Trafikkopplæringsplan:
Vi bruker Tarkus som en del av vårt pedagogiske innhold.
Tarkus er barnas trafikk-venn og er utviklet av trygg trafikk og er knyttet til trafikksituasjoner som er
aktuelle for barn å lære.
Kan du svare JA på disse grunnleggende trafikkreglene, er du et godt forbilde for barnet ditt:













Jeg går alltid rolig over veien og ser alltid til begge sider.
Jeg går alltid på venstre side.
Jeg stopper alltid ved fotgjengerfelt før jeg går over, eller for mennesker når jeg
kjører bil.
Jeg stenger alltid porten inn til barnehagen.
Jeg rygger alltid inn bilen når jeg skal parkere.
Jeg stopper alltid motoren når jeg parkerer.
Jeg bruker alltid bilbelte.
Jeg bruker alltid sykkelhjelm.
Jeg bruker alltid refleks.
Turer: Vi er ofte på tur i nærområdet og lengre turer til Sandbumoen eller fjellet.
Det er alltid 1 voksne på 3 barn på Tommeliten og 1 voksne på 5-6 barn på Veslefrikk også på turer.
Personalet har gode rutiner og retningslinjer på både korte og lengre turer.

Periode

Tema

Mål

Høst

Tarkus og vennene hans
i trafikken.
På vei til og fra
barnehagen.
Bruke refleks

Bli kjent med Tarkus.
Øke bevisstheten om å bruke sansene våre i trafikken.
Hvordan kommer vi oss til barnehage, hvordan er veien og
porten ved barnehagen.
Hvordan vi blir sett i trafikken.
Bruke bilbelte.

Vinter

Trafikk om vinteren.
Vinter på lekeplassen

Forskjell på trafikken sommer og vinter.
Trygge lekeplasser for aking.
Gode venner passer på hverandre.

Sommer

Vent og gå.
Sykle med hjelm.
Sykkel-dag.
Enkle skilt.

Gå turer og lære og se oss for i trafikken.
Passe på hverandre.
Viktigheten med hjelm.

Helt fra barna er veldig små må de forholde seg til trafikken. Foreldrene er barnas viktigste
rollemodell.
I tillegg vil vi på Smurfen drive med litt trafikkopplæring som en del av vårt pedagogiske innhold.

