
Téma: Čím cestujeme                       

Třída: Malá třída Kuřátek 

Termín: 30. 3. – 3. 4. 2020 

 

 

 

Všechny tyto aktivity jsou pouze doporučené, nepovinné, rodiče a děti 

si z těchto aktivit mohou libovolně vybrat.  

Povídáme si: 

Čím jezdíme k babičce, dědečkovi?  

Čím jezdíme se školkou na výlet? 

Co jezdí po kolejích? 

Co pluje na vodě? 

Čím létáme k moři? 

Na čem jezdí cyklisti? 

Jak se říká člověku, který jezdí na motorce? 

Co uděláme, když přijdeme k silnici a chceme přejít? 

Čím jezdí doktoři, policisté, hasiči? 

Nebezpečí silnice – bezpečné přecházení, semafor, chůze při kraji… 

 

 

 



Malujeme:  

Hasičské auto 

 

Postup: Temperou natřeme dítěti nožičku, obtiskneme jí na čtvrtku, 

dítě pak může domalovat vše ostatní, kola, maják atd. Můžeme mu 

pomoci, dítě uchopí štětec spolu s rodičem. Rodič mu vede ruku při 

malování a dává důraz na správný úchop štětce. 

 

 

 

 

 



Loď 

 

Postup: Ustřihneme si půlku papírového tácku, ten si dítě vybarví dle 

fantazie, přilepíme dřívko – lze nahradit i pruhem čtvrtky, dítě přilepí 

trojúhelník látky. Látku lze také nahradit trojúhelníkem čtvrtky. 

 

 

 

 



Semafor 

 

Postup: Vystřihneme pruh čtvrtky, červenou, zelenou a žlutou 

pastelkou namalujeme tři kruhy, dítě natrhá kusy červeného, 

zeleného a žlutého papíru, pak lepí každou barvu do kruhu, kam patří 

dle barvy. Musí vyplnit papírem celé kolečko. 

 

 

 

 



Básnička: 

Co máš dělat na červenou, 

když se kolem auta ženou? 

Na chodníku klidně stát,  

do silnice nevbíhat! 

Co když svítí zelená,  

co to děti znamená? 

Malí jako velicí 

 mohou přejít silnici. 

 

Písnička: 

 

 



Pracovní list: 

 

Postup: Dítě domaluje do okének hlavičky svých kamarádů, rodičů, 

prarodičů… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skládačka: Auto 

 

Postup: Rozstříháme obrázek na proužky dle čar, dítě se pokusí 

obrázek zpět složit. Dítě může části obrázků počítat. 

 

Pohybová hra:  

Na auta – dítěti dáme kruh, míč, cokoliv kulatého do rukou, co může 

sloužit jako volant. Určíme místo, kde je garáž, kam si dítě stoupne. 

Na tlesknutí rodiče vybíhá z garáže a běží po místnosti. Na další 

tlesknutí rodiče se dítě musí vrátit do garáže. 

 

 

 



Doplňkové činnosti: 

 

Postup: Dítě tužkou spojí postavu s odpovídajícím dopravním 

prostředkem. Dbáme na správné držení tužky. 



Pexeso 

 

Postup: Vytiskneme dvakrát tak, aby každý dopravní prostředek měl 

svou dvojici.  



Povídání o dopravě za pomocí básniček: 

https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk 

Pohádka o autě Tom: 

https://www.youtube.com/watch?v=vOgqlD7rXco 

 

Obrázky k prohlédnutí dětí a četbě rodičů: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk
https://www.youtube.com/watch?v=vOgqlD7rXco




 

 



Procvičení písmenka A: 

 

Pozn.: Dítě nemusí jen ukazovat písmenko A ve slovech na obrázku, 

ale může i vymýšlet nová slova na toto písmenko. 



Zdroj: 

 Akcent – Dopravní značky pro malé děti 

A. Schulzová, J. Léblová, I. Kocmanová – Krákorčina ABECEDA 

 

 


