
Hádanky a básničky

„Od nádraží k nádraží cestující
převáží. Po kolejích jako drak jezdí
rychle jenom …“ (Vlak)

„Brázdí moře, oceány, vozí dámy,
také pány. Přes palubu strach svůj
hoď, vyzkoušej, jak pluje …“ (Loď)

„Motor, volant, čtyři kola,
podvozek a střecha shora. Hodný
kluk, i ten, co zlobil, oba znají …“
(Automobil)

„Křídla, trup a podvozek – pilot
míří k obloze. Každé dítě uhádlo?
Mám na mysli…“ (Letadlo)

„Řídítka a řetěz krátký na dvě kola
se šlapátky? Děti ihned po škole
jezdí rády na …“ (Kole)

Při seznamování dětí s dopravními
prostředky lze využít hádanky: 
 

 

 

 

 

 
Básničky:
Dopravní prostředky 1, 
Dopravní prostředky 2, 
Dopravní prostředky 3 

NA SILNICI
POZOR DÁME,
 PRAVIDLA UŽ
DOBŘE ZNÁME

Tento týden 
13. 4. - 17. 4.

2020

Dopravní prostředky

Tento týden bychom se s dětmi
věnovali tématu doprava a dopravní
prostředky. 
 
I doma si s dětmi můžete povídat o
tom, jaké dopravní prostředky
existují, jaké je jejich využití, kde lze
dané dopravní prostředky vidět.
 
Při procházkách můžete společně
pozorovat typy aut a při tomto
pozorování procvičovat barvy.

Místo pohybu

Při seznamování dětí s dopravními
prostředky je možné zaměřit se i na
rozlišování místa pohybu
jednotlivých dopravních prostředků.
Např. silnice, koleje, voda, vzduch.
 
Pro procvičení nabízíme využití
pracovního listu na následující
straně. 
 
 
 

Prostorová orientace

V rámci daného tématu mohou děti
procvičovat chápání pojmů, které
souvisí s orientací v prostoru. Tedy,
pojmy jako VPRAVO, VLEVO,
PŘED, ZA, NAD a POD 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk
https://www.youtube.com/watch?v=ilDjSxKro-w
https://www.youtube.com/watch?v=hH5DfSaRi04
https://www.youtube.com/watch?v=hH5DfSaRi04






Vpravo nahoru sluníčko.
Vlevo pod silnici kámen.
Na silnici za auto jiný dopravní prostředek. 
Vpravo pod silnici kytičku. 
Vlevo za silnici strom. 

Nakresli:
1.
2.
3.
4.
5.



Pomoz lodičce přeplout moře a dodělej
vlnky přes celý papír.



Bezpečnost

 nenosil bezpečnostní prvky
 nebyl připoutaný v autě
nenosil na kole helmu  

Téma dopravy úzce souvisí s
dodržováním pravidel bezpečnosti. 
S dětmi se tomuto tématu můžete
věnovat prostřednictvím hry: 
 
Co by se stalo kdybych ... 

1.
2.
3.

 
(dál pokračujte dle vlastní fantazie a
zkušenosti se situacemi, které s
dětmi zažíváte)
 
K tématu bezpečnosti mohou děti
shlédnout také pohádku: Teo jede na
kole !

Pozor, semafor !
Pro seznámení a pochopení
významu jednotlivých barev na
semaforu si s dětmi můžete zahrát
pohybovou hru na semafor, při které
si děti procvičují pohotové reakce -
červená = stůj, zelená = běž
 
Svůj vlastní semafor si s dětmi
můžete také vyrobit nebo
namalovat. 
 
Zazpívejte si a zacvičte při písničce:
Semafor
 

Dopravní značky 

Při společné procházce s dětmi
věnujte pozornost i dopravním
značkám. Jejich významu, ale
zároveň si při jejich pozorování
mohou děti procvičit rozpoznávání
geometrických tvarů. 
 
Dopravním značkám je také věnován
díl pořadu - Michalova doprava.

 

Sluchová percepce

K procvičení sluchového vnímání
můžete hrát s dětmi hru: Co slyším?
Využijte následující video, které je
zaměřené na zvuky jednotlivých
dopravních prostředků. 
Děti poslechem hádají, kterému
dopravnímu prostředku zvuky patří.

Obrázky dětem

ukažte až při

kontrole :-).

https://www.youtube.com/watch?v=8os_mk7Gp2U
https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU
https://www.youtube.com/watch?v=65I_kIcrVhA
https://www.youtube.com/watch?v=tEw7oP4rpIA




Ukaž, jak
znáš

semafor!
 



Vyrábění 

Po společném pozorování
dopravních značek si tu, která se
dětem nejvíce líbila, můžete vyrobit
také doma. 
 
Dalším typem pro společné tvoření
je výroba letadla a lodičky. Děti si při
skládání osvojí přesné překládání
papíru a procvičí jemnou motoriku. 
 
Zde přikládáme:
Návod na složení letadla
Návod na složení lodičky
 
Své výtvory si děti mohou následně
ozdobit dle vlastní fantazie a pak již
nezbývá nic jiného než uspořádat
soutěž, čí letadlo dolétne nejdál a i
lodičky můžete doma společně
zkusit pustit po vodě. 

Didakta

Téma doprava je zpracované také v
programu Didakta, kde je mu
věnován blok - Dopravní výchova. 
 
Dále v rámci tohoto tématu
doporučujeme blok - Můj první
slabikář a konkrétně úkol - Poznej
písmeno. 

My ve
školce jsme
si skládání
vyzkoušeli!

https://www.youtube.com/watch?v=l86A1rPkBSU
https://www.youtube.com/watch?v=gC1M8e3Da4c

