
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 11. 5. – 15. 5. 2020  

I. TŘÍDA: MYŠKY  

  

TÉMA: Stůj červená           Podtéma: Dopravní prostředky  

  

  

Vzdělávací nabídka:  

 znát základní a vedlejší barvy (co znamená červená),   

 uvést děti do problematiky dopravy, prohlubování znalostí o dopravních 

prostředcích,   

 pozorování dopravních situací na silnici a ulici, modelové situace (dopravní 

hřiště), seznámení dětí se zásadami bezpečnosti a základních pravidel 

silničního provozu (značky, semafor, přechod, reflexní vesty, terčík),   

 učení dětí k pohotové reakci na smluvený signál,   

 orientace v prostoru a mezi překážkami, postupné prozkoumávání 

pohybových možností lidského těla, chůze, běh, skok,   

 seznamování dětí s netradičním výtvarným materiálem (výroba dopravního 

prostředku),   

 seznámit děti s rozdíly dopravních prostředků ve velkoměstě, městě a na 

vesnici.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Píseň  

 

  

  



Grafomotorika:  

  

  

 

    

  

 



Matematické dovednosti:  

  

 

 

 

 



Matematické dovednosti  

• střídejte tvary dle vzoru a poté vybarvěte dle určených barev  

  

 

  

  

  

  

 

 

 



Pravolevá orientace:  

• auta, která jedou doprava vybarvěte červeně a auta jedoucí vlevo zeleně  

  

 
 

 

 

 



• zkuste nakreslit jednoduché auto  

 

• Jaké znáte dopravní prostředky, které jezdí po silnici? (auto, tramvaj, 

autobus, trolejbus, nákladní vozidlo,  

• kolo, motorka …)  

• Znáte nějaké prostředky létající ve vzduchu? (letadlo, vrtulník, 

vzducholoď, balón)  

• Jak se nazývá dopravní prostředek, ve kterém často jezdíte, je podobný 

vlaku, jezdí po kolejích, ale ve městě?  

• Když se rozjíždí, vždy zacinká. (tramvaj)  

• Jak se nazývají lidé, chodící pěšky? (chodci)  

• Jak se nazývá dopravní prostředek, na kterém když jedete, jednou nohou 

stále stojíte a druhou se sami  

• odrážíte od chodníku? (koloběžka)  

• Čím se musí řídit řidiči a chodci, aby nedošlo k dopravním nehodám?  

(dopravními pravidly)  

  



Básničky:  

Vláček Jede vláček plný 

hraček, od kopců i do 

zatáček. Pohádkový 

rychlovlak, houká, syčí, 

jako drak.  
  

Autobus Nebudeme 

běhat klusem, pojedeme 

autobusem. Rozváží nás 

po silnici, do města i na 

vesnici.  

  

  
  
  

  

Loďka  

Po proudu, do dáli, 

loďky se vydaly. 

Jenom ta nejmenší, 

na břehu otálí. Bojí 

se parníků, žraloků, 

vodníků. Raději 

zůstane na našem 

rybníku.  

  

Letadlo Letadlo, letadlo, 

pozor abys nespadlo. Letíš 

vzhůru mezi mráčky, že ty 

se tam honíš s ptáčky?  



• Určete, kde se pohybují dopravní prostředky  

  

 

  



• Řekněte, jaké dopravní prostředky vidíte na obrázku  

  

 
  

  

 


