
Téma týdne: Bezpečné chování na silnici, dopravní značky 

 

Pondělí 27. 4. 

1. Činnost -  

Jede vláček, kolejáček, 

co nám veze, kdo to ví? 

Veze nám LA na začátku 

Kdo to slovo dopoví? 

- rodiče říkají počáteční slabiky ( BA, VO, TA atd. ) a dítě vymýšlí slova 

 

2. Činnost - Jaké znáš jiné dopravní prostředky? Vyjmenuj. 

Co nepatří mezi dopravní prostředky: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Činnost - Nakresli nějaký dopravní prostředek: 

 

Řekni, co musíš udělat, když budeš chtít přejít silnici na druhou stranu.



Úterý 28. 4.  

1. Činnost - Říkej si: 

Šlapej, šlapej, nepřestávej, 

na cestu si pozor dávej. 

Bezpečně a beze zmatku 

projedeme křižovatku.



 

2. Činnost - Vybarvi si obrázek. 

 

 

3. Činnost – „Co každé kolo i ty musíš mít, než vyjedeš na silnici? A proč?“ 

 

4. Činnost - Vybarvi si puzzle loďky, vystřihni a slož 

 

 

 

 





Středa 29. 4.  

1. Činnost - Znáš nějaké dopravní značky? Víš, co znamenají? Vybarvi si je. 



2. Činnost – PL -  Zkus nakreslit kličky, jak létá letadlo



 

 

 

Čtvrtek 30. 4. Dnes jsou čarodějnice.  

1. Činnost -  Co vidíš na obrázku? Co se na něm děje? Jaký dnes 

slavíme svátek? 

 



2. Činnost - Vyprávěj, jaká může být čarodějnice. Vybarvi si obrázek 



3. Činnost - Vyrob si čarodějnici: Požádej při stříhání o pomoc rodiče. Slep správně 

jednotlivé části čarodějnice, jak mají být, podle barevného obrázku. 

 

 



 
Postup: https://bystre-deti.cz/carodejnice-z-papiru-s-sablonou/

https://bystre-deti.cz/carodejnice-z-papiru-s-sablonou/




Pátek 1. 5. PRVNÍ MÁJ - lásky čas – dej pusu pod rozkvetlým keřem tomu, koho máš rád a nakresli 

mu obrázek. 

 
 

Zaposlouchej se do písně a zazpívej si nebo zabroukej s rodiči.  

https://www.youtube.com/watch?v=VWdf1ZZ5w_c 

TEXT PÍSNĚ: 

Byl pozdní večer první máj 

večerní máj byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas 

kde borový zaváněl háj. 

Pozdní večer 

lásky čas 

pozdní večer 

O lásce šeptal tichý mech 

kvetoucí strom lhal lásky žel. 

Svou lásku slavík růži pěl 

růžinu jevil vonný vzdech. 

Pozdní večer 

lásky čas 

pozdní večer 

nananánánánánáná.. 

Byl pozdní večer 

první máj 

večerní máj byl lásky čas 

lásky čas 

lásky čas 

 

 

Doplněk: Omalovánky k tématu týden - https://www.ibesip.cz/getattachment/Tematicke-

stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti/Ucebnice,-

pomucky/Omalovanky_Splichal_final.pdf 
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https://www.ibesip.cz/getattachment/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti/Ucebnice,-pomucky/Omalovanky_Splichal_final.pdf
https://www.ibesip.cz/getattachment/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti/Ucebnice,-pomucky/Omalovanky_Splichal_final.pdf
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