
Týdenní plán      
 

 

Téma týdne: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – CO JEZDÍ, PLUJE, LÉTÁ? 

 
Ranní kruh 
Jaký dopravní prostředek vidíš na 
obrázku? 
Kde můžeme najít semafor, metro, 
autobusové a vlakové nádraží, 
letiště,.. 

Cíle 
*Zapamatovat si některé dopravní 
značky a vědět, co znamenají. 
*Uvolnit zápěstí, správně držet 
tužku při grafomotorice, kreslení. 
*Domlouvat se s kamarády při hře. 

Čteme dětem 
 
Krtek a autíčko 
Krtek ve městě 
 

 

Dítě a jeho tělo 
• Hrajeme PH „Na řidiče“ - s volantem jezdíme po plátně s křižovatkami, orientujeme se v prostoru, vyhýbáme 
se překážkám, respektujeme dopravní značení, zatáčíme opatrně, jezdíme bezpečně.  
• Připomínáme si, jaké bezpečnostní prvky máme používat při jízdě na kole, kolečkových bruslích, v autě,… 
• Dokreslujeme grafické cviky podle předlohy – lomená čára, vlnka, horní a dolní smyčka, rovné čáry. 
• Kreslíme samostatně dopravní prostředky podle oblíbenosti, vymalováváme vodovými barvami a štětcem. 
• Vystřiháváme geometrické tvary, náš dopravní prostředek, značky – vše pečlivě podle čáry. 

Dítě a jeho psychika 
• Opakujeme si základní geometrické tvary pomocí dopravních značek. Snažíme se napodobit jejich tvar. 
• Hledáme v řadě dopravní prostředek, který je odlišný od ostatních a označíme ho. 
• Učíme se novou písničku „Na kole“, doprovázíme pohybem. Povídáme si, o čem vypráví  text písničky. 
• Individuálně procvičujeme výslovnost hlásek s logopedickými hádankami s tématem dopravy, zjm. hlásku L. 
• Poznáváme loga značek některých automobilů a správně přiřazujeme do dvojic. 

Dítě a ten druhý 
• Podporujeme spolupráci při volné hře, společenských hrách. Děti vedeme k empatii a ohleduplnosti 
k druhému. 
• Respektujeme přání kamaráda, dodržujeme pravidla při hře, hrajeme spravedlivě. Učíme se vyhrávat i 
prohrávat. 
• Seznamujeme se se silničními pravidly pro bezpečnou jízdu dopravním prostředkem (dopravní značky, 
semafor, přechod pro chodce, helma, reflexní prvky, bezpečnostní pásy,…) 

Dítě a společnost 
• Soustředíme se a vyslechneme text s tématem dopravy. Odpovídáme na otázky k příběhu celou větou. 
• Rozvíjíme fantazii, prostorovou tvořivost při kreslení dopravních prostředků. Zachytíme detaily, dopravní 
značky, barevně doladíme. 
• Hrajeme si námětové hry ze života  (na řidiče, strojvůdce, automechanika, průvodčího nebo na závodníka) 
• Hrajeme pexeso s dopravními značkami, dodržujeme předem stanovená pravidla hry. 

Dítě a svět 
• Prohlížíme knížky o Krtečkovi, encyklopedie s tématem dopravy. 
• Odpovídáme společně na otázky ohledně dopravy a životního prostředí (benzín, nafta, dálnice, elektromobil) 
• Povídáme si nad obrázky z dávných časů, kdy místo aut používali lidé k přepravě koně. Jak se vyvíjely 
dopravní prostředky. Vyjadřujeme svůj názor nad technickými pokroky. 

 

Akce týdne 
 
 
 
 

Činnosti venku 
Hledáme loga značek automobilů, dopravní značky, 
dopravní prostředky, .. 
Běháme s kamarády na trávě nebo na hřišti. 

na období od 26.4. – 30.4.2021  



 

Evaluace 
 

(Zhodnocení: co se mi tomto týdnu povedlo, nepovedlo, na co je potřeba se při činnostech s dětmi zaměřit, 

úspěchy a neúspěchy dětí apod.) 


