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„ Innovatív újítások a sarkadi iskolában „ 

 

Program tematika – Közlekedési ismeretek 1-5 

A tevékenység neve, címe Közlekedési ismeretek 

Tevékenység célja, fejleszteni 

kívánt területek 

Megismertetni a kulturált közlekedés alapszabályaival, a 

nyár veszélyeivel, az esetleg előforduló kisebb sérülések 

szabályos ellátásának módjaival. 

A célcsoport leírása A célzott korosztály 7-14 éves korosztály, főként a 

hátrányos helyzetű családi háttérrel rendelkezőek 

köréből. Érdeklődési területeik igen változatosan, 

viszont kiemelten veszélyeztetettek, mivel a nyári 

szünetben többnyire felügyelet nélkül közlekednek a 

város területén. 

Tervezett alkalmak száma A foglalkozások 5 alkalomra vannak betervezve. 

Konkrét időpontok: 2015.06.02., 2015.06.03., 

2015.09.23., 2015.09.30., 2015.10.07. 

A tevékenység munkaerőigénye 3 fő pedagógus,2 fő technikai munkatárs,  

A tevékenység eszközigénye Közlekedési táblák, közlekedési lámpa (elem), műanyag 

gyalogos átkelőhely, kerékpár pumpa, villáskulcs (14 

db), 20 és 50 cm magas bója, mágneses körforgó, 4 db 

1m magas műanyag oszlop lábakkal, 2 db kislabda, 

rázópad 

 

Kötszerek, fáslik, bukósisak. 

A tervezett tevékenység időbeni 

lebontása 

 

1. alkalom:  2015.06.02. 

du.14:00-15:00 

20-20-20 perc 

Mik a gyalogos közlekedés szabályai? 
               Hol kell közlekedniük :  
- lakott területen, 
- lakott területen kívül, 
- egyedül, 
- csoportosan  
 
Kerékpáros ügyességi pálya: 
- egyensúlyozás fejlesztése 
 
Alsó tagozat:  
A nyár veszélyei: vizek, vízpartok, vegyszerek, háztartási 
gépek, készülékek használata, idegen emberek, 



 

 

közlekedés, kerékpár kötelező felszerelése (interaktív 
tananyag) 
 
Elsősegélynyújtás: 
Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek (telefonszámok, 
teendők) 
Kisebb sérülések, horzsolások ellátása. 

2. alkalom:  2015.06.03. 

du.14:00-15:00 

20-2 du.14:00-15:00 

20-20-20 perc 0-20 perc 

Mik a kerékpáros közlekedés szabályai? Melyek a 
kötelező felszerelések? Mit kell megvizsgálni az első 
elindulásnál? 
 
Kerékpáros ügyességi pálya: 

- egy kézzel kormányozás fejlesztése 

 

Felső tagozat:  
A nyár veszélyei: vizek, vízpartok, vegyszerek, háztartási 
gépek, készülékek használata, idegen emberek, 
közlekedés, kerékpár kötelező felszerelése (interaktív 
tananyag) 
 
Elsősegélynyújtás: 
Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek (telefonszámok, 
teendők) 
Kisebb sérülések, horzsolások ellátása. 

3. alkalom: 2015. 09. 23. 

du.14:00-15:00 

20-20-20 perc 

Mik a gyalogos közlekedés szabályai? 
Gyalogosokra vonatkozó rendőri karjelzések.    Hol kell 
közlekedniük :  
- lakott területen, 
- lakott területen kívül, 
- egyedül, 
- csoportosan 
 
Kerékpáros ügyességi pálya: 

-szlalomozás 

 
Alsó+felső tagozat:  
A kerékpáros közlekedés szabályai (kanyarodás, előzés 
szabályai…) 
 
Elsősegélynyújtás: 
Törések, vérzések ellátása 

 



 

 

4. alkalom: 2015. 09.30. 

du.14:00-15:00 

20-20-20 perc 

 
Mik a kerékpáros közlekedés szabályai? 
Közlekedés a rendőri karjelzéseknek megfelelően. 
 
Kerékpáros ügyességi pálya: 
- rázópad 
- kerékpározás bóják között körbe 
Közlekedési jelzőtáblák, jelzőlámpák és rendőri 
karjelzések. 
Bukósisak levétele 

5. alkalom: 2015. 10. 07. 

du.14:00-15:00 

20-20-20 perc 

Közlekedési szabályok alkalmazása: 
- gyalogos átkelés az úttesten; 
- jobbra tartás; 
- jobb kéz szabály; 
- kanyarodási szabályok 
 
Kerékpáros ügyességi pálya: 
- sarok fordítók 
 
Kerékpáros teszt töltése, feladatlap 
 
Kötözések 

A tevékenység kimenete A közlekedés alapismeretek és az elsősegélynyújtás 

alapvető fogásainak elsajátítása.  

A tevékenység sikeres 

megvalósításával elérni kívánt 

eredmények: 

A gyerekek magabiztosan tudjanak közlekedni, ismerjék 

a közlekedési szabályokat, a kerékpár kötelező 

felszerelését. Tudják az alapvető közlekedési 

szituációkban a helyes magatartás szabályait.  

Ismerje az elsősegélynyújtás alapvető szabályait. 

Ismerje fel az alapvető sérüléseket és az ellátásukat.  

 

Sarkad, 2015. 05. 20.      

 

________________________ 

Pappné Szabó Erzsébet 

projektmenedzser 


