
Co jezdí, léta, pluje 

Co se budeme učit?  

• Seznamovat se se způsoby, jak se dá cestovat, významem dopravy a pravidly 

bezpečnosti v ní  

• Seznamovat se s pravidly bezpečnosti silničního provozu a jejich osvojování 

• Vést stopu tužky při kresbě – grafomotorika – procvičení spodní a horní kličky, 

vlnovky 

• Rozvíjet vizuomotoriku – dopravní list – labyrint  

• Rozvíjet jemnou motoriku – pracovní list – kde se pohybují dopravní prostředky 

(práce s nůžkami a lepidlem)  

• Rozvíjet sluchovou diferenciaci – pracovní list – vytleskávání slabik dopravních 

prostředků  

• Rozvíjet pravolevou orientaci – pracovní list – vybarvi oranžovou barvou auta, která 

jedou doprava a zelenou barvou auta, která jedou doleva  

• Rozvíjet předmatematické dovednosti – pracovní list – vybarvi podle číslice správný 

počet dopravních prostředků  

• Rozvíjet zrakovou diferenciaci – pracovní list – spoj dopravní prostředek s jeho stínem 

• Rozvíjet sluchovou diferenciaci – názvy dopravních prostředků – určování první a 

poslední hlásky ve slově 

• Zapamatovat si básničku  

• Zacvičit si různá pohybová cvičení motivované dopravními prostředky (cvičení 

s Míšou) 

Dopravní výchova  

https://www.youtube.com/watch?v=6VdrCQQxDu4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xPJv3XHTep4 

https://www.youtube.com/watch?v=bkwB3Yjgp3o 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTOQW4yUlG8 

Cvičení pro děti  

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

https://www.youtube.com/watch?v=IklJxRN5px8 

https://www.youtube.com/watch?v=cWsVwgrC1bs 

https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU 
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Báseň  

Semafor  

Co mám 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 a pozor dej,  

čekej, nikam nespěchej.  

A když svítí zelená,  

co to děti znamená?  

Malí jako velicí,  

všichni přejdou silnici.  

Výroba vlastního semaforu 

Můžete vytvořit semafor dle některého z uvedených vzorů, nebo jej udělat jakoukoliv jinou 

výtvarnou technikou, je to pouze na vaší fantazii!  

 

 

 

 

  



Grafomotorika – spodní a horní klička 



Grafomotorika – vlnovka  



Pracovní list – labyrint – najdi osobnímu a nákladnímu autu cestu do středu 

labyrintu k čerpací stanici  



Pracovní list – Kde se pohybují dopravní prostředky  



Pracovní list – Vytleskávání slabik dopravních prostředků  



Pracovní list – pravolevá orientace  



Pracovní list – vybarvi podle číslice správný počet dopravních prostředků  



Pracovní list – spoj dopravní prostředek s jeho stínem  

 


