Prvouka pro 3. ročník základní školy
Téma hodiny: Dopravní značení v našem městě
Cíl hodiny:
• zopakovat význam a vzhled jednotlivých dopravních značek
• uvědomit si, jaké dopravní značky jsou v okolí školy a jak se podle nich řídit např.
z pohledu cyklisty
• orientovat se v plánku města a umět jednoduchý plánek načrtnout
Příprava:
1. Pracovní list - učitel připraví v programu MS Word + Malování ve Win
pracovní list s otázkami a nevybarvenými značkami
2. Cyklus fotografií značek uložených v navazujících html stránkách – nafocení
vybraných dopravních značek z okolí školy, vymazání značek z fotografií,
sestavení do navazujících html – časová náročnost přípravy je velká – možno
zadat jako námět do hodin informatiky pro žáky 9. tříd
Didaktický postup:
1. Učitel den předem žáky upozorní, že si následující hodinu prvouky budou
povídat o dopravním značení a ať si cestou ze školy pečlivě prohlédnou značky
v okolí školy.
2. Učitel na začátku hodiny rozdá všem žákům vytištěný pracovní list a žáci mají
za úkol správně vybarvit značky a zatrhnout, co která znamená.
3. Žáci si v počítači otevřou v adresáři znacky soubor znacka.htm a zkontrolují
si správnost vymalování svých značek. Za každou správně namalovanou si
připíší bod.
4. Společně s učitelem si vysvětlí význam všech značek vyobrazených v souboru
znacka.htm.
5. Ze souboru znacka.htm po kliknutí na odkaz „Pokračuj na další stranu ==>“
pokračují v další části, kde mají určovat, která dopravní značka na obrázku ze
známého místa chybí. Připraveno je celkem 10 značek. Své odpovědi žáci
zaznamenávají do svých pracovních listů.
6. Když všichni žáci „dojdou“ až k desáté otázce, společně si na následujících
stránkách kontrolují správné odpovědi. Za každou správnou odpověď si opět
připíší bod. U každého snímku si s učitelem řeknou, jak by se před uvedenou
dopravní značkou zachovali, kdyby jeli na kole.
7. Ze stránky s poslední značkou vede odkaz na mapku okolí školy staženou
z Internetu. Žáci se mají v mapce zorientovat, ukázat, kde je škola, pošta,
policie, kino….Podobnou mapku v jednodušším provedení si mají nakreslit do
sešitu.

