
Týdenní vzdělávací nabídka 
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Měsíc: Květen 2020 

Týden: 11.5. - 15.5. 2020 (8.5. Státní svátek) 

Téma: Stůj červená 

Podtéma: Semafor 

Záměr : Seznámit se s typy dopravních prostředků (s druhy dopravních prostředků) a jejich 

využitím, výskytem, pohybem a technickým vývojem. Bezpečně jezdit dle pravidel silničního 

provozu (na kolech....). 

EVVO: Překonávání umělých i přírodních překážek. Využít fantazie při zpracování odpadu k 

výrobě dopravních prostředků. Seznámit se s problematikou odpadu a jeho vlivu na naši planetu 

Zemi. 

Vzdělávací nabídka: Znát základní a vedlejší barvy, odstíny a míchání barev, jejich 

důležitost a využití pro lidi v dopravě atd...(co znamená červená v dopravě), uvést děti do 

problematiky dopravy, prohlubovat znalosti o dopravních prostředcích. Pozorování 

dopravních situacích na silnici, na ulici – vyjádření modelových situacích (na dopravním hřišti, na 

cyklostezce apod...). Seznámit děti se zásadami bezpečnosti a základních pravidel silničního 

provozu (značky, semafor, přechod pro chodce, chodníky, reflexní vesty a doplňky, terčík, světla na 

kole, výrazné oblečení, helma a chrániče....). Učit děti pohotové reakci na smluvený signál, 

orientaci v prostoru a mezi překážkami. Postupné prozkoumávání pohybových možností lidského 

těla (chůze, běh, poskoky, skoky a stoj na místě). Seznamování dětí s netradičními výtvarnými 

materiály – výroba dopravního prostředku. Seznámit děti s rozdíly dopravních prostředků ve 

velkoměstě (metro, tramvaj...), ve městě (trolejbus, auta, kamiony...) a na vesnici (traktory, 

kola.....). 

Pohybové činnosti : napodobovat pohyb dopravních prostředků – děti se pohybují v prostoru 

místnosti, každé má malý kroužek nebo papírový talířek (volant): chůze v kruhu s napodobováním 

řízení (auta jedou pomalu), běh v kruhu s napodobováním řízení (auta jedou rychle), při pomalé 

nebo rychlé jízdě autíček dát signál červená (autíčka se musí zastavit, reagovat na smluvený 

signál), při běhu ukazovat červenou a zelenou (barvy střídat a čekat na reakci dětí – zda zastaví a 

rozeběhnou se...). Při této hře se může použit bubnování – pomalé bubnování, auta jedou pomalu, 

rychlé bubnování – auta jedou rychle, ticho (nebubnovat) – auta se zastaví. Rytmus bubnování 

různě střídat a čekat na reakci dětí, zda zrychlí, zpomalí nebo se zastaví. Závěrem si zahrát 

pohybovou hru Na námořníky (viz. Přiložená příloha), nově také Na barevná auta, Na barevné 

vlaky (viz. Příloha). 

Pracovní činnosti: práce s modelovací hmotou. Pokusit se vytvořit ze třech částí modelíny 

SEMAFOR – tři barevné kuličky zmáčknout do placky a vložit do obdélníkového rámečku z 

vymodelovaných hadů (válečků). 

Grafomotorická cvičení dle přílohy: pracovní listy Most přes řeku (oblouky dle vyznačené 

šipky), Kouř mašinky (uvolňovací cviky – čmáranice) a Koloběžka doprovázená básní. Dbát na 



správný úchop a sklon kresebného materiálu, na správné a rovné sezení u stolu. Důležité je vést 

stopu pastelky po vyznačených linií a tvořit vlnky, obloučky. 

Kresebné (Grafické) činnosti: samostatně kreslit dle svých možností a představivosti  

Semafor (dle vzoru rodiče, který pomůže s kresbou).  

Vykreslovat omalovánky – dbát na pečlivost, nepospíchat, nepřesahovat linie obrázku a opět 

správně držet pastelky. Dbát na dokončení práce a neodbíhat od započaté práce, obrázku. 

