FORGALOM ELLEN RZÉS
Cél(ok):
A gyerekek ismerjék meg, hogy milyen szerepe van az autóknak a
társadalomban.
Összehasonlíthatunk különböz$ közlekedési módokat.
A megfigyelésekkel megpróbálunk rámutatni, hogy az emberek miért választják
a közlekedés különböz$ módjait.
A tevékenység során a gyerekek gyakorolják a biztonságos közlekedést.
A tevékenysék általános leírása:
A gyerekek forgalomszámlálást végeznek, hogy meghatározzák forgalomban
résztvev$ járm&vek számát. Ezt az úttest közelében kell végezni, ezért különösen
figyeljünk a biztonságra. Miel$tt kivisszük a gyerekeket, nézzük meg, hogy a
közlekedés ellen$rzésére melyik a legjobb id$pont, például a csúcsid$.
Szükséges eszközök:
ceruzák, alátét az íráshoz
adatgyüjt$ lapok (mellékletekben)
Gyerekek szükséges készségei:
Tudjanak 100-ig számolni, csoportban dolgozni, ismerjék fel a járm&típusokat,
használják a rovátkás számolás módszerét (IIII), hallgassák meg a feln$tt
utasítását.
Melyik tantárgyhoz kapcsolható:
közlekedési ismeretek, matematika
Biztonsági el"írások:
Az utcán be kell tartani a feln$ttek utasításáit. Ha lehet, több pedagógus kísérje a
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csoportot!
A tevékenység lépései:

Szükséges id":

1.

Magyarázzuk el a feladatot a gyerekeknek. Ha szükséges
kérjük a szül$k hozzájárulását. Képek segítségével
beszéljük meg a járm&típusokat. Beszéljük meg hogyan
kell rovátkával számlálni.

El$készítés – 10
perc egy
tanórából

2.

A gyerekek 100 közlekedési eszközt számolnak meg,
besorolva a következ$ kategóriákba: személygépkocsi,
busz, kerékpár, motor, teherautó, kamion stb.

1 tanóra

3.

Beszéljük meg, milyen szállítóeszközzel találkozunk majd.

Melyik megfigyeléshez kapcsolódik ez a téma:
“Utazásmúltja, jelene és jöv$je”
“Építs saját járm&vet”
A megbeszélés szempontjai:
Miért szeretik az emberek az autójukat?
Milyen utazásokhoz használják az emberek az autót?
Észszer&en használják a feln$ttek az autóikat?
Van-e más lehet$ség az autó helyett? Olcsóbb? Kevésbé szennyez$?
Milyen el$nye van, ha megosztjuk másokkal az autót?
Hallottatok külfüldi példákat?
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Forgalom ellen"rzés – 1. sz. melléklet
100 közleked" megfigyelése

Számok:
Gyalogos
Biciklis
Busz
Villamos/metro
Személygépkocsi
Teherautó
Segédmotoros
kerékpár
Motor
Egyéb
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Forgalom ellen"rzés – 2. sz. melléklet
Utas számlálás

A járm/vekben lev" személyek száma
Csak egy f$
Két f$
Három f$
Négy f$
Négynél több f$
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