DOPRAVA ČI DOLEVA
Seznamování dětí s některými dopravními prostředky, dopravními značkami
a bezpečností v dopravě,
-

opakování úvodního rituálu:
Cinkylinky den dyn don, na kostele zvoní zvon.
Cinkylinky don dyn den,
všem vám přeji krásný den!

-

přesunutí se od tématu zvířátek, na které jsme se v minulých dvou týdnech
zaměřovali k dopravním situacím a bezpečnosti.

Tématické rozhovory - motivace: na zemi rozmístíme pár předmětů (např.: míč,
tužka, šátek, dřevěné kostky, houbička, knížka atp. … s dětmi si ujasníme, kde mají
pravou ruku, tím pádem je druhá ruka levá.
- “NAJDI VĚC A PŘESUŇ” Je nutné zřetelně vymezit pravou a levou část prostoru
čelem k dítěti, aby bylo jasno, kde je pravá a levá strana a následně, kam může dítě
tyto předměty přesouvat,
např.: 1) najdi mezi předloženými věcmi tu, která začíná od písmena “m” (míč)
2) přesuň ji na levou stranu 3) vytleskej slovo na slabiky (dodržuj krátké a
dlouhé) ….nejprve dítě přemýšlí, jaký předmět či předměty jsou ve hře od
požadovaného písmene a potom správně přesunout na zadanou stranu,
závěrem vytleská rytmus - hlavně starší předškoláčci,
- pravolevou orientaci trénujeme formou pokynů, např. hra:
- “DÁM SI PRAVOU RUKU TAM a LEVOU RUKU SEM” - na koleno, ucho atp.
střídám a postupuji po tělním aparátu - střídá se pravá x levá ruka.

Návodné otázky ohledně dopravních situací, s kterými se děti mohly doposud
setkat. Např.: Kdo jezdí po silnici, proč? K čemu slouží chodník? Co je obrubník? Je
bezpečné na něj stoupat? Proč? Jak se říká přechodu pro chodce? (Shodné jako
zvíře v ZOO, které má černo-bílou barvu.) Jak se správně rozhlédneme na přechodu
než přejdeme s rodičem silnici? (Podívám se doleva, doprava a opět doleva…. v
polovině silnice opět doprava.) Proč? (Zde je z hlediska bezpečnosti zapotřebí vštípit

dětem se před vozovkou zastavit a rozhlédnout.) Proč bychom si neměli hrát s
míčem u silnice? Kde je nejlepší hrát např. míčové hry? (Hřiště, ne u silnice!)
atp…Zdůraznění bezpečnosti v dopravních situacích ať už je dítě v roli: chodce,
cyklisty, cestující v dopravě nebo pasažera v autě.

- JAKÉ ZNÁŠ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY? (např.: pro děti - kolo, koloběžka,
kolečkové brusle, odrážedlo, dále automobil, tramvaj, metro, autobus, vlak, letadlo
atd.)
Rozhovory s dětmi o dopravních prostředcích, prohlížení vhodných knížek, při
prohlížení aut vyzdvihneme záchranná vozidla: HASIČI, POLICIE, SANITKA zaměřit se na hlavní poznávací znaky.)

Zde je přehled činností, které s dětmi můžeme tématicky využít, a níže jsou
podrobně vypsány:
1. Pohybové a smyslové hry
2. Básničky
3. Písničky
4. Pracovní listy
5. Hádanky
6. Pohádka
7. Výtvarné činnosti

1. PH + DH
Hry a experimenty k dopravní výchově:
(hry jsou situované pro dětskou skupinu, musíme alternovat:-) v popisu hry nyní
vstupuje do role rodič, místo větší skupiny dětí případně sourozenec, druhý rodič
atp.)
• Na garáže a auta
Na podlaze jsou volně rozmístěny obruče, jichž je o jednu méně, než dětí, v přírodě lze
využít křídou nebo stužkou označené stromy. Děti stojí v „garážích“ (opřeny o stromy).
Jedno z dětí je bez „garáže“. Na slova dítěte, které zůstalo bez „garáže“: „Auta z garáže“
se děti stěhují do jiných „garáží“. Najít garáž se snaží i dítě, které vyvolávalo. Hra se
opakuje, vyvolává opět dítě, na něhož „garáž“ v tomto kole nezůstalo volné.

