
Integrovaný blok: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE

Téma: PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA – DOPRAVA A BEZPEČNOST

Datum: 23.5. - 27.5. 2022

Vzdělávací cíle:

 naučit děti potřebné dopravní značky a význam barev na semaforu

 seznámení s dopravními prostředky – kde a jak se pohybují

 dbát na bezpečnost (řidič, chodec), znát čísla IZS – 155, 150, 158

 orientace v prostoru, 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:

 sledovat očima zleva doprava

 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.) 

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

 Dopravní prostředky

Co je to dopravní prostředek?

Jaké dopravní prosředky známe?

Můžeme dopravní prostředky nějak rozdělit? Co k sobě patří? (létá, pluje, jezdí)

Co je to přechod/zebra?

 Dopravní značky



K čemu slouží dopravní značky? 

Co je to semafor? Jaké má barvy?

Kde se můžeme se semaforem setkat?

Je ve vašem místě bydliště semafor?

Co se stane, když nebudeme dodržovat pravidla silničního provozu? 

Kdo patří mezi záchranné složky? Jaká jsou čísla, na která můžeme v případě potřeby, 
volat?

PPD – adresa bydliště – Proč bychom měli znát adresu bydliště?

 Čtenářská pregramotnost 

Skládání slov podle předlohy

Rozdělování dopravních prostředků podle 1. hlásky

PPD – hledání písmen - první a poslední hláska

 Matematická pregramotnost

Předložkové vazby – před, za, pod, vedle, mezi, výš, níž, nahoře, dole, první, poslední,
uprostřed

Rozdělení dopravních značek - přiřazování tvarů: 

1. Výstražné (červený trojúhelník)

2. Zákazové (kruh, červená barva)

3. Příkazové (kruh, modrá barva)

4. Informativní (obdélník, modrá barva)

Porovnávání – menší, větší, kratší, delší, vyšší, nižší, plný, prázdný

orientace v prostoru a na ploše – na silnice, ve vodě, ve vzduchu – rozdělování 
dopravních prostředků

 Logopedická prevence

Vytleskávání slov

Sluchové rozlišování – loď x lať , pluj x lůj, vlak x lak

Dechová cvičení a gymnastika mluvidel

▪ mašinka š – š – š – š – šššššššššššš 

▪ hú – hú -hú – húúúúúúú 

▪ brm, brm, brm s výdechem

▪ hry s jazykem



 Básnička

 Semafor

Co máš dělat na červenou, 

když se kolem auta ženou?

Na chodníku klidně stát,

do silnice nevbíhat.

A když svítí zelená,

co to děti znamená?

Malí jako velicí,

mohou přejít silnici.

 Písnička

Auto

Grafomotorika

vlnovka x spirála x šikmá čára

PPD – zuby x horní a dolní smyčka                           (dle potřeb dítěte)

Emoční rozvoj

Cítíš se na silnici, na přechodu v bezpečí?

Odpověď celou větou

OMJ – pomocí komunikačních kartiček

Rozvoj sebeobsluhy

 Sami si vzpomenout a vzít si na procházku výstražnou vestu (první a poslední dvojice)

Správně nazutá obuv

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Pestrá strava



Pobyt na čerstvém vzduchu

Výtvarné činnosti

Semafor  - rozvoj JM – mačkání papíru, správně seřazené barvy

Hudebně dramatické aktivity 

písnička Auto

Pohyb

PH: Na auta, Autíčka, stop!, Na chodce

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Učení prožitkem, piktogramy, komunikační kartičky

Ostatní:

Kimova hra: Co chybí? (dopravní prostředky)
Dig:  Albi tužka – kniha Doprava, zvukové pexeso - Dopravní prostředky, robomyš

Procházka do města – pozorování dopravních prostředků, hledání dopravních značek, 
přechodů pro chodce












