
 

Integrovaný blog – Sněženka už vykukuje  

Tématický celek – Doprava a bezpečnost  

Klíčové kompetence  

 Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit i respektovat, 

chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu  

Vzdělávací cíle a nabídka  

 Znalost dopravních značek a dopravních prostředků 

 Pohybové hry 

 Logopedická prevence 

 Bezpečnost při procházkách v okolí MŠ 

Očekávané konkretizované výstupy  

 Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 Sledovat očima zleva doprava  

Jazyk a řeč 

Povídáme si i formou otázek a odpovědí.  

 Kde můžeme přecházet silnici?  

 Smím přecházet v místě, kde není přechod pro chodce?  

 Co musím udělat, než přejdu silnici?  

 Co musím a nesmím dělat v autě?  

 Kde se smím pohybovat na kole? Jaké vybavení musí mít moje kolo? Smím 

jezdit sám?  

 Proč má mít chodec nějaký reflexní prvek – vestu, pásek,,,atd?  

 Co znamenají barvy na semaforu?  

Asi nejčastěji se děti účastní silničního provozu jako chodci.  

 Na procházce ve školce máme reflexní vesty – děti by měly vědět proč a 

také proč je barva vesty tak moc výrazně „svítivá.“ Je dobře vidět na 

dálku a neocenitelná při mlze a horším počasí.  

 Důležité je nevstupovat bez rozmyslu na přechod – chodec nemá vždy 

přednost, protože je na přechodu. Musí se několikrát rozhlédnout a počkat 

až mu zastaví auta v obou směrech. Přecházíme rychle – kolmo nejkratší 

cestou. Děti by měly, vědět, že brzdná dráha auta je dlouhá a je lepší 



počkat, než auta zastaví. Nespoléhat na to, že auto mě vidí a stihne 

zabrzdit.  

 Pokud je na přechodu semafor, musíme znát, jak funguje a co znamená 

jaká barva. Zdůraznit dětem – i když svítí zelená – ověřit si, že auta z obou 

směrů zastavila a potom teprve rychle přecházet. 

 Další způsob, kdy se děti účastí silničního provozu je v prostředcích 

hromadné dopravy – vlak, autobus, tramvaj atd. (vysvětlíme si pravidla, 

jak nastupovat, kde a jak koupit jízdenku, znamení k řidiči pro výstup, 

slušné chování 

Auto 

Po silnici auto jede. Bliká, troubí, motor přede. 

Jede, jede z kopečka, točí se mu kolečka. 

Přecházení 

Když přecházím silnici, rozhlédnout se musím. 

 Jak to správně udělat, ukázat ti zkusím. 

Levá, pravá, levá – tak to musí být.  

Nejlepší je k tomu přechod použít. 

Pohybové aktivity a cvičení 

 Venku rozvíjíme sluchové vnímání – posloucháme zvuky dopravních 

prostředků a můžeme hádat, co jede a co zvuk vydává.  

 Na procházce klademe důraz na dodržování pravidel pro chodce a 

opakujeme si pravidla pro přecházení vozovky.  

 Venku za pěkného počasí můžeme nacvičovat hod balonem – vrchem – 

spodem, kopání, hod na cíl, hod do dálky, překonávání překážek 

 Námět na jednoduchou loďku z houbičky 



 

Vystřihni obrázky dopravních prostředků. Nalep je, kam patří, podle toho, kde se 

pohybují – ve vzduchu – na zemi – na kolejích – na vodě. 

 

 



 

 

Spočítej stejné dopravní prostředky a s pomocí rodičů zapiš číslo do kroužku. 

Ukažte dětem, jak se číslo píše – ať zkusí podle předlohy přepsat. 

 

 

 



 

 

Stejný úkol – jen s barevnými obrázky – vystřihni a nalep obrázky, kam patří. 

 

 

 

 



 

 

Hledej stín a spoj s obrázkem – zrakové vnímání  

 

 



 

 

 

Přiřaď každou značku k jejímu obrázku – spoj čarou  

Značky si společně pojmenujte a vysvětlete si jejich význam 

 

 

 



 

 

Spoj čarou dva stejné dopravní prostředky – řekni správný název a k čemu slouží 

– kde jezdí.  



 

 

Projeď dráhu – obtáhni  

 



Další náměty na pracovní a výtvarné činnosti  

 

Jednoduchá loďka  

 

 

 

 

Létající balón 

 



Autíčko z ruličky – nabarvené temperou nebo čímkoliv co máte doma – rodiče 

pomohou vystříhat  

 

 

Vláček  

 



 


