Dopravní výchova pro Mateřské školy
V současné době je v MŠ kladen důraz na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu . Co vlastně patří do dopravní výchovy? Děti si rády osvojují znalosti dopravních prostředků, k čemu slouží, jaké jsou druhy. Znají dopravu ve svém okolí, kde žijí.
V rámci prevence bezpečnosti dětí v dopravě jde také o témata:
Dítě v roli chodce- jeho pohyb po chodníku a bezpečné přecházení komunikace
Dítě v roli spolujezdce v osobním automobilu
Dítě v roli cestujícího v hromadné sopravě
dítě v roli cyklisty
Dítě a jeho hra na bezpečném místě
Podíváme-li se na důležitost těchto témat a jejich přesahů do ostatních oblastí rozhodly jsme se věnovat dopravní výchově v průběhu celého roku, podle Metodiky dopravní výchovy pro MŠ vydanou centrem dopravního výzkumu V. V. I. 
Každý měsíc budeme zařazovat jednotlivé činnosti do svých plánů, seznamovat vás rodiče prostřednictvým  Digiškolky blíže s tématem, jak jsme si s dětmi hráli, jaké cíle a kompetence jsme sledovali. Vás rodiče prosíme o spolupráci. Ptejte se, povídejte si, vysvětlujte, ukazujte a jděte dětem  příkladem .
Na bezpečnosti dětí v silníčním provozu se nejvíce podílí vyzrálost jejich hrubé motoriky, schopnost vnímání prostoru, sebepojetí a jejich postoj k pravidlům. U předškoláků se projevuje zvídavost a kladení častých otázek ,, PRoč ''  a  ,,Jak''  na které čekají krátké a jednoznačné odpovědi . Tento věk zvídvosti, kdy jsou děti ochotné poznávat a přijímat nové informace je pro dopravní výchovu jedinečný.
Naše témata, rozložená do celého roku
Dítě jako chodec
Září- Jdeme na procházku
Říjen- Pěšky po chodníku
Listopad- Bezpečné přecházení komunikace s dopomocí
Prosinec- semafor a jeho barvy 
Dítě jako spolujezdec v automobilu
Leden- Bezpečně nastupovat a vystupovat
Únor- jízda v autě
Dítě jako cestující v hromadném dopravním prostředku
Březen- Na zastávce, chování v DP, nástup a výstup 
Dítě jako cyklista
Duben- chápe nutnost použití cyklistické helmy na kole, koloběžce
             - vybírá vhodné místo pro jízdu
              - ví, že nesmí jezdit na kole  na silnici bez dozoru
Dítě a jeho výběr místa pro bezpečnou hru
Květen- na hřišti, na louce, v lese
Dítě na cestách 
Červen- doprava a dopravní prostředky (shrnutí)


