
 

 

Týdenní plán od 4. 5. – 7. 5. 2020 

Téma: DOPRAVA 

Vážení rodiče a milé děti, opět Vás zdravíme v dalším jarním týdnu. Tento 

týden bude zaměřen na téma – Doprava. 

Zde opět posíláme pár nápadů a inspirací na činnosti s dětmi. 

Povídat si s dětmi můžete, o tom, co je to doprava, jaké známe dopravní 

prostředky a dopravní značky. Proč vlastně značky existují a jakou mají funkci? 

 

 

Pohybové činnosti 

Hra na semafor 

Pomůcky: červený, žlutý a zelený papír (lze nahradit jakýmikoliv věcmi těchto 

barev) 

Dítě/děti chodí (jako chodci) nebo běhají (jako auta) po prostoru a reagují na 

povel podle barvy papíru, kterou ukážete: červená – stát, zelená – jet nebo jít, 

žlutá – zpomalit. 

Touto hrou rozvíjíme pohybové schopnosti v oblasti hrubé a jemné motoriky a 

rozvoj vnímání. 
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Hudební činnost 

Písnička AUTOBUS (zpívá se na nápěv písničky „Prší, prší“) 

Chvíli krokem, chvíli klusem, 

ujíždíme autobusem, 

řidič mačká houkačku, 

řeže každou zatáčku. 

A těch lidí v autobusu, 

tamhle teta veze husu, 

v koutě jeden staříček 

chrání košík vajíček. 

To je jízda lidé drazí, 

sem a tam to s námi hází, 

dopředu a dozadu, 

Vše na jednu hromadu 

  

Rozumové schopnosti 

Rozvoj sluchového vnímání – Co všechno slyšíme v okolí? 

Rozvoj zrakového vnímání – přiřadit stíny k originálu 
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Rozvoj grafomotoriky – procvičování čar, vlnek a oblouku. 

Můžete si nakreslit také vlastní pracovní list podle tohoto vzoru. Děti si pak 

mohou samy vybarvit nakreslené dopravní prostředky. 

 

Výtvarná činnost 

Výroba auta z toaletní ruličky. Potřebovat budete toaletní ruličku, vodové barvy, 

fixy nebo pastelky, čtvrtku nebo tvrdý papír na kola, lepidlo a nůžky. 

„Šťastnou cestu“… 

 

Nebo si můžete vyrobit dopravní značky z toaletní ruličky. 
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Potřebovat bude opět toaletní ruličku, vodové barvy nebo fixy, nůžky. 

 

 

  

Mějte se hezky, užijte si krásné jarní dny a snad již brzo na viděnou. 

Těšíme se na Vás!  
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