposredno 

povratno informacijo o njihovem vedenju, in prav soočanje z lastnim vedenjem ter obravnava 

slednjega je zelo učinkovita (Žlender idr., 1996). 

 

 

 

Slika 10: kolo 
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5. PROMETNE VZGOJNO - UČNE DELAVNICE V VRTCU 
 

 

Vse dejavnosti, ki sem jih zasnovala, sem izpeljala s pomočjo otrok iz Vrtca Mojstrana, in sicer 

v oddelku, v katerem je bilo 21 otrok, starih od 3 do 6 let. Dejavnosti so potekale  od 20. do 24. 

septembra 2004. 

 

5.1 UVOD 
 

Glede na letni načrt vrtca, je bilo spoznavanje prometa mišljeno v začetku šolskega leta. To  je 

seveda logično, saj otroci pridejo do vrtca po prometnih poteh, pa naj bo to bodisi z avtom, 

kolesom ali pa peš, in so tako hote ali nehote udeleženci v prometu. Zato je smiselno, da čim 

prej izvejo oz. se naučijo, kako se varno obnašati v prometu.  

 

Z raznimi aktivnostmi in seveda tudi skozi igro smo spoznavali promet in našo vlogo v njem. 

 

5.2 CILJI IN DEJAVNOSTI 
 

Cilj prometne vzgoje je, da otroke seznanimo s pravilnim ravnanjem v prometnem vsakdanu, 

saj bodo le tako varni na cesti in ob njej. 

 

V Kurikulumu za vrtce, ki je izšel leta 1999, je prometna vzgoja uvrščena v področje družbe, 

glavni cilj pa je, da se otrok seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v 

različnih okoljih: doma, v prometu, v prostem času, pri igri, športu ... 

 

Najprej sem si določila cilje, ki smo jih poskusili doseči, in dejavnosti, skozi katere smo jih  

poskusili doseči. Pri tem sem zajela vsa področja dejavnosti v vrtcu, ki jih vključuje Kurikulum 

za vrtce. 

 

 DRUŽBA 

 

CILJI: - otrok se seznanja s pravili, ko se kot posameznik ali skupina vključuje v promet 

  - otrok se seznanja z varnim vedenjem v prometu 

  - otrok se postopno seznanja s širšo okolico in družbo 

 



26 

 

DEJAVNOSTI: - obisk policista v igralnici 

                           - sprehod po prometnih poteh in opozarjanje na nevarnosti na le-teh 

                           - izdelava plakata o prevoznih sredstvih 

                           

 GIBANJE 

 

CILJI: - skrb za lastno varnost v prometu 

            - pridobivanje spretnosti vožnje s skiroji 

 

DEJAVNOSTI: - poligon (vožnja s skiroji) 

                           - igra reagiranja (zelena – rdeča) 

 

 JEZIK 

 

CILJI: - spoznavanje različnih motornih vozil in prevoznih sredstev 

            - spoznavanje prometnih znakov in njihovega pomena 

           

DEJAVNOSTI: - gledanje različnih knjig o motornih vozilih in prevoznih sredstvih  

                           - branje knjige Jure in rumena rutka in Pazi, promet 

                           - učenje pesmice Moj rdeči avto  

 

 UMETNOST 

 

CILJI: - spodbujanje ustvarjalnosti pri postavitvi poligona 

            - razvijanje in spodbujanje pozornosti pri spoznavanju okolice 

 

DEJAVNOSTI: - izdelava prometnih znakov 

                           - postavitev poligona 

                           - izdelava avtomobilov iz škatlic, ladjic iz lesenih palic in blaga 

                           - ogled diapozitivov o prometu in prevoznih sredstvih 
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 NARAVA 

 

CILJI: - prepoznavanje drugačnosti prometnih poti v naselju in izven njega 

            - ohranjanje čiste narave 

            - spoznavanje različnih zvokov 

 

DEJAVNOSTI: - pogovor o onesnaževanju okolja z izpušnimi plini 

                           - poslušanje in prepoznavanje različnih zvokov s pomočjo kasete 

 

 MATEMATIKA 

 

CILJI: - prepoznavanje in poimenovanje simbolov, oblik in barv 

            - učenje števil 

            

DEJAVNOSTI: - razvrščanje po barvah, oblikah … 

                           - prstne igre 

                           - sestavljanje sestavljank z motivi prevoznih sredstev 

                           - sestavljanje vozil iz magnetov na magnetni plošči 

 

5.3 DIDAKTIČNA IZVEDBA 
 

Terminska izvedba delavnic je potekala kot sledi v nadaljevanju. 

