ZDRAVÍME VÁS, MILÉ DĚTI!
ZDRAVÍME I MAMINKY, TATÍNKY, BABIČKY, DĚDEČKY!
MOC NA VÁS MYSLÍME A DOUFÁME, ŽE SE ZANEDLOUHO ŠKOLKY OTEVŘOU I PRO
MALÉ DĚTI A ŽE SE TAK BRZY UVIDÍME. A ABYSTE SE ZATÍM NENUDILY,
POSÍLÁME VÁM NOVÉ ÚKOLY. TENTO TÝDEN NÁS ČEKÁ TÉMA:

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

CO NÁS ČEKÁ? POVÍDÁNÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH, ZNAČKÁCH A
SEMAFORU. TAKÉ POHÁDKY, PÍSNIČKY, BÁSNIČKY A ÚKOLY PRO CHYTRÉ
HLAVIČKY.
PŘEJEME HODNĚ ZÁBAVY.

Téma: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Aby člověk nemusel chodit jenom pěšky a nemusel nosit těžké věci v rukách nebo na
svých zádech, sestrojil si dobré pomocníky, které mu pomáhají. Jsou to dopravní
prostředky. Díky nim se také dostane za krátkou chvilku do vzdáleného místa, nebo
i na druhý konec světa. Jsou různé druhy dopravních prostředků.

Jaké mohou být dopravní prostředky:
OSOBNÍ – jsou ty, které dopravují lidi (např. auta, motorky,
autobusy, vlaky, letadla, lodě)

NÁKLADNÍ – převážejí různé náklady a zboží do obchodů.
STAVEBNÍ – používají se při práci na
stavbách (např. bagry, buldozery, jeřáby)

Jsou i SPECIÁLNÍ dopravní prostředky, které jsou pro nás velmi důležité:
SANITKA – vozí nemocné lidi k lékaři a do nemocnice.

HASIČI – hasí požáry a také pomáhají lidem při
různých nehodách.

POLICIE - nám pomáhá a chrání.

1.Poznáš všechny dopravní prostředky na obrázku? Zkus je vyjmenovat.

Poslechni si zvuky dopravních prostředků:
https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk

CO JEZDÍ, LÉTÁ, PLUJE?
Dopravní prostředky mohou jezdit po silnici nebo po kolejích, ale také létat ve
vzduchu nebo plout ve vodě.

2. Přiřaď obrázky, které patří k sobě – který dopravní prostředek jezdí po
silnici, který létá ve vzduchu, jezdí po kolejích nebo pluje po vodě?

3.Rozstříhej obrázky a nalep je, kam patří (náročnější práce pro
středňáky).

POHÁDKA

O NEPOSLUŠNÉM AUTÍČKU

Bylo jednou jedno krásné nové autíčko. Mělo červený lak, který se na
sluníčku krásně leskl. Autíčko umělo rychle jezdit a jeho motor měl
nádherný zvuk, a tak si to autíčko řeklo: „Proč bych mělo poslouchat takové
hloupé a škaredé dopravní značky, které neumějí nic jiného než stát u
silnice? Vůbec mě ty hloupé značky nezajímají! Nechci o nich nic vědět,
nebudu se je učit, vždyť i bez nich umím krásně jezdit!“
A tak si představte, že to autíčko začalo jezdit a vůbec nikoho neposlouchalo.
Jednou, když na semaforu zasvítila červená, autíčko nezastavilo a jelo klidně
do křižovatky. Jen díky pozornosti druhého auta se nic nestalo. Auto, které
mělo zelenou, rychle zabrzdilo, až gumy zahvízdaly, ale neposlušné autíčko
si z toho nic nedělalo a klidně si jelo dál.

Když vyjelo z města, na silnici se objevily tyto značky:
Vy je, děti, určitě znáte a víte, co znamenají.

