
Dobrý den, naši zelenáčci, maminky a tatínci       

Jaké jste měli Velikonoce? My doufáme, že jste si 

je pořádně užili! Tento týden nás čeká opět 

několik úkolů, aktivit a pohádek. Projedeme se 

autem, vlakem, poletíme za sluníčkem letadlem 

nebo se budeme plavit po moři na velké lodi! 

Téma na tento týden se jmenuje „Jede, jede 

mašinka“.  

 

Chceme opět poděkovat všem, kteří na nás myslíte a posíláte nám fotky 

z domácího tvoření. Máme z nich velkou radost!       

 

Pokud budete cokoliv potřebovat nebo nás budete chtít potěšit fotkou, pište 

prosím na mail: skolkabarevna@seznam.cz 

 

Mějte se krásně a opatrujte se! 

 

Vaše paní učitelky ze zelené třídy       

 

JEDE, JEDE MAŠINKA 

K čemu slouží dopravní prostředky?  

Jaké máme druhy (po čem jezdí)?  

Co potřebují, aby se daly do pohybu?  

Koho/co přepravují?  

Jak se chováme na ulici?  

Co musíme mít na hlavě, když jedeme na kole?  

Po které straně se chodí, jezdí...? 

 

mailto:skolkabarevna@seznam.cz


PŘEDŠKOLÁCI: 

• vybarvit obrázek podle čísel 

• letadlo – obtáhnout smyčky a vybarvit 

• vystřihnout dopr. prostředky a nalepit ke správnému políčku 

• vybarvit dopr. prostředky podle čísla 

 

STŘEDŇÁCI: 

• spojit čárou správně stíny 

• spojit čárou, kde najdeme dopr. prostředky 

 

MALÁCI: 

• omalovánky 

 

AKTIVITY: 

• hádanky  

• pohádka „O neposlušném autíčku“ 

• poznávání značek (na procházce můžete pozorovat a pojmenovávat značky) 

• Kurz o dopravní bezpečnosti od Záchranného kruhu: 

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/interaktivni-vzdelavaci-kurzy/dopravni-

vychova.html 

 

VÝROBKY: 

• semafor z ruliček 

• skládání loďky 
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BÁSNIČKA: 

Semafor  

Červená, žlutá, zelená, víte vy, co to znamená?  

Červená nám říká: "Všichni musí stát!"  

Zelená to znamená "Na cestu se dát!"  

Žlutá říká " Připrav se a velký pozor dej,  

až se vydáš na cestu, zbytečně nespěchej!" 

 

PÍSNIČKY: 

Míša Růžičková – Auta 

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

 

Míša Růžičková – Semafor 

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

 

Míša Růžičková – Veselá mašinka 

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

 

POHÁDKY: 

Pat a Mat – Autodráha 

https://www.youtube.com/watch?v=s4kvd7ChFFA 

 

Krtek a autíčko 

https://www.youtube.com/watch?v=sVBrRv8s2jQ 
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HÁDANKY: 

 

Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na.... (KOLE)  

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) 

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

Do vzduchu se lehce vznáší, vrtulí nám ptáky plaší. Zraněného ale v mžiku přepraví ve ........ 
(VRTULNÍKU) 

Koule s košem k nebi míří, vznáší se jak lehké chmýří. Výhled jako z balkonu máš ve 
vzdušném .... (BALONU) 

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

Na čem na procházku jedu, to vám hezky popsat svedu. Jednou nohou stojím, druhou nohou 
běžím. Dvě kolečka jedou, držátek se držím. (KOLOBĚŽKA)  

Dvě kola a k tomu helma, na silnici je jak šelma. Je to těžké pro Dorku? My hádáme ... 
(MOTORKU) 

Pod vodou si tiše pluje, mořský život pozoruje. Že je to jen báchorka? Ba ne, přece ....... 
(PONORKA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O neposlušném autíčku  

Bylo jednou jedno krásné nové autíčko. Mělo červený lak, který se na sluníčku krásně leskl. 
Autíčko umělo rychle jezdit a jeho motor měl nádherný zvuk, a tak si to autíčko řeklo: „Proč 
bych mělo poslouchat takové hloupé a škaredé dopravní značky, které neumějí nic jiného 
než stát u silnice? Vůbec mě ty hloupé značky nezajímají! Nechci o nich nic vědět, nebudu se 
je učit, vždyť i bez nich umím krásně jezdit!“  

A tak si představte, že to autíčko začalo jezdit a vůbec nikoho neposlouchalo. Jednou, když 
na semaforu zasvítila červená, autíčko nezastavilo a jelo klidně do křižovatky. Jen díky 
pozornosti druhého auta se nic nestalo. Auto, které mělo zelenou, rychle zabrzdilo, až gumy 
zahvízdaly, ale neposlušné autíčko si z toho nic nedělalo a klidně si jelo dál. Když vyjelo z 
města, na silnici se objevila tato značka:  

 

Neposlušné autíčko si pomyslelo: „Hadi na silnici, ha ha, tak to mě vůbec nezajímá!“ a jelo v 
plné rychlosti dál. Jenže takové nebezpečné zatáčky se v plné rychlosti projet nedají, a tak se 
stalo, že autíčko vyletělo ze silnice, udělalo několik kotrmelců a pak narazilo do stromu. Teď 
už autíčko nebylo krásné, ale bylo celé polámané a potlučené. Přední sklo vysypané, světla 
rozbitá, jedno kolo bylo ulomené a z motoru šla pára, která zlověstně syčela. Autíčko začalo 
plakat a naříkat, protože ho všechno hrozně moc bolelo.  

Naštěstí jela okolo odtahová služba, která neposlušné rozbité autíčko opatrně naložila a 
odvezla do nejbližšího autoservisu. To je taková nemocnice pro auta. Tam, když to autíčko 
uviděli, spráskli nad ním ruce. „Tak to nás čeká hodně práce!“ Na nic nečekali a hned se do ní 
pustili. Museli opravit motor i karoserii, vše znovu seřídit, vyměnili kola a namontovali nová 
světla. Pak autíčko nalakovali a za několik dní tu stálo autíčko jako nové. „Hurá!“ radovalo se 
autíčko a už chtělo zase vyjet na silnici. Nic takového! Mechanici řekli: „Nikam tě, milé 
autíčko, nepustíme, nejdřív se musíš naučit všechny dopravní značky! A když nám potom 
slíbíš, že je budeš pěkně poslouchat, tak tě pustíme.“  

Tak co děti, pomůžeme tomu neposlušnému autíčku se ty značky naučit?  

 

 

 



DOPRAVNÍ ZNAČKY: 



 

 



 