 

1. DAN 

 

Obisk policista v igralnici je vedno zanimiv, saj otroci policista sprejemajo zelo resno in so 

pozorni na to, kar jim pove. Najprej se nam je predstavil in nam razložil, zakaj je prišel.  Otroke 

je vprašal, če vedo kaj o prometu. Dobil je pravi plaz odgovorov: avto, cesta, prometna nesreča, 

prometni znaki, ladja, pilot, policist … Bil je navdušen nad odgovori. Nato jim je razložil, kako 

se morajo obnašati v prometu oziroma v prometnih situacijah, v katerih se znajdejo. Povabil 

nas je na sprehod po prometnih poteh v okolici vrtca, še prej pa je pokazal svojo opremo ter 

razložil, zakaj jo potrebuje oziroma uporablja. Otrokom sta bila zelo všeč kapa in loparček za 

usmerjanje prometa (slika 11), fantje pa so bili najbolj navdušeni nad lisicami in policist jih je 

moral kar nekaj vkleniti, da so videli, kako delujejo. Nato smo šli v garderobo in se pripravili 
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na sprehod. Policist nas je vodil po najbolj prometnih poteh, nam povedal, kako se hodi pravilno 

po pločniku in po cesti brez njega, kje in kako se prečka cesto ter nam pokazal prometne znake 

in vprašal, če jih poznajo oz. kaj pomenijo. Bil je navdušen nad znanjem  otrok, razložil jim je 

še pomene tistih manj znanih prometnih znakov. Sprehod z njim je bil zelo zanimiv in poučen 

(slika 12), saj so ga poslušali zelo resno in upoštevali njegova navodila. Ko smo se vrnili v 

vrtec, nam je še razdelil veliko publikacije za starše in pobarvanke za otroke ter se poslovil. V 

igralnici sem jim nato predstavila igro reagiranja (zelena-rdeča). Še pred tem sem jih vprašala, 

če poznajo barve na semaforju in kakšen je njihov pomen, saj igra nekako izhaja iz pomena teh 

barv. Na sprehodu namreč nismo videli semaforja, ker ga v tem majhnem kraju ni. Otroci so 

barve takoj pravilno našteli, tudi pomen rdeče in zelene barve so takoj povedali, malo več težav 

pa je bilo z rumeno barvo. Razložila sem jim pomen tudi te, ki sicer v tej igri ne igra vloge, in 

potem smo začeli. V vsaki roki sem držala en predmet, in sicer v eni roki predmet rdeče barve, 

v drugi roki pa zelene barve. Kadar sem dvignila v zrak zelen predmet, so otroci tekali po 

prostoru, ko pa sem dvignila rdečega, so se morali ustaviti. Pozorni so morali biti na to, kateri 

predmet bom dvignila, in čim hitreje odreagirati. S to igro smo se tudi navajali na pomen 

semaforja. 

 

 

 

 

Slika 11: preizkušanje policistove opreme 
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Slika 12: sprehod s policistom 

 

  

2. DAN 

 

Zjutraj smo si najprej ogledali diapozitive (slika 13) o prometu in različnih prevoznih sredstvih, 

nato pa smo se o tem še pogovorili. Vprašala sem jih še o drugih prevoznih sredstvih, ki jih na 

diapozitivih nismo videli in našteli so jih še kar nekaj. Nato smo se posedli na tla v krog in si 

ogledali različne knjige o motornih vozilih (slika 14), ki smo jih našli na policah v vrtcu in ki 

so jih otroci prinesli od doma. Fantje so večinoma prinesli knjige o delovnih strojih in z 

veseljem povedali, kako delujejo. Ko smo si knjige ogledali in se pogovorili o videnem, sem 

jim predstavila še pesmico Moj rdeči avto, ki smo se jo hitro naučili peti, saj jim je bila takoj 

všeč, in tekom dneva smo jo še kar nekajkrat zapeli. Kasneje smo se usedli za veliko skupno 

omizje, na sredino sem jim dala sličice različnih prevoznih sredstev, ki so jih doma skupaj s 

starši izrezali iz različnih revij, nekaj pa sem jih prinesla tudi sama. Najprej smo jih razdelili v 

skupine: cestna, železniška, vodna in zračna prevozna sredstva. Na mizo sem položila tudi velik 

papir ter lepilo in izdelava plakata s prevoznimi sredstvi se je začela. Končni izdelek je bil 

krasen in skupaj smo ga nalepili na steno, da so si ga lahko kasneje ogledali tudi starši. 
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Slika 13: gledanje diapozitivov 