Jenže neposlušné autíčko si pomyslelo: „Hadi na silnici, ha ha, tak to mě
vůbec nezajímá!“ a jelo v plné rychlosti dál. Jenže takové nebezpečné
zatáčky se v plné rychlosti projet nedají, a tak se stalo, že autíčko vyletělo ze
silnice, udělalo několik kotrmelců a pak narazilo do stromu…
Teď už autíčko nebylo krásné, ale bylo celé polámané a potlučené. Přední
sklo vysypané, světla rozbitá, jedno kolo bylo ulomené a z motoru šla pára,
která zlověstně syčela. Autíčko začalo plakat a naříkat, protože ho všechno
hrozně moc bolelo.

Naštěstí jela okolo odtahová služba, která neposlušné rozbité autíčko opatrně
naložila a odvezla do nejbližšího autoservisu. To je taková nemocnice pro
auta. Tam, když to autíčko uviděli, spráskli nad ním ruce. „Tak to nás čeká
hodně práce!“ Na nic nečekali a hned se do ní pustili. Museli opravit motor i
karoserii, vše znovu seřídit, vyměnili kola a namontovali nová světla. Pak
autíčko nalakovali a za několik dní tu stálo autíčko jako nové. „Hurá!“
radovalo se autíčko a už chtělo zase vyjet na silnici. Nic takového! Mechanici
řekli: „Nikam tě, milé autíčko, nepustíme, nejdřív se musíš naučit všechny
dopravní značky! A když nám potom slíbíš, že je budeš pěkně poslouchat,
tak tě pustíme.“
Autíčko slíbilo, že se všechny značky naučí, že bude poslouchat, aby už nikdy
nebouralo.

ODPOVĚZ NA OTÁZKY:
1.
2.
3.
4.
5.

Jakou barvu mělo autíčko?
Co se stalo s autíčkem, když nejezdilo podle dopravních značek?
Kdo odvezl autíčko do autoservisu?
Co je to autoservis?
Co se muselo autíčko naučit, než začalo znovu jezdit po silnici?

DOPRAVNÍ ZNAČKY
Aby auta mohla jezdit po silnici, musí řidiči dodržovat určitá pravidla.
Důležité jsou i dopravní značky a semafor, který dává pokyny řidičům aut
i chodcům. Tyto značky mají různé tvary: nejčastěji trojúhelník, kruh a
obdélník.
Poznáš, která značka je kulatá? A jsou blízko Tebe ještě nějaké jiné kulaté
věci? Podívej se po svém pokojíčku a zkus najít aspoň tři kulaté věci.

PROTAŽENÍ S BÁSNIČKOU

SEMAFOR

Pán Semafor u kraje rozhlíží se do kraje (z rukou dalekohled a rozhlížíme se)
I když prší, i když leje, rozhlíží se, co se děje (otáčíme hlavou na jednu a na druhou
stranu)
Dává pozor veliký, na kabátě tři barevné knoflíky (naznačíme rukou tři knoflíky)
Sotva blikne červená, roztahuje ramena (stoj s rozpaženými rukama)
Říká „Pozor, musíš stát, do silnice nevbíhat“ (vztyčíme prst a hrozíme)
Žlutý knoflík kabátu blikne autu ke startu (otvíráme a zavíráme dlaně –blikneme)
Všichni známe semaforu knoflíčky, zelená dá do pohybu auta, kluky, holčičky (běh).

CVIČENÍ MOTIVOVANÉ DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

KOLO – leh na zádech, šlapeme na kole
VLAK – tunel pro vláček, prohneme se, dotýkáme se jen rukama a nohama země
LOĎ – naklánění trupem dopředu, dozadu a doprava a doleva
AUTO – skáče přes díry, drobné skoky

Nakonec si můžeš zatančit s písničkou od Míši Růžičkové: Semafor
https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU

SEMAFOR – Řídí dopravu na křižovatce. Poznáš, který semafor je pro
auta a který pro chodce? Jaké barvy jsou na semaforu a co znamenají –
vybarvi oba semafory.

PÍSNÍČKA
Můžeš se naučit novou písničku, jmenuje se „Autobus“ a má stejnou
melodii jako píseň „Prší, prší“.

