
 Vážení rodiče a milé děti z červené třídy ☺ 

Opět Vás všechny moc zdravíme a doufáme, že se do školky těšíte stejně jako 

my. Moc děkujeme všem, kteří nám zasílají fotky z domácího tvoření. Jste 

šikulky.☺  

Tento týden pro vás máme připravené téma: 

„Jede jede mašinka“ 

Opakujeme, že v přípravě naleznete plno inspirací a námětů, které můžete 

s dětmi doma dělat. Připomínáme, že pro předškolní děti jsou povinné pracovní 

listy, které nám vypracované odevzdáte po návratu do MŠ. Příprava je určena 

pro všechny děti a my doufáme, že Vám bude dobrou inspirací. 

Stále platí, že pokud si nebudete vědět rady s nějakým úkolem a budete 

potřebovat poradit či něco vysvětlit – obraťte se na náš e-mail 

skolkabarevna@seznam.cz, nebo na tel. číslo 737 129 946 a my Vám rády 

pomůžeme či poradíme. ☺ 

 

Řekněte si s dětmi něco o dopravních prostředcích: 

- Jaké existují druhy (po čem jezdí), k čemu slouží dopravní prostředky, koho/co 

přepravují,… 

o Dopravní prostředky a jejich zvuky: 

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

➢ https://www.youtube.com/watch?v=ilDjSxKro-w 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=hH5DfSaRi04 

Povídejte si s dětmi o správném chování na ulici, o bezpečnosti: 

- Co musíme mít na hlavě, když jedeme na kole? 

- Po které straně se chodí/jezdí? 

- Proč musíme být připoutaní v autě? 

- Co uděláme v autobuse, když nastoupí starší člověk? 

- Video o bezpečnosti na přechodu: 

o https://www.youtube.com/watch?v=z3XEH8oXDNI&list=RDCMU

CAUeVwgSaQ30S2MyraAl3PQ&start_radio=1&t=68 

- Naučné video o přecházení komunikace + poznávání dopravních prostředků: 

o https://www.youtube.com/watch?v=jWrbvZSuwFE 
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Seznamte děti s důležitými telefonními čísly – v jakém případě tato 
telefonní čísla voláme: 

- Hasiči = 150 
- Zdravotnická záchranná služba = 155 
- Policie = 158 

Vytleskejte/vydupávejte názvy dopravních prostředků + můžete určovat počet 
slabik: 

- Vlak, vlá-ček, ma-šin-ka, lo-ko-mo-ti-va, va-gón, va-gó-nek, rych-lík 
- Au-to, au-tíč-ko 
- Po-li-ci-e, sa-nit-ka, ha-si-či 
- Au-to-bus 
- Tro-lej-bus 
- Tram-vaj, ša-li-na 
- Loď, loď-ka, par-ník, po-nor-ka, tra-jekt 
- Le-tad-lo, ra-ke-ta, trys-káč, ba-lón 
- Ba-gr, vá-lec, do-mí-chá-vač, po-pe-lá-ři, je-řáb 
- atd. 

Zkuste s dětmi logopedické cvičení - zvuky dopravních prostředků (artikulace 
a hlasitost – šeptem, postupně hlasitěji a opět ztišit) 

- Auto - brm-brm,  
- Vláček - š-š-š, sssss,  
- Traktor - tdn-tdn, drn-drn,  
- Lokomotiva - hú-hú 
- Rychlík houká, hučí, hvízdá, to je ale jiná jízda. (zesilování) 
- Můj dřevěný vláček leze jako ráček. (zeslabování) 

Přečtěte dětem pár hádanek: 

- „Na slunci i ve stínu, vždy po stopách zločinu. Zločinec se těžko skryje, před 
auťákem.......“ (POLICIE) 

-  „Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle 
jenom....“ (VLAK) 

- „Dlouhý je, má čtyři kola, cestující k sobě volá, pak je sveze cesty kus. Víš co je 
to?.......“ (AUTOBUS) 

- „Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem 
jezdí........“ (TRAMVAJE) 

- „Křídla, trup a podvozek – pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na 
mysli.......“ (LETADLO) 

- „Brázdí moře, oceány, vozí dámy, taky pány. Přes palubu strach svůj hoď, 
vyzkoušej, jak pluje ...“ (LOĎ) 

- „Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co 
zlobil, oba znají.........“ (AUTOMOBIL) 



Zazpívejte si s dětmi pár písniček: 

1) Písnička na melodii = Prší, prší: 

1) Chvíli krokem, chvíli klusem, 

ujíždíme autobusem. 

Řidič mačká houkačku, 

řeže každou zatáčku. 

3) A těch lidí v autobusu! 

Támhle tetka veze husu, 

v koutě jeden staříček 

chrání košík vajíček. 

2) To je cesta, lidé drazí! 

Sem a tam to s námi hází, 

dopředu a dozadu, 

všechno v jednu hromadu. 

4) Inu to je nadělení! 

Cesty ještě konec není, 

zbývá nám jí pěkný kus, 

rozsypal se autobus! 