 

 

 

Slika 14: gledanje knjig 

 

3. DAN 

 

Takoj zjutraj sem jim povedala, da bomo ta dan na igrišču pred vrtcem postavili poligon in zelo 

jih je zanimalo kakšnega. Nato sem jim pokazala slike osnovnih prometnih znakov (stop znak, 

prehod za pešce, semafor, otroci na cesti, omejitev hitrosti …), katere naj bi poznali in katere 

smo že spoznali v ponedeljek na sprehodu s policistom ter na katere nas je še posebej opozoril 

ter razložil njihov pomen. Še enkrat smo ponovili, kaj znaki pomenijo, in poznali so pomen 

prav vsakega znaka posebej, kar me je zelo razveselilo. Na mize sem jim dala lepenke z 

narisanimi oblikami ter barve, čopiče in škarje. Oblike so pobarvali v prometne znake in jih 

izrezali (slika 15). Pritrdili smo jih na palice s podstavki, ki sem jih našla med športnimi 

rekviziti, in nesli smo jih na igrišče, kjer sem že zjutraj s kredo narisala ceste, križišča, prehode 



31 

 

za pešce … Znake smo postavili na primerna mesta in tako je nastala prava cesta. Pripeljali smo 

še skiroje, izbrali enega od otrok za policista (kasneje so se menjali) in igra se je začela. Zelo 

so bili pozorni na prometne znake in talne označbe. Igra jim je bila zelo všeč, ustvarjali smo 

razne prometne situacije in se pogovarjali o pravilnem ravnanju v le-teh ter se na zabaven način 

naučili nekaj novih pravil, ki veljajo v prometu (slike 16-18). 

 

 

Slika 15: izdelovanje prometnih znakov 

 

 

 

Slika 16: izdelava semaforja 
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Slika 17: vožnja s skiroji in policistka 

 

 

 

 

Slika 18: vožnja s skiroji po poligonu 

 

4. DAN 

 

Pogovarjali smo se o tem, kako motorna vozila zelo onesnažujejo okolje in kako bi lahko vsaj 

malo pripomogli k čistejšemu okolju. Z vožnjo s kolesom ne onesnažujemo okolja, tako da bi 

šli lahko z njim npr. do knjižnice, trgovine, ki ni tako zelo oddaljena, ali pa bi to lahko storili 

peš in ne z avtomobilom ... 

 

Nato smo poslušali kaseto Bibe v avtošoli, na kateri so posneti različni zvoki, ki so jih morali 

prepoznati. Ugibanje jim je šlo zelo dobro, saj so ugotovili večino njih. Na njej so tudi uganke 

o prometnih sredstvih, na katere so prav tako znali odgovoriti. 
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Kasneje sem jih posedla za mize in na njih položila škatlice različnih velikosti, škarje, 

samolepilni papir in karton. Rekla sem jim, da naj vsak po svoje izdela avtomobil (slika 19). 

Najprej so škatlice zalepili skupaj po svoje, kakor so si pač zamislili svoje vozilo, nato pa so 

vse to prelepili s samolepilnim papirjem, ki so ga izrezovali v različne oblike (slika 20). Za 

kolesa smo uporabili kroge, izrezane iz kartona (slika 21). 

 

Nato sem jim ponudila še lesene palice, lepilo za les, slamo in blago. Izdelali smo ladjice (slika 

22) iz dveh različnih palic, ki smo jih skupaj zlepili z lepilom za les, nato pa še zvezali s slamo. 

Dodali smo še jadra iz blaga, katera so sami izrezali in jih prilepili na jambor. Na koncu smo 

jih obesili na mrežo, ki sem jo namestila na steno hodnika, da so jih kasneje lahko pokazali 

staršem. 

 

 

 

Slika 19: izdelava avtomobilčkov 
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Slika 20: lepljenje škatlic 

 

 

Slika 21: končni izdelki 

 

 

Slika 22: izdelana ladjica 
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5. DAN 

 

Zjutraj sem jim na tla stresla kocke različnih barv in jim rekla, naj jih razvrstijo po barvah, in 

sicer tako, da so dali na en kup kocke, npr. rumene, na drugega zelene, na tretjega modre barve 

... Nato sem jim dala še igrače različnih oblik in jim rekla, naj jih zopet razvrstijo, vendar tokrat 

po oblikah, in sicer po istem postopku: na en kup okrogle, na drugega trikotne, na tretjega 

pravokotne oblike itd.  