Verbální dovednosti: povídat si nad knihou, slovně popisovat obrázky, vyhledávat dané 

dopravní prostředky dle pokynu druhé osoby, listovat v knihách a učit se druhy dopravních 

prostředků – kde se pohybují, jak nám pomáhají, proč je máme, jak se cestování lidí změnilo atd.... 

Auto jezdí na silnici, letadlo, vzducholoď, balón létá ve vzduchu, vlak, mašina, tramvaj jezdí na 

kolejích, loď, ponorka, člun, canoe, pramice, vodní skuter pluje po vodě atd.... 

Na závěr si přečíst pohádku Krtek a autíčko nebo Krtek ve městě. V pohádce určovat druhy 

dopravních prostředků. Učit děti vyslechnout celý děj pohádky, vyhledávat moudro v pohádkách 

(chlapec který ničil auto), vnímat barvy v knize a snažit se alespoň dvě určit. Logopedická 

intervence: DC – nádech nosem a prudký výdech ústy (cítíme výfuky aut ve městě), foukat 

brčkem do vystřižených papírových koleček (závodit ve dvojicích, kdo nejdále odfoukne kolečko) 

GM – jazyk (motorka) se rozhlíží a hledá semafor, jazyk vypláznout a špičkou ukazovat na levou a 

pravou stranu, nahoru a dolů, nafukujeme tváře jako kola u auta. AC – recitace básně Traktor (viz 

příloha), zvuky dopravních prostředků vrrrrr, brm brm, tú, tú, tú, ššššššš, hú, hú, hú, tdm, tdm. 

Hudební chvilka: společně si zazpívat s využitím přírodních materiálů jako hudebních nástrojů. 

Ťukat o sebe oříšky, dřívky a klacíky nebo kamínky, při zpívání se snažit o melodii písně. Píseň se 

dá doprovázet pohybem a tancem. Píseň: Auto viz příloha 

Estetické (výtvarné) dovednosti: rodič narýsuje obdélník se stojánkem, děti dokreslí 

barevná kolečka semaforu pomocí pastelky nebo vodové barvy. Semafor se dá vytvořit také 

lepením malých nastříhaných kousků barevného papíru do předem nakresleného obrysu. 

Odvážnější děti si mohou semafor vytvořit z krabice od bot, kterou přetřou štětcem a černou barvou 

– vodovou či temperovou. Na takto vykreslenou krabici si děti nalepí tři barevná kolečka – zelené, 

červené a žluté. Pořadí barev v semaforu je červená, žlutá, zelená – co ta barva znamená, na 

červenou stůj, úrazu se vyvaruj. Do spodní  části krabice můžete nabodnout silnější klacek, laťku 

nebo tyčku, která poslouží jako stojánek vašeho semaforu. Tento výrobek můžete využít při 

pohybových hrách. Procházka: vyjděte si na procházku do okolí svého bydliště a sledujte 

dopravní ruch. Nadýchněte se a ucítíte výfuky aut, traktorů ( předminulý týden jste cítily vůni lesa, 

louky a zahrady – to je rozdíl). 

Zastav se a zavři oči, tiše poslouchej zvuky dopravy – Co slyšíš? Vše co vidíš nebo slyšíš vyprávěj, 

pozoruj život ve městě, na vesnici. 

Volné hra doma: ze stavebnic Duplo atd... sestavuj město, vesnici, stav si silnice, koleje, hraj si na 

policisty, na závodníky atd.... Sleduj v televizi pohádku Krtek ve městě, Blesk MeqQvin, Autobusy 

v jednom kole, Veselé vláčky atd.... 



 
Rozklad slov na slabiky + počítání 



 
 

 

 

 

 



Píseň Auto 

 
Omalovánka 



 
 

 



Grafomotorické cvičení – oblouky mostu 

 
 



 

Pohybové hry ke cvičení 

 



 



Omalovánka 

 
 



Uvolňovací grafo cvičení – čmáranice kouř 



 


