Sicher Unterwegs / Bezpečne na cestách
P.č.

1

Názov žiadateľa
Materská škola
Československej
armády
Československej
armády 20,Prešov
08001

Adresa Žiadateľa kraj

Prešovský kraj

Materská škola - Óvoda
Kráľová nad Váhom
č.237, 925 91 Kráľová
2
Nitriansky kraj
nad Váhom

Materská škola
Hlavná 569/91,
900
3
Bratislavský kraj
65 Záhorská Ves

4

Základná škola,
Medňanská 514/5,
01901 Ilava

Trenčiansky kraj

Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Žiadaná suma
podpory

Projekt je určený deťom vo veku 3-6 rokov. Formou
rozprávky ich oboznamuje s pojmami semafor, prechod
pre chodcov, s rôznymi druhmi dopravných prostriedkov aj
s tým, čo všetko potrebuje cyklista pri jazde na bicykli.
Učíme deti cestné pravidlá z pohľadu chodca aj cyklistu.

1.949,30 €

Projekt sa skladá z troch častí. V prvej časti
prostredníctvom spoločenskej hry deti sa teoreticky naučia
pravidlá cestnej premávky. V druhej časti sa vytvorí na
školskom dvore dopravné ihrisko. V tretej časti na
dopravnom ihrisku sa deti naučia v praktických situáciách
uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej
Týždeň dopravnej výchovy premávke.

1.900,00 €

Kráľovstvo Čoječo

Interaktívnym spôsobom výučby a aktívnym zapájaním
detí i rodičov do vzdelávacieho procesu naučiť deti
dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti na cestách
prostredníctvom motivačnej postavičky policajta Róberta,
ktorý deťom radí, ako sa správať na ceste, naviguje ich,
zasahuje pri praktických činnostiach, preveruje znalosti z
dopravnej výchovy v slovenskom i nemeckom jazyku.
V edukačných aktivitách budú využívané piesne, hry ,
riekanky a hádanky s dopravnou tématikou

1.000,00 €

Súbor edukačných a praktických aktivít zameraných na
nadobudnutie základných vedomostí o cestnej premávke
Didaktický a metodický
a na osvojenie si modelov správania nevyhnutných pre
výučbový súbor
bezpečný pohyb po komunikáciách pre chodcov a
Chodcoškola a Cykloškola cyklistov.

1.510,00 €

Policajt Róbert vám radí
všetečne, slovensky,
nemecky na cesty
bezpečne.

Materská škola Maršová
-Rašov Maršová -Rašov
5
Žilinský kraj
1, 013 51 Predmier

Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25, 026
6
Žilinský kraj
01 Dolný Kubín

Cirkevná materská škola
bl. Imeldy Moyzesova
7
Košický kraj
8,040 01 Košice

8

Základná škola s
materskou školou
Hlavná 804, 916 22
Podolie

Trenčiansky kraj

Zvedavko - Dopravko
cestuje

Prostredníctvom hier a aktivít deti získajú zábavnou a
poučnou formou kompetencie z dopravnej výchovy, budú
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej
premávke a v praktickom živote.

1.300,00 €

Bezpečne na cestách s
Volkswagenom

Projekt je reakciou na výzvu grantu spoločnosti
Volkswagen. Vychádza z podnetu alarmujúcej situácie
nehodovostí detí na cestách a jeho úsilím je prispieť k
zmene tejto situácie. Má charakter prípravného kurzu,
počas ktorého deti získajú teoretické i praktické vedomosti
a zručnosti, zážitkovou formou, ako sa bezpečne
pohybovať na cestách. Nadobudnuté schopnosti si deti
môžu ďalej prehlbovať na dopravnom ihrisku v areáli
školy.

1.540,00 €

Chodci a cyklisti na ulici

Cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie detí o
dopravných značkách, predpisoch. V priebehu projektu
budú deti intenzívne zapájane do jednotlivých aktivít ako
spoluautori edukačných pomôcok (leporelo,
omaľovávanka, náučné video, nahrávanie a spievanie
piesne, prezentácie poweroint), ktoré budú celoročne
využívané. Na obnovenom cyklochodníku si deti budú
upevňovať a rozširovať svoje zručnosti na detských
dopravných prostriedkoch (bicykle, odrážadla, kolobežky)
ale zároveň sa budu učiť bezpečnosti na ceste aj ako
chodci.

1.500,00 €

Zážitkovými formami učenia zrealizujeme viackolový
Podolský dopravný viacboj na podporu dopravnej výchovy
žiakov. V jednotlivých kolách sa žiaci zahrajú na
spisovateľov, filmárov, výtvarníkov, konštruktérov,
plánovačov, záchranárov. Zmerajú si sily v jazdách
zručnosti a v celoškolskej dopravnej súťaži Dopravná
Grand Prix. Starší žiaci s pomocou rodičov a učiteľov
Podolský dopravný viacboj vybudujú v areáli školy dopravné ihrisko.

1.700,00 €

Materská škola Kláštor
pod Znievom 9 A.
Moyzesa 9, 038 43
9 Kláštor pod Znievom Žilinský kraj

Pozor deti, auto letí!

Vytvoriť upravenú rovnú plochu s vyznačenými cestami,
prechodmi pre chodcov, bezpečnú z hľadiska mobility detí
na detských kolobežkách a bicykloch. Označenú detským
semaforom a maketami dopravných značiek. Zakúpiť
výtvarný, didaktický materiál a reflexné prvky pre deti.

1.500,00 €

13.899,30 €

