
Minulý týden jsme poznávali dopravní prostředky. Abychom se však mohli 
bezpečně pohybovat po světě, musí všichni dodržovat pravidla.  Například 
znát dobře dopravní značky, pravidla bezpečného chování. To vše nejen 
autům, ale i chodcům, cyklistům, bruslařům pomáhá být v bezpečí. 

 

 

 

Co máš dělat na červenou, 

Když se kolem auta ženou? 

Na chodníku klidně stát, 

v jízdní dráhu nevbíhat. 

Co znamená tahle změna, 

když je žlutá rozsvícená? 

Připrav se pozor dej, 

čekej nikam nespěchej. 

A když svítí zelená, 

Co to děti znamená? 

Malí jako velicí, 

všichni přejdou silnici. 

 

 

 



Jaké barvy má semafor? Co, která barva znamená? 

Jak se chováme na přechodu pro chodce a proč? 

Popiš rozdíli mezi semaforem pro chodce a pro auta. 

                                                                                              

   

 

Víte, co je to zebra? Ano, exotické zvířátko, které se podobá našemu koni. 
Ale víte, že se tak říká i něčemu velmi důležitému, co nám chodcům 
pomáhá při bezpečném přecházení přes pozemní kounikaci -silniceí? 
Zkuste přijít čemu se ještě říká "ZEBRA" (přechod pro chodce) a proč se mu 
tak říká? 

                                                         

 

Aby jste bezpečně dokázali přecházet, bedlivě se koukněte na toto video a 
rodičům pak řekněte, co všechno jste si zapamatovali. 

https://www.youtube.com/watch?v=j2jacPZbuiw 

Jaká značka je před přechodem pro chodce? 

Co ještě můžeme u přechodu vidět? (semafor) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2jacPZbuiw


 

 

 

                                   

                                    

                                  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vybarvi dopravní značky. Jako nápovědu můžeš použít obrázky z předchozí 
stránky.Víš, co tyto značky znamenají? Popovídej si o nich s rodiči. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



Přitahování aut 

Vybereme si středně velké autčko s korbou. Autíčko přivážeme na delší 
provázek (cca 4 metry). Druhý konec provázku připevníme ke klacíku či 
ruličce od papírových utěrek. Děti postaví auto na jeden konec pokoje, 
rozmotají provázek a zkouší namotávat provázek na klacík, čímž přitahují 
auto směrem k sobě. Namotáváním si zdokonalují manuální zručnost. 
Další možností je navázat provázek na auto zepředu i zezadu. Dítě a rodič 
(či sourozenec) sedí naproti sobě. Auto stojí u dítěte, které má provázek 
namotaný na klacíku, druhé dítěte má provázek rozmotaný. Děti si auto 
mezi sebou posílají. Jedno dítě provázek odvíjí a druhé dítě provázek 
navíjí. Hra děti podněcuje ke vzájemné spolupráci a dohodě mezi sebou. 

Další varianty: 

Závod aut - můžete si takto připravit více aut a uspořádat závody. 

Nakládání nákladu - pro děti připravíme kartičky s označením počtu - na 
jedné straně karty je číslo. Na druhé straně je vyznačený určitý počet 
puntíků, podle kterého děti nakládají náklad. Hru hrají dvě osoby . Prví si 
vybere kartičku, podle ní naloží na auto počet knoflíků a přiloží  k nákladu 
také kartičku. Druhá os.si namotáváním přitahuje auto směrem k sobě, 
první os.zároveň povoluje svůj provázek - odvíjí ho. Po dojezdu auto k 
druhému dítěti ,toto dítě náklad zkontroluje ( zda odpovídá počet knoflíků 
počtu zadanému na kartě). Dítě si zvolí jinou kartičku, dle ní naloží náklad 
a hra se opakuje opačným směrem. 

Zábavný náklad - podle kartiček nebo sovních pokynů mohou děti vybírat 
a vozit geometrické tvary, různé předěty nebo věci, které začínají na 
předem domluvené písmenko, vybírat předměty dle barvy, podle druhu 
materiálů apod. 

On-line hry 

Pojď si hrát a vyzkoušej si své znalosti. 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-
dopravni-vychova/1-s-tomikem-na-kole 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/1-s-tomikem-na-kole
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/1-s-tomikem-na-kole


POUTÁŠ SE V AUTĚ? 
 