Cíl hry: rozvoj pozornosti, vnímání slov, rychlosti reakce a periferního vidění
• Co to slyším?
Děti sedí v kruhu na podlaze, ruce složené na pokrčených kolenech a hlavu mají položenou
na rukou. Oči mají zavřené. Učitelka - rodič vykoná činnost, která vydává jakýkoli zvuk (např.
zavře dveře, přelije vodu, pošle po zemi autíčko, udělá pár kroků, zašustí s papírem a pod
…). Dítě se snaží zjistit původ a směr zvuku odkud přichází. Kdo uhodne, stává se pro další
kolo tím, kdo bude vyhledávat a vytvářet zvuky do hry.
Cíl hry: rozvoj sluchového vnímání - zvukovou analýzu a syntézu
• Na zvuky
Tato hra je obměnou hry „Kukačko, zakukej“. Děti sedí v kruhu, vybrané dítě, které je
uprostřed, má zavázané oči. Učitelka - rodič určí zvuk, který bude dítě - např. sourozenec
vydávat – sanitka, nákladní vozidlo, osobní vozidlo, chodec, cvakání na přechodu pro
chodce (zvuk pro nevidící), atd. Dítě, které je uprostřed kruhu má za úkol uhodnout kdo jaký
zvuk vydává. Vybrané dítě osloví spoluhráče: „Předveď mi svůj zvuk!“ Ten, před kým stojí
musí vydat přidělený zvuk. Teď je už na dítěti, zda zvuk uhodne, kdo jej vydává a jaký zvuk
to je. Pokud uhodne, hráči se vymění.
Cíl hry:rozpoznávání zvuků – sluchová analýza a syntéza, uvědomění si důležitosti zraku
jako orientačního smyslu
• Všechno jezdí, co má kola (obdoba hry na „Všechno létá..“)
Děti tleskají do rytmu říkanky: „Všechno jezdí, co má kola“. Vedoucí hry na střídačku
jmenuje předměty, které se pohybují pomocí kol po silnici a předměty, které sice mají tvar
kola – kruhu (např. kolečko v hodinách, záchranný kruh, talíř, apod.), ale nepohybují se
pomocí kol po silnici. Děti mají za úkol, co nejrychleji změnit pohyb rukou z tleskání na
motání předpažím, v případě,že se jedná o předmět pohybující se pomocí kol po silnici.
Vedoucí hry – (může to být i vybrané dítě) sleduje, jak spoluhráči rychle zareagují na změnu
povelu. Kdo nereaguje v časovém limitu ze hry vypadává. (časový limit není potřebný)
Cíl hry: rozvoj pozornosti
• Kudy, kudy cestička
Chůze po odlišném materiálu, než je chodník nebo asfaltová silnice, si děti zkouší, jaké mají
pocity z pohybu tam, kde nemají příliš jistotu v chůzi. Např. po kuličkách, kaštanech,
oblázcích atp. rozsypaných na koberci - přítomnost a pozornost rodiče nutná, aby nedošlo
ke sklouznutí. Nebo si děti mohou zavzpomínat, jak to je, když chodí v zimě na mokrém
chodníku, na sněhu či ledu na horách apod. Navážeme rozhovor na téma: vyjádři svůj pocit
z nejisté chůze, z možnosti uklouznutí. Učitelka poukáže na nebezpečí v silničním provozu,
které hrozí všem, pokud se pohybují po materiálu, který jim neskýtá pocit bezpečí.
Pobyt venku: Procházky po okolí a sledování dopravních situací, před vstupem do vozovky
se řádně rozhlédnout - podpora rodičů. Jízda na koloběžce (ochranné doplňky nutností!
helmy atp.) Pozorování dopravních prostředků a značek. Značky správně pojmenováváme
dle zájmu dětí a u dopravních prostředků se zaměřujeme na barvu a velikost. Určujeme
vzdálenost blízko - daleko. (v jiných situacích např.: rychle - pomalu, malý - velký, široký úzký, hodně - málo, tmavá - světlá, hlučný - tichý, úsměvný - zamračený, malý -velký atp..)

2. Básničky:
BARVY

SEMAFOR

Červená je kytička,

Co máš dělat na červenou,

žlutá barva sluníčka,

když se kolem auta ženou?

zelená je, milé děti

Na chodníku klidně stát,

jako hrášku kulička.

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.

