
MŠ Beruška - ,,Učíme se a hrajeme si spolu i přesto, že nemůžeme být spolu“

,,Haló, děti, pozor dejte, do silnice nevbíhejte!“

Třída: II. - ,,Motýlci“

Věková skupina: 4 – 5 let

Časové období: 26. - 30.4. 2021

Vypracovaly: Eliška Matějková, Šárka Marková

1. Povídejte si doma s mamkou a taťkou o různých dopravních 

prostředcích – jak se jmenují, koho převáží a k čemu slouží, 

roztřiďte je do skupin podle toho, kde se pohybují (silnice, koleje, 

voda, vzduch) a vytleskejte po slabikách jejich názvy. 

Pozorujte různé

dopravní prostředky

při procházkách ve

městě a v přírodě.

2. Naučte se novou básničku o semaforu:

Semafor já jméno mám,

barvy v sobě ukrývám.

Červená je ,,Zastav se!“

Oranžová - ,,Připrav se!“

Na zelenou můžeš jet,

z křižovatky odjíždět.

3. Najdi doma předměty, které mají modrou barvu a vyfoť se s nimi.

Fotografii nám můžeš poslat do skupinky na FB.
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4. Hádej, hádej, hadači!

Velká kola mají mít,

mohou orat, sázet, rýt,

v poli sbírat brambory.

To vše umí ……..

Z kontejnerů popel, smetí

do auta v tu ránu letí.

Komu se to všechno daří?

To umí jen ……..

To jsou ale zázraky!

Prý lze létat nad mraky.

Kdo chce k jiné planetě, 

musí letět v ……..

Od nádraží k nádraží

cestující převáží.

Po kolejích jako drak

jezdí rychle jenom ……..

Dlouhý je, má čtyři kola,

cestující k sobě volá,

pak je sveze cesty kus.

Víš, co je to? ……..

Velké auto s houkačkou,

žebříkem a stříkačkou

k ohni rychle přifičí,

v něm odvážní ……..

5. Naučte se s mamkou a taťkou novou písničku o autu.

2. Tú, tú, tú, auto už je tu!

    Abys měla radost v líčku,

    svezu tě až ke sluníčku.

    Tú, tú, tú, auto už je tu!
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6. Povídejte si spolu o dopravních značkách (pracujte s obrázky):

• co nám značky říkají

• kdo se jimi musí řídit

• ukaž značky, které 

mají tvar 

trojúhelníku (kruhu, 

čtverce)

• jaký je rozdíl mezi 

semaforem pro 

chodce a pro auta?

Všímejte si dopravních značek

venku na procházkách. Popros

maminku nebo tatínka, aby ti

vysvětlili, co značky znamenají

7. Protáhni si tělo

• lehni si na záda a šlapej, jako když jedeš na kole

• zahraj si na závoru

(viz. Příloha)

8. Nakonec posíláme 3 pracovní listy:

• Cestičky dopravních prostředků

• Dopravní prostředky a jejich stíny

• Vybarvi dopravní prostředky podle pokynů

Těšíme se na Vaše fotky, videa a příspěvky. Mějte se krásně a užívejte si 

společně strávené dny.                                    Vaše pí. učitelky Eliška a Šárka
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