
Doprava
Milé KOČIČKY, tentokrát se

projedeme a proletíme

Po kolejích jezdím rád, umím krásně
zahoukat.

Letím si až nad mraky, mohu mávat
na ptáky.

Šlapu, šlapu, nevím jak, jedu rychle
jako drak.



ZNÁŠ NÁZVY DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDKŮ

Pojmenuj a vytleskej název. Počet tlesknutí zapiš
počtem teček.

autobus



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

Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také 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)

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

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

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

 

Hádanky 
dopravní prostředky



procvičování správné výslovnosti
hlásky "Š"
jede vláček Ši, Ši, Ši
rzychlujeme, zpomalujeme,
hlasitě, tiše

 

procvičování správné výslovnosti
hlásek
Vlak houká Húúúúúúúú
Zvonek na kole cink, cink, 
Auto troubí túúúúúú

 

JAZYK A ŘEČ

DALŠÍ JAZYKOVÉ HŘÍČKY



Dítě se zavázanýma očima určuje odkud
vychází zvuk.
"Poznáš, ze kterého rohu vychází zvuk,
ukaž směr."

SMYSLOVÉ HRY
lokace zvuku



Na velký formát
zakreslíme silnici,
ZÁVODNÍ DRÁHU
vyznačenou dvěma
liniemi. Dítě projíždí
nejdřív prstem, poté
autíčkem a tužkou mezi
liniemi („jede po
silnici“).

Dráhu projížděj: nepřerušovaně,plynule, opakovaně. 

 

Vhodnou motivací je
rychlá jízda autem,
navození rychlosti
pomáhá dítěti uvolnit
ruku. 

VIZUOMOTORIKA

TIP: dokresli kolem dráhy

krajinu a  diváky



GRAFOMOTORIKA
SEMAFOR

kruhy několikrát obtáhni



SEMAFOR - SIGNÁL S ČERVENÝM SVĚTLEM „STŮJ“

NEMUSÍM SE NA NIC PTÁT,
ČERVENÁ JE VŽDYCKY STÁT!
JE TO JASNÉ I BEZ ŘEČÍ - 
ČERVENÁ JE NEBEZPEČÍ!

SEMAFOR - SIGNÁL SE ŽLUTÝM SVĚTLEM „POZOR“

ZNAČKA, CO MÁ BARVU SLUNCE,
DÁVÁ RADU CENNOU:
DEJTE POZOR NA ROZJEZD -
POČKEJTE SI NA ZELENOU!

SEMAFOR - SIGNÁL SE ZELENÝM SVĚTLEM „JEĎ“

TOHLE VŠICHNI DOBŘE ZNÁME,
NA ZELENOU VOLNO MÁME.
ZELENÁ JAK LUČNÍ TRÁVA
K DALŠÍ JÍZDĚ POKYN DÁVÁ.

DOPRAVNÍ ZNAČKY V
BÁSNIČKÁCH PRO DĚTI
Knížka: Tatínku, jeď opatrně! 

Jndřich Balík



https://www.youtube.com/watch?v=yQ9dTvkdKRA

O MAŠINCE, KTERÁ
NECHTĚLA JEZDIT PO

KOLEJÍCH

NAUČ SE BÁSNIČKU A
VYROB SI LETADLO

http://krokotak.com/2021/04/paper-airplane/

Dáša a Šárka
Moc Vás zdravíme, paní učitelky

Letí, letí letadlo,
pozor, aby nespadlo.
Vyletělo mezi mráčky,
pozdravilo všechny ptáčky