3. Písnička:

4. Pacovní listy: viz níže

a) Vybarvi a povyprávěj. Které dopravní prostředky mají vyjímečnou funkci pro nás? V
čem jsou pro člověka užitečné? v čem nám mohou pomoci?

b) Dokresli kola všem autobusům? Kolik autobusů je na obrázku? Kolik kol je na
obrázku?

c) Dojeď s vozidlem k čerpací stanici!

d) Trénování smyček

e) Místo ploutví plachty mají, vlnky se jim uhýbají. Mají rády vodičku, předhoní i rybičku.
(plachetnice). Spoj tečkované spoje a náznaky čar, dokonči obrázek.

5. Hádanky:

1)

-

A/ Jak se po vybarvení vnějšího kruhu červenou barvou jmenují tyto dvě značky?
(zákazové značky) - zkus je najít i venku na procházce nebo při jízdě autem.

-

B/ Jak se jmenují čtyři dopravní značky, které jsou pod tímto textem? Vyzkoušejte
děti někoho z rodiny, kdo má řidičské oprávnění a jezdí autem, zda Vám řekne, jak
se jmenují.

2)

3)

4)

-

C/ Světelná signalizace: Jak správně vybarvíš signalizaci pro chodce a jak pro auta?

-

OPAKOVÁNÍ: geometrické tvary: co je kulaté a co hranaté - mladší předškoláci,
starší předškoláci: jak vypadá: KRUH, ČTVEREC (všechny strany stejně dlouhé),
OBDÉLNÍK (dvě a dvě strany stejně dlouhé), TROJÚHELNÍK: zapojte děti do
určování v rámci sledování dopravních značek.
:barvy: přesně znát, pojmenovat, rozlišit, základní - ml. děti i doplňkové - starší.
Odstín barev rozlišuje sytost barev a naopak.

-

další hádanky:

-

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)

-

ZADÁNÍ:Pozorně si prohlédni stavbu na obrázku. Kolik stavitel použil čtverců, obdélníků, trojúhelníků, kruhů? Počet
zapiš pod obrázek pomocí teček. Stavbu vybarvi podle diktátu: čtverce žlutě, trojúhelníky červeně, obdélníky modře,
kruhy zeleně

6. Pohádka:
O neposlušném modrém autíčku

Bylo jednou jedno krásné nové autíčko. Mělo modrý 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 modré 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 značka:
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. Modré 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 znovu nalakovali a za
několik dní tu stálo autíčko jako nové. „Hurá!“ radovalo se autíčko “jé a mám
dokonce i modrou barvu karoserie jako před nehodou, jen jiný odstín, děkuji páni
opraváři!” a už chtělo hned 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.“

Autíčko, se všechny značky naučilo a slíbilo, že je bude poslouchat a taky
poslouchalo. A od té doby už nikdy nebouralo.

Rozhovor s dětmi: krátké shrnutí pohádky s nápomocnými otázkami, např.:
Proč autíčko nabouralo do stromu?, Bylo poslušné?, Kdo asi pomohl autíčku?.. Jak
se říká autu, které je schopné odtáhnou auto, které je rozbité?, Co se muselo modré
autíčko naučit, aby mohlo zpět do silničního provozu?, Jaké dopravní značky znáš
ty? atp.

7. Výtvarné činnosti:
- nakresli, jak asi vypadalo “modré autíčko z pohádky?”
- zkus nakreslit světelnou signalizaci pro auta - semafor (formát papíru A4),
pod sebou tři kola, která děti vybarví (možnost vytvořit vlastní šablonu - kolo:
obkreslit např. dno malého talířku nebo misky - radši plast): varianty
vybarvování: pastelky, temperové barvy + štětec, korková zátka namáčená
vždy v jedné barvě, tou vyťupat kolo jedné barvy semaforu, poté očistit a další
barvou atd.
- vybarvování obrázek chlapce na kole - viz níže: starší děti: nepřetahovat,
důležité: správný posed a úchop pastelky!
- experimenty s barvou: a) pokud lze použít formát papíru A3 nebo balící papír,
můžeme připravit tři temperové barvy, jedno autíčko angličák a postupně děti
namočí kolečka autíčka do jedné barvy a jezdí dokola po papíře rozvolňování ruky, postupně vystřídají tři zbylé barvy. Společné sledování
stop koleček. b) další variantou na velký formát papíru vyznačit dva body na
papíře např. kolečka tak, aby dítě autičkem mohlo jezdit do tvaru ležaté
osmyčky tam i zpět

