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Úvod
Celý program je zaměřen na prevenci úrazů u dětí předškolního a mladšího školního věku.
Tato věková skupina je významně ohrožena závažnými úrazy, které mohou zanechat
dlouhodobé i trvalé následky. Náš program má za cíl hravou formou působit na nejmenší
děti, aby si rizika, s nimiž se mohou potkat v běžném životě, včas uvědomovaly a naučily se
jim předcházet.
Odborný garant: MUDr. Zuzana Zvadová, Autoři: Lenka Švábová, Eva Uličná za využití
programu Prevence úrazu pro MŠ, autorka: Mgr. Kristina Pokorná
Metodika
Interaktivní program je rozdělen do několika bloků. Celým programem ho provází loutky
skřítka Bezpečíka, Zlobíka a tety Andulky.
1. blok – divadelní představení
V první části programu probíhá krátké divadelní představení s loutkami. Loutky představují
situace, kdy malým dětem hrozí v reálném životě nejčastěji nebezpečí: v dopravě, při pohybu
venku i doma (otravy, opaření, popálení) atp. Děti se mohou s postavami ztotožnit a lépe
přijímat předávané informace. Základem představení je dialog mezi skřítkem Bezpečíkem a
tetou Andulkou, do děje vstupuje i neposlušný skřítek Zlobík. Děti jsou aktivně vtahovány do
děje, loutky se snaží s dětmi komunikovat a navázat kontakt.
2. Blok - praktická ukázka ochranných pomůcek
Tato část programu navazuje na divadelní představení, děti pomáhají skřítkovi Bezpečíkovi
správně použít ochranné pomůcky pro bezpečný pohyb venku - reflexní prvky na oblečení,
přilbu na kolo a reflexní vestu.
3. Blok Jak přivolat pomoc – kouzelná sanitka
Za pomocí modelu sanitky si s dětmi vyzkoušíme, jak se zachovat, kdyby byla potřeba zavolat
pomoc. Děti si mají zapamatovat číslo záchranné služby. Může být i součástí hry.
4. blok – interaktivní hra
Program pokračuje interaktivní hrou, která má cíl ověřit znalosti dětí a případně je doplnit a
opravit:
Hravá kostka
Při větším počtu děti je vhodné rozdělit do dvou skupin. V menším kolektivu stačí jedna
skupina. Vybrané děti házejí kostkou – pod každým číslem je skryta jiná otázka z oblasti
prevence úrazů.
Okruhy otázek jsou uvedeny v příloze.
5. blok – závěr a ocenění dětí
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