 

Usedli smo se za mizo in se naučili dve novi prstni igri En kovač in Ena račka. Tu je potrebno 

šteti, tako da so se s preštevanjem prstov in pesti skozi igro učili štetja do deset. 

 

Ponudila sem jim sestavljanke z motivi prevoznih sredstev, nekaj pa sem jih izdelala tudi sama 

in tablice z magneti, s katerimi so ustvarjali različna prevozna sredstva (sliki 23 in 24). 

 

Nato sem jim razdelila še bele liste, na katere sem že predhodno narisala like, ki so bili različnih 

velikosti in jih je bilo različno število. Za vsak lik sem določila barvo, oni pa so morali najprej 

poiskati pravilno barvo barvice, potem pa s to barvo pobarvati vse, npr. trikotnike, ki so bili na 

listu narisani (slika 25). Moram reči, da so me prav presenetili, saj so vsi pravilno pobarvali. 

Res je bilo nekaj posnemanja, vendar je imel vsak otrok pred sabo drugačno risbo, drugače 

postavljene like in različno število le-teh, tako da le ni šlo zgolj za posnemanje. 

 

 

 

Slika 23: ladjica iz magnetov 
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Slika 24: avtomobil iz magnetov 

 

 

 

Slika 25: barvanje likov po navodilih 

 

5.4 ANALIZA 
 

Promet je tema, ki je zelo zanimiva, in zato je bila verjetno tudi otrokom všeč in so bili vedno 

pripravljeni sodelovati. Z veseljem so se lotili vseh dejavnosti, ki sem jim jih pripravila. Obisk 

policista jih je zelo razveselil, le nekaj otrok je bilo na začetku zadržanih, vendar so se kmalu 

sprostili in začeli sodelovati v pogovoru. Najbolj jih je zanimala njegova oprema, in sicer lisice 

in kapa, ki so jo skoraj vsi pomerili in z loparčkom za usmerjanje prometa vpili: » Stop!« Na 

sprehodu jim je podrobno razložil pravilno hojo po cesti, pokazal prometne znake in talne 

označbe ter razložil, kakšno je pravilno vedenje v prometu. Od tega obiska so zelo veliko 

odnesli, veliko novega so se naučili in verjamem, da si bodo zapomnili vse povedano.  
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Pri izdelovanju plakata s prevoznimi sredstvi je bilo potrebno sodelovanje staršev, saj so po 

predhodnem dogovoru skupaj z otroki doma izrezali različna prevozna sredstva in jih nato 

prinesli v vrtec, da smo lahko izdelali plakat. Otroci zelo radi režejo in lepijo in izdelava plakata 

jim je bila zelo všeč,  končni izdelek pa je bil zelo nazoren in lep. 

 

Poznavanje prometnih znakov so pokazali pri izdelovanju le-teh iz lepenke, saj so si zapomnili 

oblike in barve pa tudi pomene. Zelo jim je bilo všeč, ko smo postavili poligon, po katerem so 

se vozili s skiroji. Tam je bilo lepo vidno, kako poznajo cesto, prehod za pešce, semafor in 

znake, vendar, ko smo situacijo malo obrnili, že niso več točno vedeli, kako in kaj, kar lepo 

pokaže, da sami, kljub poznavanju prometa, še niso sposobni sodelovati v prometu. V njem 

velja toliko različnih pravil, ki jih še niso sposobni upoštevati.  

 

Pri pogovoru o različnih prometnih sredstvih so bili fantje veliko bolj zgovorni, saj jih le-ta 

veliko bolj zanimajo kot dekleta, sploh, ko je govora o delovnih strojih. Tudi knjige s to 

tematiko so si bolj ogledovali fantje kot dekleta.  

 

Pri izdelovanju avtomobilov so bili zelo kreativni in so izdelali res lepa vozila, pri ladjicah pa 

so bili bolj omejeni, vendar so vseeno izdelali krasne izdelke, ki so krasili hodnik vrtca.  

Naučili smo se pesmico Moj rdeči avto, ki so si jo zelo hitro zapomnili in smo jo prepevali 

skozi cel teden, tudi večkrat na dan, saj so sami izrazili željo po tem. Tudi prstne igre so radi 

ponavljali in se s tem urili v štetju. 

