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KOMUNIKAČNÍ KRUH 

V červenci a srpnu se seznámíme s dopravními prostředky, kterými se vydáme na výlet za 

zvířátky, na prázdniny nebo ještě dál, do světa na dovolenou. Letem světem tam a zpátky 

vydáme se za zvířátky.  

Řekneme si základní pravidla, jak se chovat na chodníku, jak bezpečně přecházet silnici. 

Ukážeme si některé dopravní značky a světelné signály na semaforu.  

Pomocí krátkých říkanek se naučíme, co jezdí, plave, létá a rozeznáme rozdíl mezi pomalu x 

rychle, nahoru x dolů, den (světlo) x noc (tma). 

Podíváme se, jaká zvířátka žijí v různých koutech světa, pod vodou či na souši. 

 

VÝTVARNÁ CHVILKA 

Vytváříme: 

- velkou plochu krajiny, na kterou 

přiřadíme dopravní prostředky, 

- semafor z krepového papíru, 

- vodopád s rybičkami.  

   

 

GRAFOMOTORIKA – obloučky mostu 

Po mostě si auto sviští a za chvíli je na letišti. 

 

LITERÁRNÍ CHVILKA 

Semafor         Pozvání do ZOO 

Co máš dělat na červenou,      Přijďte, děti, přijďte do zoo,  

když se kolem auta ženou?      pěšky nebo v náručí. 

Na chodníku klidně stát,       Kdo si plete vlka s kozou,  
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do silnice nevbíhat.       zvířátka se naučí. 

A když svítí zelená,       Přijďte, děti, přijďte do zoo, 

co to děti znamená?       je tam zvířat jako v ráji. 

Malí nebo velicí        Jen si dejte dobrý pozor, 

mohou přejít silnici.       ať si vás tam nenechají! 

          

Pohádky 

Honzíkova cesta (autor: Bohumil Říha) 

O mašince (autorka: Renata Hrbáčová) 

 

Audio pohádky 

Míša Kulička – V zoologické zahradě 

 

 

POHYBOVÁ CHVILKA  - hra na dopravního kouzelníka 

„Čáry, máry, pod kočáry, já jsem kouzelník, všechny vás proměním v auta, vlaky, lodě,…“ 

Budeme svištět rychle jako o závod, ale předvedeme si, že jezdit se dá i pomalu.  

 

 

HUDEBNÍ CHVILKA 

Jede, jede mašinka      Chňapík – maličký krokodýl   

Jede, jede mašinka,     Já jsem Chňapík – maličký krokodýl,  

kouří se jí z komínka.     v Africe bydlím, kde teče řeka Nil.  

Jede, jede do dáli,      Z vajíčka jsem se vyklubal,  

veze děti do školky.      po čtyřech nožkách na cestu se dal. Ťap,…

     


