P.č.

Názov
organizácie

Adresa
organizácie

Názov
projektu

Stručný obsah projektu

Som správny
cyklista a
chodec

Vhodnými aktivitami a vybavením motivovať deti a
rodičov k bezpečnosti na cestách (najdlhšie reporelo o
dopravných značkách, model mesta z lega, výstava
výtvarných prác na tému dopravný prostriedok, kvíz,
bezpečná jazda na bicykli v prírode, deti vytvoria film o
pravidlách cestnej premávky).

2 000,00 €

Detské dopravné ihrisko ako miesto, kde si deti môžu
vyskúšať svoje teoretické vedomosti z dopravnej výchovy
v praxi (Spievame s bezpečkom, beseda s políciou, power
point - deti a bezpečnosť na cestách, súťažný kvíz, tvorba
detskej knizky, reklamy o doprave, virtuálne dopravnej
ihrisko - učebná pomôcka).

1 480,00 €

Podpora

Bezpečne na cestách 2012

Základná škola s Kútova 90,
1 materskou školou Vitanová

2 Spojená škola

Doprava na
dopravnom
Oslobodenia ihrisku
č. 165, Belá Belianček

Základná škola
Pavla
3 Dobšinského

P.Dobšinskéh
o, Rimavská Jazdím
Sobota
bezpečne

4 Základná škola

Školská 289,
Obyce

5 Základná škola

G. Czuczora
10, Nové
Zámky

Základná škola
6 Trstená

7 Základná škola

Dopravná
škola

Naučiť deti dodržiavať všetky pravdilá bezpečnosti
cestnej premávky, starať sa o dobrý technický stav svojho
dopravného prostriedku a používať bezpečnostné prvky
(vzorný cyklista - technický stav bicykla, bezpečnostná
výbava, bezpečná jazda na bicykli - zvládnuť prekážky,
jazda zručnosti, dopravná súťaž, cyklotrasa v regióne).
Správna a samostatná orientácia a správanie detí v
dopravných situáciách ako chodcov, cyklistov a
cestujúcich vo verejných dopravných prostriedkoch a
osvojenie si spôsobu poskytovania prvej pomoci (doprava
včera a dnes - druhy dopravných prostriedkov, správanie
v dopravných prostriedkoch, dopravné pexeso, vodičský
preukaz).

Vybudovanie dopravného ihriska pre deti a žiakov, aby
Už chodím do pomocou praktického vyučovania získali požadované
školy sám
kompetencie z oblasti dopravnej výchovy.
Naučiť deti samostatnému a zodpovednému pohybu v
cestnej premávke pravidelnou prípravou na rôzne
Olympijské disciplíny (značky z netradičného materiálu,
Hviezdoslavo Olympijské hry novinári a spisovatelia-básničky, autíčka na diaľkové
va 822/8,
dopravnej
ovládanie, trasa a dodržiavanie predpisov, videoklip,
Trstená
zodpovednosti reklamná kampaň).

Nám
KonkyhoThege, č. 2,
Hurbanovo

Zelená je
voľná, červená
je stáť! Malí aj
veľkí si to
musia
pamätať!

Doplnenie a rozšírenie mobilného dopravného ihriska s
cieľom naučiť deti hravou formou konať správne v
dopravných situáciách (tvorba plagátu, omaľovávanky,
krížovka s tematikou dopravnej výchovy, obrázkové
puzzle, účasť na podujatí na kolesách proti rakovine).

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 855,00 €

2 000,00 €

Základná škola
8 R. Dilonga
9 Základná škola
Spolu

Hviezdoslavo
va 7, Trstenná
Benková 34,
Nitra

Bezpečne na
ceste hrou
Kráľovstvo
kolobežiek

Skvalitnenie výučby dopravnej výchovy nadobúdaním
nových informácií o bezpečnom správaní sa na cestách
hrou (nájsť schované veci potrebné pri bezpečnostina
cestách v rámci areálu školy, vybavenie autolekárničky,
bezpečná cesta autom, správanie sa na ceste,
cyklochodník, kruhový objazd, bezpečnostné prvky v
aute, cyklobludisko, majster parkovania, tvorba
animovaných obrázkov ohľadne bezpečne na cestách,
bicykel ľubovolnou výtvarnou technikou).
Orientácia detí v priestore na základe použitia plánu
(Príbeh kráľa a jeho princezien - tvorivé čítanie)

2 000,00 €
900,00 €

16 235,00 €