 

Sestavljanke in sestavljanje z magneti so igre, pri katerih si urijo finomotoriko. Z magneti 

upodabljajo svoje ideje na magnetni tabli in tako so nastala resnično imenitna vozila, od 

avtomobilov, do ladij, raket … Mislim, da je to tema, kjer domišljija resnično nima mej.  

 

Skozi vsa ta področja se je kot rdeča nit prepletala tehnična vzgoja, saj je bilo ogromno rezanja 

s škarjami, lepljenja z različnimi lepili, sestavljanja, postavitev poligona … Otroci takšna dela 

zelo radi opravljajo, zato jim je treba takšnih dejavnosti ponuditi čim več in čim večkrat. 

 

Promet je tematika, ki se jo da skozi dejavnosti zelo dobro razviti in jo podati otrokom na njim 

razumljiv način. Skozi igro so se ogromno naučili in se ob tem tudi zelo zabavali (slika 26). 

Veliko sem se naučila tudi sama, saj sem spoznala, da s pravilno predstavitvijo problema in 

podajanjem informacij dobiš od otrok pozitivne odzive in rezultate, ki so zelo razveseljujoči. Z 
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otroki je bilo zelo lepo sodelovati, saj so bili zelo vedoželjni in vodljivi. Skupaj smo preživeli 

zabaven in znanja poln teden. 

 

 

Slika 26: motor 
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6. DISKUSIJA 

 

 
Z diplomsko nalogo smo želeli ugotoviti, koliko otroci vedo o prometu, prometnih znakih in 

njihovem pomenu, prometnih sredstvih in varnem obnašanju v prometnih situacijah. To smo 

nameravali odkriti s pomočjo prometnih vzgojno-učnih delavnic. 

 

Želeli smo tudi, da sami s pomočjo tehnične vzgoje izdelamo pripomočke za postavitev 

poligona in izdelamo različne izdelke na temo prometa iz odpadnega materiala. Postavili smo 

si cilje, ki smo jih skozi dejavnosti uresničevali. 

 

C1: Predstaviti pomen razvojnih značilnosti otroka za obnašanje v prometu. 

 

Razvojne značilnosti predšolskega otroka, ki so pomembne za obnašanje otroka v prometu, so 

gibalni razvoj (otrok zaradi telesne višine, nespretne hoje in potrebe po neomejenem gibanju 

ogroža sebe in druge v prometu), zaznavni in spoznavni razvoj (otrok zaradi ožjega vidnega 

polja še ne zna določiti, iz katere smeri prihaja vozilo, ne zna določiti smeri prihajajočega vozila 

s poslušanjem in ni še sposoben oceniti hitrosti prihajajočega vozila), govorni razvoj (otrok 

pozna že ogromno besed, ne pozna pa še prometnega jezika oz. pomena prometnih znakov), 

emocionalni razvoj (pri predšolskem otroku se lahko kar naenkrat pojavi jeza, strah ali trma, 

kar je lahko zelo nevarno, če se ravno takrat nahaja na prometni površini) in socialni razvoj (z 

medsebojnimi odnosi, igro in igro vlog otroku lahko predstavimo različne vloge v prometu in 

obnašanje v njem). Vsaka značilnost je pomembna in jo je potrebno upoštevati, ključne pa se 

mi vendarle zdijo gibalni razvoj, zaznavni in spoznavni razvoj ter emocionalni razvoj. Razvojne 

značilnosti otroka so natančno predstavljene v drugem poglavju. 

 

C2: Predstaviti promet in otrokovo vlogo v njem. 

 

Promet postaja vedno bolj razvit, vozila, ki sodelujejo v njem, vse hitrejša in vse številčnejša. 

Sodelovanje v njem je vedno bolj nevarno, saj ljudje med vožnjo veliko več uporabljajo različno 

tehnologijo, namesto da bi bili osredotočeni na dogajanje v prometu. Sočasno z njimi pa 

vstopajo v promet tudi otroci, ki se v njem pojavljajo v različnih vlogah, in sicer kot pešci, 

kolesarji ali potniki v vozilih. Neosredotočenost voznikov na dogajanje v prometu in otroška 

razposajenost in neizkušenost v njem lahko hitro pripeljeta do prometne nesreče. Zato moramo 
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biti odrasli kot vozniki pozorni na otroke, saj se le-ti šele učijo pravilnega obnašanja v 

prometnih situacijah. Odrasli smo otrokom zgled in vedno opazujejo naše vedenje, zato jim 

moramo pokazati in jih naučiti pravilnega ravnanja, da se bodo kasneje lahko varno samostojno 

vključevali v promet. Promet je predstavljen v tretjem poglavju, in sicer v podpoglavjih 3.1 in 

3.2. Vloga otroka pa je predstavljena v podpoglavju 3.3. 

 

C3: Predstaviti prevozna sredstva in jih izdelati iz različnih materialov. 