Kdo se z vás děti ve vozidle poutá? 
Jak a čím se poutáte? Kde v autě sedíte? 
Kontroluje vám maminka nebo tatínek zda jste správně připoutaní? 
Pomůcky: 
Figurka panáčka, vajíčko, lihový fix, papír, bavlnka, lepidlo, nůžky, stužka 
(simulace zádržného systému), popř. barevná izolepa, noviny či igelitová 
folie. 
Fáze motivační: 
Náš pasažér, experimentátor Eda, pojede s rodičem autem a předvede vám, 
co se může stát cestou do školky, pokud se nepřipoutá v autosedačce 
bezpečnostním pásem. 
Postup: 
Syrové vajíčko pomalujeme (obličej) a přilepíme nohy a ruce z bavlnky a 
papíru. Připravíme spolujezdce (Anežku) pro řidiče. Panáčka i vajíčko 
posadíme do autíčka a přilepíme izolepou případně převážeme stužkou, 
aby nemohly z auta vypadnout při nárazu do překážky. Před rozjetím se dítě 
pokusí odhadnout, co se stane. Auto rozjedeme mírným pohybem po 
hladké ploše stolu. Ke konci dráhy narazí na pevnou překážku, která 
simuluje jiné vozidlo. 
Při tomto nárazu by vejce nemělo vypadnout. Ukázku opakujeme stejným 
způsobem jen s tím rozdílem, že vejce nebude nikterak jištěno. Po nárazu 
vajíčko vypadne z vozidla a rozbije se. 
Zbytek z vejce je nutno zachytit na noviny, igelitovou folii, apod., kterou 
před započetím ukázky rozprostřeme na podlaze v několika vrstvách a v 
okruhu asi 1 metru od stolu. Dětem na tomto názorném příkladu 
vysvětlíme, proč je velice důležité se poutat i na malé vzdálenosti a při malé 
rychlosti. Pokud rodič dětem vysvětlí, že vajíčko znázorňuje křehkost hlavy 
(lebky) dítěte, ne plýtvání 
potravinou, děti budou vnímat tento pokus velmi kladně a na dlouho si 
zapamatují dopad nepoužívání nepoužití bezpečnostních pásů, případně 
bezpečnostní přilby. 

 



Cesta do školy (audio) 

https://www.youtube.com/watch?v=tGBz2-R54So 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tGBz2-R54So


 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

PROCVIČOVÁNÍ MLUVIDEL 
Auto dělá - tůůů, tůůů, tůůů - našpulení rtů do malého kroužku 

Traktor - brrrrrrrrrrrrrrrrrrm -rty přiložit k sobě a dlouhým vyfukováním 
vzduchu rozkmitat dolní i horní ret zároveň 

Špičkou jazyka zkuste dosáhnout až na nos, poté obkroužit celá ústa. 

Jazykem kmitat tam a zpět při vydávání  písmena L , jako když vycházejí 
bublinky od čnlunu na vodě. 

Napodobujeme zvuk vlaku,jedoucích po kolejích TDN, TDN, TDN... 

 

 

 

JAZYKOVÁ ČINNOST 
Rytmizace tleskáním slov: 

 au-to, pa-ná-ček, se-ma-for, pře-chod-pro-chod-ce... 

Určování první, nebo poslední hlásky ve slově: 

Traktor, tunel, kolej, chodec, stůj .... 

 

 

 

 

 



 

 

Hudební chvilky 
 Zazpívejte si novou píseň: Autobus 

(na melodii : Prší, prší ) 

Autobus 

Chvíli krokem, chvíli klusem,                           A těch lidí v autobusu! 

ujíždíme autobusem.                                       Támhle tetka veze husu, 

Řidič mačká houkačku,                                    v koutě jeden staříček 

řež každou zatáčku.                                        chrání košik vajíček. 

 

To je cestam lidé drazí!                                  Inu to je nadělení! 

Sem a tam to s námi hází,                             Cesty ještě konec není, 

dopředu a dozadu,                                          zbývá nám jí pěkný kus, 

všechno v jednu hromadu.                             rozsypal se autobus! 

 

Semafor - Culinka. https://www.youtube.com/watch?v=TuqUV_DafWo 

Semafor - Karol a Kvído. https://www.youtube.com/watch?v=9If1hLtV2Ro 

Auta- Z.Svěrák a J.Uhlíř  https://www.youtube.com/watch?v=0iPdZIdOedg 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TuqUV_DafWo
https://www.youtube.com/watch?v=9If1hLtV2Ro
https://www.youtube.com/watch?v=0iPdZIdOedg


Zkuste si za pomoci rodičů připravit svačinku :) 

Pár tipů: 

                           

 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Postup: Na obdelník nakreslete pod sebe tři kola. Kola děti vyplní  
natrhanými kousky papíru tří barev, které si děti natrhaly dopředu. Dbají 
na správné rozmístění barev vyplnění vždy celého kruhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Spočítej všechny přechody pro chodce, které na procházce uvidíš. 
 Najdi dopravní značku PARKOVIŠTĚ. 
 Pozoruj chodce, zda dodržují pravidla při přecházení silnice. 
 Pozoruj dopravní značky a vyber, která se ti líbí nejvíce a s rodiči si o 
ní popovídej, co znamená. 


