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Малишани уче о безбедности у саобраћају 
 

У вртићу „Полетарац", одржана је интерактивна представа за децу 
предшколског узраста на тему безбедност саобраћаја, у организацији Савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на територији града Краљева.  

Председник Савета за безбедност саобраћаја Ненад Марковић истакао је 
да је ово први пут, од када постоји Савет, да је посвећена пажња деци 
предшколског узраста.  

„Искрени да будемо, деца предшколског узраста се иначе, ретко или никако, 
не појављују самостално у саобраћају. Кроз ову представу видели смо да деца 
нешто о саобраћају ипак и знају. Поента ове представе јесте, између осталог, да 
их научимо о стварима које нису знали. Задовољан сам како предсшколци 
баратају основним појмовима о саобраћају“, изјавио је Марковић. 

Према речима председника Савета, представе су организоване у сарадњи 
са Саветом за безбедност саобраћаја Крушевца и фирме која изводи ову 
представу у Крушевцу, Краљеву и свуда по Србији. 

Како је најавио, укупно ће бити шест или седам оваквих представа, још две 
ће бити одржане у вртићу „Полетарац“ и три у вртићу „Невен“, у Војном насељу.  
 „Саобраћајно васпитање је тема коју обрађујемо са децом у оквиру 
редовних активности, али ово су деца предшколског узраста која су већ негде 
требала да усвоје најосновније појмове о саобраћају“, појаснила је директорка 
Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Габријела Чмерић, па додала: 

„Ово је дивна прича, која је у једном делу едукативног карактера, а у другом 
делу интерактивна, што је најбитније за децу јер деца кроз игру уче. Основна 
активност кроз коју деца стичу знање је игра. Видели смо да су лепо баратали са 
основним појмовима који се тичу саобраћаја, како се прелази улица када има 
семофора, када нема семафора, када има пешачког прелаза, када нема пешачког 
прелаза...Најбитније у целој причи јесте да су деца била заинтересована, да им 
није било досадно и да су заиста усвојили најосновније појмове о саобраћају“, 
истакла је директпрка Чмерић. 

Прешколци су објашњавали присутнима да када је на семафору црвено 
светло, мора да се стане и сачека, жуто значи да се припремимо, а зелено да 
можемо да пређемо улицу. Такође су демонстрирали да, када се прелази улица, 
гледа се лево, десно, лево, затим се ослушне и прелази улица. 
 

 