 

Prevozna sredstva delimo na cestna, železniška, vodna in zračna. Najštevilčnejša so cestna, in 

sicer avtomobili. Ljudje se veliko prevažamo tudi z avtobusi, vlaki, letali in ladjami. Pri izdelavi 

avtomobilčkov iz odpadnega materiala je prišla na dan njihova ustvarjalnost. Vsak je sledil 

svoji ideji in izdelki so bili zelo različni in enkratni. Pri izdelovanju ladjic so bili sicer malce 

omejeni z materialom, saj je bilo blago predvideno za jadra, les pa za jambor in trup ladje, 

vendar so vse skupaj sestavili v celoto vsak po svoje, tako da je bil na koncu vsak izdelek 

drugačen in edinstven. Pogovor o prevoznih sredstvih in izdelava le-teh sta predstavljena v 

podpoglavju 5.3 (2. dan).  

 

C4: Skozi področje matematike z različnimi dejavnostmi otrokom približati like, barve in 

številke, ki se pojavljajo v prometu. 

 

Z različnimi igrami kot so razvrščanje igrač po barvi in velikosti, prstnimi igrami in barvanjem 

likov po navodilih smo utrjevali štetje, poznavanje barv in likov, saj se vsi te pojmi pojavljajo 

tudi v prometu (prometni znaki: barve, oblike in številke, semafor: barve …). Barve, like in 

štetje otrokom, starim 5-6 let ne delajo preglavic, otroci, stari od 3 do 4 let pa imajo še nekaj 

težav z liki oz. oblikami. Področje matematike s cilji in dejavnostmi je predstavljeno v 

podpoglavju 5.2, izvedba dejavnosti pa v podpoglavju 5.3 (5. dan). 

 

C5: Predstaviti različne prometne situacije s pomočjo poligona. 

 

S pomočjo poligona, ki smo ga postavili na igrišču, so lahko otroci vadili različne prometne 

situacije. To smo dosegli s prestavljanjem prometnih znakov po poligonu, zamenjali smo na 

primer stop znak z znakom za prednostno cesto. Tako se je situacija popolnoma spremenila, saj 

se jim ni bilo več treba ustavljati. Umaknili smo semafor, ki je bil prej postavljen pred prehodom 

za pešce, in otroci, ki so bili pešci, so morali biti bolj pozorni na prečkanje ceste kot prej, ko so 
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le čakali na zeleno luč, pa tudi otroci na skirojih so morali biti bolj pozorni na pešce. Ko smo 

imeli postavljen znak za omejitev hitrosti tam, kjer je bil tudi znak za otroke na cesti, so vozili 

počasi, ko pa smo ga umaknili, so otroci stari 3-5 let začeli voziti hitreje, čeprav je znak otroci 

na cesti še vedno stal tam. S postavitvijo znaka prepoved za skiroje, so se omejili na vožnjo po 

drugih cestah … Šestletniki niso imeli težav pri spreminjanju prometnih pravil, mlajši otroci pa 

so jim po prvotnih spodrsljajih sledili. Postavitev poligona, s katerim smo predstavili različne 

prometne situacije, je predstavljena v podpoglavju 5.3 (3. dan). 

 

C6: S pomočjo znanj in spretnosti tehnične vzgoje izdelati pripomočke, ki jih bomo 

potrebovali za postavitev poligona, ter druge izdelke, s katerimi bomo predstavili temo 

promet. 

 

Otroci že zelo dobro znajo uporabljati škarje in so dokaj natančni pri izrezovanju , čeprav so 

bili materiali (papir, karton, lepenka) različnih trdot in debelosti. Samo triletniki in nekaj 

štiriletnikov je potrebovalo pomoč pri rezanju kartona. Pri lepljenju ni bilo večjih težav, 

uporabljali pa smo različna lepila (za les mekol, za papir lepilo v stiku, za lepenko in karton pa 

sintetično lepilo v tubi). Pokazali so tudi veščine sestavljanja odpadnega materiala v celoto, pri 

zavezovanju slame pri izdelavi ladjic pa so potrebovali pomoč. Moram reči, da so bili zelo 

spretni pri izdelavi izdelkov in da znajo uporabljati vse likovne pripomočke. Izdelava 

pripomočkov za izdelavo poligona in drugih izdelkov na temo promet je predstavljena v 

podpoglavju 5.3. 

