
Krásný dobrý den, maminky, tatínci a medvíďata,

připravily jsme pro vás další bezva úkoly na téma ,,Doprava”

Moc vás všechny zdravíme a už se na vás těšíme,
 vaše paní učitelky z Medvídků.

              Básničky:       Hádanky:

Hlavní silnice 
Žlutý čtverec našišato s bílým rámem poznám, 
táto! 
Jsme na hlavní silnici. 
Když odbočíš k vesnici, je přes značku černá čára. 
Končí hlavní, říká Jára.

Auto 
Tů, tů, tů, auto už je tu. 
Pojeď mámo, pojeď s námi, 
za chvíli jsme za horami. 
Tů, tů, tů, auto už je tu!

Vrtulník 
Z rukou můžeš míti v mžiku, dvě vrtulky vrtulníku. 
Rozpaž ruce do dvou stran, (rozpažíme ruce) 
vrtulník je přichystán. 
Nyní ruce v loktech ohni, (rozpažené ruce v loktech ohneme) 
a dokola s nimi pohni. (otáčíme předloktím dokola) 
Když své ruce otočíš, 
vrtule hned roztočíš!

Cyklista 
Cyklista se rychle blíží, 
zvládá cestu bez potíží. 
Klikatá je jeho cesta, 
míjí vesnice a města. 
Krásná přilba zdobí hlavu, 
není jenom pro parádu. 
Pole, louky, černý les, 
budem doma ještě dnes.

„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)

„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)



 Pomůžeš autobusu najít cestu na zastávku?



  Pomůžeš letadlu najít cestu na oblohu?



 Obtáhni a namaluj



 



 Vystřihni a správně přiřaď



 Poznáš dopravní značky?



 Vystřihni autíčka a říkej kam pojedou



 Vystřihni všechny dopraví prostředky, zamíchej a poté přiřaď, kde je můžeme vidět



 Vystřihni kolečka a přiřaď



 Vymaluj



 Jak jezdím, pluji, létám?





 Zkus podle předlohy doplnit písmenka



Doprava

• Rozhovor:  
Čím už děti cestovaly a kterým dopravním prostředkem by chtěly cestovat? 
Jaká barva na semaforu svítí, když můžeme přejít silnici? 
Co uděláš v autobuse, když nastoupí starý člověk? 
Mohou děti jezdit v autě na předních sedadlech? 
Jak svou bezpečnost chrání cyklisté, co nosí na hlavě? ........  

• Vycházka do okolí, pozorování a poznávání dopravních prostředků a značek.  

Vyrob si loď nebo namaluj autobus s celou tvojí rodinou

Odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=2KFqahUzhWA
https://www.youtube.com/watch?v=z3XEH8oXDNI

