
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Doprava a bezpečnost 

Datum: 4. 4. – 8. 4. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Znalost dopravních značek a dopravních prostředků 

 Dbát na bezpečnost při procházkách v okolí MŠ 

 Orientace na ploše, pravolevá orientace 

Klíčové kompetence: 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 

hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 

dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

Očekávané výstupy: 

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 

 zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, 

které se doma v MŠ opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti 

(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře, apod.) 

 sledovat očima zleva doprava 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – 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? Co znamenají barvy na semaforu? 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky – poslouchá pohádku a chápe děj, 

dáváme si hádanky dopravních prostředků, říkáme si a učíme se básničky PPD: 

rozlišujeme hlásky ve slově, první písmeno slova, řekne své jméno a příjmení, jména 

rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek a svoji adresu 

 Matematická pregramotnost – orientace v čase – ráno, poledne, večer, roční období, 

měsíce v roce a dny v týdnu, geometrické tvary – tvary dopravních značek, sluchové 

vnímání – hra na tichou poštu PPD: rozkládání slov na slabiky, určení počtu slabik ve 

slově, vnímání prostoru – ukaž pravou ruku, levé koleno, levé ucho… 

 Logopedická prevence – gymnastika jazyka a mluvidel, dechová cvičení – dechový 

proud 



 Básnička – Autíčko 

Jede, jede autíčko, 

Svítí na něj sluníčko. 

Vrčí, troubí, zatáčí, 

Kola se mu otáčí. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 Grafomotorická deska na nohy, uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, 

správné sezení při kreslení, na velký formát papíru kruh – dopravní značka, pracovní 

list semafor – pečlivé vykreslení, správná volba barvy PPD: Pracovní list – dokresli 

podle vzoru 

Emoční rozvoj 

 Co je být zodpovědný? Práce s emočními kartami a kartami ctností 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Reflexní vesty při vycházce – první a poslední ve skupině si oblékne vestu (sám si 

připomenu, sám si obléknu a svléknu)  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Pohybové hry, procházky v okolí MŠ – volný pohyb v lese 

Výtvarné činnosti 

 Semafor – mačkání papíru, barvy semaforu 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Upevňování a opakování písně „Když jsem já sloužil“ 

 Zpívání s klavírem – opakování již nacvičených písniček s jarní tématikou 

 Rytmizace písniček a básniček 

 Hra na řidiče, autobus 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry s pravidly 

 Překážkové dráhy – chůze po nerovném povrchu, skok snožmo, přeskoky 

 Procházky v okolí MŠ 

 

 

 



Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, jarní krajina, dopravní značky, rozšíření slovní zásoby a 

správná výslovnost, pexeso dopravních značek 

 

Ostatní: 



 

 
 

 



 



 



  