 

Otroci so v dejavnostih zelo radi sodelovali. Dosegli smo vse cilje, ki smo si jih zadali, saj so 

bili otroci zelo zagnani za delo in so s svojimi idejami pripomogli k še boljši izvedbi dejavnosti. 

Najbolj všeč jim je bil poligon in ponosni so bili na to, da so prometne znake izdelali sami ter 

jih nato tudi postavili. Vožnja s skiroji je bila tako veliko bolj zabavna in s spreminjanjem 

situacij še bolj zanimiva. Skozi dejavnosti so se naučili veliko novega in ponovili, kar so znali 

in vedeli že od prej. Z različnimi dejavnostmi smo zajeli vsa področja, ki jih obravnava 

Kurikulum za vrtce, in tako celostno delovali na otroka. 
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Preverili smo pet hipotez: 

 

H1: Večina otrok, starih 4-6 let, pozna vlogo policista v prometu. 

 

Pred prihodom policista v vrtec, sem otroke vprašala, če vedo povedati, kaj policisti delajo. 

Večina otrok je povedala, da lovijo lopove. Ko sem jih vprašala bolj konkretno, kaj je njihovo 

delo v prometu, so mlajši otroci, stari tri leta in nekateri štiriletniki povedali, da se vozijo s 

policijskimi vozili z lučkami, večina otrok, starih 4-6 let pa je povedala, da ustavljajo 

avtomobile, pomagajo pri prometnih nesrečah, pišejo kazni za prehitre voznike in narobe 

parkirana vozila ter gledajo, če smo privezani. Ker otroci poznajo vlogo policista, večkrat na 

pravilno dejanje opozarjajo svoje starše, in sicer jih opozorijo, naj jih privežejo, in se privežejo 

tudi sami, če niso, da ne smejo parkirati na pločniku, da ne smejo prehitro voziti ... S tem lahko 

potrdimo prvo hipotezo. 

 

H2: Starejši otroci (starost 5-6 let) poznajo osnovne prometne znake. 

 

Ko smo šli s policistom na sprehod in je otroke opozarjal na prometne znake v bližini vrtca in 

jih spraševal o njihovem pomenu, je bil kar prijetno presenečen, saj so tiste osnovne znake (stop 

znak, prehod za pešce, omejitev hitrosti) starejši otroci poznali. Prav vsi otroci, tudi najmlajši, 

pa so takoj prepoznali stop znak in povedali, da se moramo tam ustaviti. S tem je druga hipoteza 

potrjena.  

 

H3: Večina otrok  (starost 4-6 let) pozna barve na semaforju in njihov pomen. 

 

Pred pričetkom igre reagiranja (zelena-rdeča), ki smo se jo igrali prvi dan prometnih vzgojno-

učnih delavnic in jo potem tekom tedna še nekajkrat ponovili, sem jih vprašala, katere barve so 

na semaforju in kakšen je njihov pomen. Vsi so mi znali našteti barve, vsi so tudi poznali pomen 

rdeče in zelene barve, z rumeno barvo pa so imeli mlajši nekaj težav. Starejši otroci (4-6 let) so 

večinoma poznali pomen vseh treh, tako da lahko tretjo hipotezo potrdimo.  
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H4: Večina otrok (starost 4-6 let) pozna skupine prevoznih sredstev (cestna, železniška, 

zračna in vodna). 

 

Drugi dan prometnih vzgojno-učnih delavnic smo imeli dejavnosti na temo prevoznih sredstev. 

Pogledali smo si jih na diapozitivih, v različnih knjigah, od doma so po predhodnem dogovoru 

prinesli izrezane iz revij, ki so jih kasneje nalepili na plakat. Med pogovorom o vseh teh vozilih 

sem jih vprašala, kako bi jih lahko razdelili na skupine. Na mizo sem položila izrezane slike in 

po kratkem razmisleku so jih začeli razporejati: »tiste, ki vozijo, tiste, ki letijo, tiste, ki plujejo«. 

Večina otrok, starih 4-6 let je poznala različne skupine prevoznih sredstev in je znala le-ta tudi 

pravilno razvrstiti. Četrto hipotezo tako lahko potrdimo. 

 

H5: Vsi otroci znajo uporabljati skiro, vendar le nekateri (starost 6 let) poznajo prometna 

pravila. 

