
Téma: Jede,jede mašinka… Dopravní prostředky 
Záměr: Umět poznat, pojmenovat a znát účel dopravních prostředků, seznámit se s pravidly 
bezpečného chování na ulici, využití ochranných bezpečnostních pomůcek. 
Klíčové kompetence: Získávat poznatky o světě, který je obklopuje, poznat, že svým 
chováním – dobrým i špatným – mohu ovlivnit své zdraví. Získat povědomí o dopravní 
výchově, rozšiřovat slovní zásobu a snažit se ji použít k lepší komunikaci.  

Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností 

Dítě a jeho tělo 
Zvládnout běh ve dvojicích, trojicích, 
v zástupu, v kruhu s vyhýbáním. 
Posilujeme a rozvíjíme všechny smysly 
a dovednosti. 

Hrajeme si na auta „Pozor červená“ – 
procvičujeme reakci na smluvený signál. Na 
„Barevné vláčky“ – orientace v prostoru, 
rozlišování barev, změna útvaru – dvojice-trojice-
barevné vláčky. 
Pohybová hra: Na auta 

Dítě a jeho psychika 
Posilování přirozených poznávacích 
citů objevováním a zvídavosti o 
dopravní prostředky. Snažit se o 
pohybové vyjádření písně, vést 
k rytmizaci a melodizaci společným 
vytleskáváním. 
 

Hrajeme si na vláček – pohybové vyjádření písně 
z CD – Jede, jede mašinka – hrajeme si s obrázky 
dopravních prostředků – rytmizujeme a 
melodizujeme vytleskáváním. Společně si hrajeme 
smyslové hry – Hudební hádanky – děti určují 
dopravní prostředky podle sluchu. Společně se 
seznámíme s písní 
„Strojvůdce“. 

Dítě a ten druhý 
Rozvíjíme souvislé vyjadřování, 
posilujeme vztahy dětí k druhým lidem, 
procvičujeme schopnost řešit situace 
s dopravní tématikou. 
 

Na koberci si postavíme silnici s přechody a 
značkami, předvádíme modelové situace „na 
silnici“- děti se seznamují s riziky dopravních 
prostředků, učí se dbát o své zdraví a bezpečí. 
Povídáme si nad obrázky různých dopr. situacích, 
kde mají děti za úkol poznat, co je dobře a co je 
špatně, jak bychom to udělali apod. 

Dítě a společnost 
Posilujeme dovednosti a návyky dětí, 
snažíme se zapojit všechny děti do 
činnosti, podporujeme vzájemné 
dorozumívání ve skupině. 
Seznamujeme se s další výtvarnou 
technikou. 
 

Nejdříve si nakreslíme dopravní prostředky podle 
svého výběru, vystřihneme a nalepíme na velkou 
plochu papíru, kam si domalujeme prostředí, kam 
patří – silnice,  vodu, koleje, mraky. Kreslíme 
barevnými křídami, které namáčíme v mléce „ 
Naše město“ –  
kolektivní práce. 

Dítě a svět 
Umět určit různé dopravní prostředky a 
znát jejich účel. Hravou formou si 
přiblížit pravidla silničního provozu a 
poznat některé dopravní značky. 
 

Pomocí hry „ Na vláček, Na auta, Na policajty“ si 
děti opakují názvy různých dopravních prostředků, 
kde se pohybují a jaký mají pro dopravu účel. 
Hrajeme si na chodce, určujeme barvy na semaforu 
a přitom poznáváme některé dopravní značky. 
V komunikativním kruhu si povídáme a 
rozebíráme různé dopravní situace „Co by se stalo, 
kdyby….“snažím se upozornit i na nebezpečí. 

 
Pobyt venku: Při procházce městem pozorujeme dopravní ruch ve městě, určujeme dopravní 
prostředky na silnici, pozorujeme vlakové nádraží s vlaky. Sledujeme oblohu, na které jsou 
vidět čáry od letadel nebo samotné letadlo. 
 