 

2) Kola autobusu: https://www.youtube.com/watch?v=G-Ap6xKr6fk 
 

3) Písnička na melodii = Jede, jede mašinka:  

o Poznávací činnost pro předškoláky - najít slovo na počáteční písmeno  
Jede, jede mašinka,  

veze, veze písmenka,  

vyhraje, kdo najde v krátku  

písmenko A na začátku,  

vyhraje, kdo najde v krátku  

písmenko A na začátku. 

o Zpívejte společně s dítětem, písmenka v písničce obměňujte a nechejte 

dítě hádat 
 

Jedna logopedická básnička, u které přehnaně otevírejte pusu: 
 

Auto jede, sláva, sláva, 

máma mává, táta mává.  

Sláva, nazdar, hola hola, 

ať se točí všechna kola. 

Auto jede tú tú tú, 

mámo, táto, už je tu. 
 

A pár tanečků: 

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

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

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

- Semafor: https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU 
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Pár pohádek pro inspiraci: 

- Doprava z kouzelné školky: 

o https://www.youtube.com/watch?v=65I_kIcrVhA 

- Pohádky o městě aut: 

o https://www.youtube.com/user/matysekjaja/playlists 

- Vidět a být viděn: 

o https://www.youtube.com/watch?v=5DCuParVx-

E&list=PLmKBxQ32ZDrYK5hehABajlFHdyYWjJV1r&index=2 

- V autě: 

o https://www.youtube.com/watch?v=pjpys_my6eY&list=PLmKBx

Q32ZDrYK5hehABajlFHdyYWjJV1r&index=3 

- O sanitce: 
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Přikládáme shrnutí pravidel dopravní výchovy: 

- Začněte s dopravní výchovou už u malých dětí. 

- Nikdy nepouštějte dítě do 5 let ven samotné!  

- Opakujte zásadu: Silnice jsou pro auta, chodníky pro lidi. 

- Nikdy nenechávejte dítě hrát si na chodníku ani na silnici, i když jde o klidné 

místo. 

- Naučte je chodit po straně chodníku, která je vzdálenější od vozovky. 

- Vždy dítě držte za ruku. 

- Opakovaně dítěti vysvětlujte, jak správně přecházet. Jednotlivé kroky: 

1. Nejdříve přemýšlej - učte dítě najít přechod nebo nejbezpečnější místo pro 

přecházení a přecházet tam, kde mohou řidiči chodce dobře vidět. 

2. Zastav se - na místě, odkud je dobře vidět na silnici, a ne příliš blízko vozovky. 

Dítě dává řidičům na vědomí: "Zde jsem, chci přecházet, vidím vás!" 

3. Používej oči a uši - někdy může být auto slyšet dříve než vidět. 

4. Počkej, až budeš moci bezpečně přejít - přecházej, jen když máš dostatek času 

a jsi si jistý, že auto je v dostatečné vzdálenosti od místa, kde přecházíš. 

5. Rozhlédni se a poslouchej - přes vozovku se chodí přímo a stále je třeba 

poslouchat, jestli se neblíží odněkud auto. 

6. Bezpečně přejdi na druhou stranu. 

- Dítě by mělo být na ulici vždy dobře vidět - to zajistí pestré barvy na oblečení 

nebo reflexní proužky či vesty. Vysvětlete dítěti, proč by na sobě mělo mít vždy 

něco zářivého, zejména v nočních hodinách. 



Povinný PL: Předškoláku, je to těžké, ale ty to zvládneš! ☺  



Povinný PL: Vystřihni a správně přiřaď. ☺  



Povinný PL: Obkresli dopravní prostředky jedním tahem podle šipek. ☺  



Povinný PL: Spočítej a zapiš číslicí, nebo udělej tolik teček, kolik je v rámečku obrázků ☺  



 

Kdo má doma nějaké 

ruličky od toaletního 

papíru? ☺ 

 

Budete potřebovat 

ruličky od toaletních 

papírů, tvrdý 

papír/karton, 

lepidlo, autíčka. 

 

Ruličky k sobě slepíte 

(fantazii se meze 

nekladou – můžete 

do výšky, do šířky,…) 

 

K ruličkám ze stran 

přilepte tvrdý 

papír/karton 

(domeček) a udělejte 

střechu, kterou 

přilepte k domku. 

 

Tadááá ☺ 

  



Semafor si můžeš vybarvit, nebo nalepit do políček natrhané barevné papíry (červená, žlutá – 
ne oranžová, zelená) a správně je nalepit. Ptejte se dětí na otázky: Jaký je rozdíl mezi 

semaforem pro chodce a pro auta? Jaká barva svítí, když můžeme přejít? Co se stane, když už 
jsem na přechodu a skočí červená? Co se nesmí dělat na přechodu? (zastavit, loudat se, 

s nikým si nepovídat,…) Při přecházení se podíváme vlevo, vpravo, vlevo – potom přecházíme. 
☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omalovánka ☺  



Omalovánka ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