 

Tretji dan delavnic je bil otrokom najbolj zanimiv. Že tako se zelo radi vozijo s skiroji, 

postavitev poligona in vožnja po njem pa sta jim predstavljala še poseben izziv. Postavitev 

poligona smo večkrat spremenili, tako da smo prometne znake premeščali na različna mesta, in 

s tem ustvarjali različne prometne situacije. S poznavanjem prometnih pravil (prednostno 

pravilo, pravilna hitrost, pravilno ustavljanje) so imeli mlajši otroci, stari 3-4 leta kar velike 

težave, zaradi česar so imeli težave seveda tudi z vključevanjem v promet, saj še ne poznajo 

dobro prometnih znakov in njihovega pomena, petletniki so že upoštevali večino le-teh, 

šestletniki pa so se prav trudili, da so vse upoštevali in bili zelo ponosni nase, ko so brez napak 

prepeljali cel poligon. Seveda je bila to samo igra, v realnih situacijah pa moramo biti odrasli 

vedno poleg njih in jih nadzirati. Tudi peto hipotezo lahko potrdimo. 

 

Vse hipoteze so bile potrjene in moram priznati, da sem prav ponosna na te otroke, ki so se tako 

zelo trudili in pokazali, kaj vse že znajo in kaj vse so se ta teden novega naučili. Ta tema jim je 

bila blizu, je pa tudi zelo pomembna za njihov nadaljnji razvoj. 
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7. ZAKLJUČEK 

 

Promet je pomemben dejavnik v današnjem času. Brez njega si ne predstavljamo več življenja, 

saj smo od njega odvisni. Vendar pa prinaša tudi ogromno negativnih posledic in najhujša med 

njimi so prometne nesreče, saj so na vrhu med vzroki za smrt ljudi. Med žrtvami so vse 

prevečkrat otroci, ki se vsakodnevno pojavljajo v prometu kot pešci, kolesarji ali potniki v 

vozilih. Zaradi značilnosti v razvoju še niso sposobni samostojnega vključevanja v promet. Zato 

moramo otroke že zelo zgodaj naučiti, kakšno je pravilno in s tem varno vedenje v prometu. S 

prometno vzgojo pričnemo v družini, kasneje pa nam pri tem pomagajo tudi vrtec in šole ter 

mediji. Odrasli smo otrokom zgled in nas vedno in povsod opazujejo, naše vedenje pa kasneje 

posnemajo. Zato moramo biti previdni, kako ravnamo v različnih prometnih situacijah, pa naj 

bo to, ko smo v vlogi pešca, kolesarja ali voznika. Naučiti jih moramo, kako, kje in kdaj prečkati 

cesto, naučiti jih moramo, kakšen je pomen prometnih znakov, ki se jih tičejo in jih spremljajo 

na poti v šolo, poskrbeti moramo, da bodo vidni na cesti, in jih opozoriti, da cesta ni igrišče. 

Otroke učimo v realnih situacijah, v katerih se vsakodnevno pojavljamo z njimi. Pri prometni 

vzgoji otrok sodeluje tudi vrtec, ki staršem pojasni pomen prometne vzgoje in jih usmerja k 

njenim ciljem. Na voljo imajo igre in didaktične igrače in tako skozi igro spoznavajo promet, 

vzgojitelj pa vzpostavi povezavo s prometno resničnostjo. Starši imajo nalogo, da to prenesejo 

v realne situacije, saj se bodo otroci le tako naučili, kako se znajti v resničnem prometu. 

 

V diplomski nalogi smo s pomočjo prometnih vzgojno-učnih delavnic ugotovili, kakšno je 

znanje otrok o prometu in nato skozi cel teden prepletali promet skozi vsa področja kurikuluma. 

Določili smo si cilje, ki smo jih uspešno dosegli, in skozi dejavnosti ustvarili funkcionalne in 

uporabne izdelke. Otroci so si skozi igro pridobili veliko novega znanja in se ob tem zabavali. 

Postavili smo tudi hipoteze, ki smo jih po končanih delavnicah vse potrdili.  

 

S pisanjem diplomske naloge sem spoznala, da je prometna vzgoja zelo pomembna za otroke, 

veliko bolj kot sem mislila prej. Tudi sama sem se ogromno naučila in hvaležna sem za to, saj 

bom zdaj tudi sama bolj znala pripraviti svoje otroke na življenje v tem prometnem svetu. 
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