AUTOBUS
1.Chvíli krokem, chvíli klusem,
Ujíždíme autobusem.
Řidič mačká houkačku,
Řeže každou zatáčku.

2.To je cesta, lidé drazí!
Sem a tam to s námi hází,
Dopředu a dozadu,
Všechno v jednu hromadu.

O dopravních prostředcích je mnoho hezkých písniček. Můžeš si je poslechnout:

Z. Svěrák – Auta: https://www.youtube.com/watch?v=0iPdZIdOedg

Míša Růžičková - Sanitka: https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk

CO POTŘEBUJÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, ABY MOHLY
JEZDIT?
Některé jezdí na benzín, nebo naftu, jiné potřebují plyn, nebo elektřinu.
Benzín a nafta se čepují do aut na benzínových pumpách. Na obrázku
najdi nejkratší cestu, kterou se dostane auto a náklaďák k benzínu.

Jsou i dopravní prostředky, které nepotřebují ani benzín, ani naftu, ani
plyn, jenom sílu člověka.

VYTLESKÁVÁNÍ SLOV
Vytleskej slabiky v jednotlivých slovech a pod každý dopravní
prostředek nakresli tolik koleček, kolikrát jsi tleskl.

OMALOVÁNKA

LODIČKA Z PAPÍRU
Popros maminku, nebo tatínka, aby Ti pomohl složit lodičku, a potom si ji můžeš
pouštět v umyvadle, nebo ve vaně. Lodičku můžeš udělat i s barevného papíru,
nebo si ji pomalovat pastelkami. Hodně zábavy.

Postup skládání lodičky: https://www.youtube.com/watch?v=gdNGxkePu2Q

Zahraj si na detektiva, pozorně si prohlédni dopravní prostředky. Najdeš
stín, který k dopravnímu prostředku patří? Dvojice spoj čarou.

GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ
Dráhu každého dopravního prostředku obtáhni tužkou a zkus
pojmenovat všechny dopravní prostředky.

VÝTVARKA – na závěr ještě nějaké tvoření

Semafor z barevných papírků

BAREVNÉ AUTÍČKO:
Po světě jezdí autíčka všech barev. Udělej si i Ty své barevné autíčko. Může být i
puntíkované jako toto. Budeš potřebovat jenom prst a barvy.

Jako odpočinek po práci pro tebe máme ještě pohádku Krtek a autíčko:
https://www.youtube.com/watch?v=sVBrRv8s2jQ

POZOROVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
Když budeš na vycházce nebo pojedeš s rodiči v autě, zkrať si dlouhou chvíli a
pozoruj, je to zábava.

TENTOKRÁT JSME SI POVÍDALI HODNĚ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH, SEZNÁMILI
JSME SE TAKÉ S DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOU
JÍZDU NA SILNICÍCH. POZNALI JSME, JAK VYPADÁ SEMAFOR A KOMU A JAK SLOUŽÍ.
JE DŮLEŽITÉ, ABYCHOM MY VŠICHNI, KTEŘÍ CHODÍME A PŘECHÁZÍME PŘES CESTU,
NEBO JEZDÍME TŘEBA I JEN NA KOLE, DODRŽOVALI PRAVIDLA DOPRAVNÍHO
PROVOZU.
VÍŠ, JAK SE MÁ BEZPEČNĚ PŘECHÁZET PŘES CESTU – I KDYŽ TAM NENÍ SEMAFOR? A
CO JÍZDA NA KOLE? CO POTŘEBUJEME MÍT NA HLAVĚ? POPROS RODIČE, ABY SI O
TOM S TEBOU POPOVÍDALI.
DOUFÁME, ŽE SE VÁM LÍBILY POHÁDKY A POBAVILI JSTE SE U HÁDANEK,
OMALOVÁNEK I VÝTVARNÉHO TVOŘENÍ.

BRZY NASHLEDANOU!!
TĚŠÍ SE NA VÁS PANÍ UČITELKY
KÁŤA, KATKA A CHŮVIČKA LENKA

