
Milé děti, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové, prostě všichni, 

kdo jste právě nahlédli na stránky naší mateřské školy.   Pokud  máte chuť si s námi hrát, 

nabízíme Vám aktivity připravené pro naše děti právě na tento měsíc. Jsou jednoduché, pro 

všechny zábavné a poučné. Máme rádi výlety, můžeme jít pěšky a toulat se v okolí domova, jet 

na koloběžce, kole, autem- prostě využít dopravního prostředku. Nebo si na dopravní 

prostředek zahrát doma. Máme pro Vás námět, jak si s dětmi hrát: 

- HÁDANKY- popisujeme dopravní prostředek, děti hádají, co je to 

- ZVUKY- dechové cvičení a artikulace spojená s nácvikem výslovnosti některých 

hlásek nádech provádíme ústy, nosem nebo střídáme. Máme rádi pohyb, tak 

improvizujeme a spojíme: 

• vlak- ššš, ššš, ššš 

• auto- en, eeeen, enenen, troubíme- tůůůůů, tůůůůůů, tůtůtůtů 

• letadlo- fííííííííí, fíííííííí, fíííííííí 

- JEDEME VLAKEM- OZVĚNA V TUNELU- TLESKEJ A PLESKEJ SE MNOU- 

s 3-4 letými dětmi vytleskáváme slova a to tak, že první tleská pleská) dospělý, poté 

dítě 

- CO VEZE AUTO?- SKLÁDANKA- 5-6 leté děti skládají slovo. Dospělý řekne 

písmena, každé zvlášť, dítě řekne celé slovo. Pozor, pouze 3 písmenná slova!  

P-E-S = PES, L-E-S = LES, M-Í-Č = MÍČ, P-A-K = PAK, L-U-K = LUK, P-U-K = 

PUK 

- NA CO ZAČÍNÁ?- s 5-6 letými dětmi hrajeme poznávání písmene za začátku slova, 

šikovnější děti už slyší i písmeno na konci slova, poté můžeme hrát SLOVNÍ 

FOTBAL 

- nesmíme zapomenout na bezpečnost silničního provozu, jsme chodci i řidiči, 

povídáme si o pravidlech silničního provozu a ochraně zdraví: 

a) popis, barvy světel, význam semaforu pro řidiče 

b) popis, barvy světel, význam semaforu pro chodce 

c) ochrana před úrazem a význam- helma, reflexní prvky- „být viděn“ 

d) význam přechodu pro chodce 

e) kulturní chování v dopravním postředku 

f) počítáme vagóny, kdo jede první, poslední 

g) rozlišujeme malý x velký, pomalý x rychlý, bezpečný x nebezpečný, napravo x 

nalevo, rovně x šikmo, dopředu x dozadu 

h) procvičujeme geometrické tvary(např. dopravní značky) 

i) nesmíme zapomenout ani na složky IZS- hasiče- 150, zdravotníky- 155, policisty- 

158, městskou policii- 156, IZS- 112, zkusíme děti naučit znát telefonní čísla + 

svoji adresu bydliště a popis místa či „nehody“ 

 

  

Pracovní listy, náměty, které máme připravené jsou vodítkem a pomůckou ke hře. 

Nechte děti obtahovat, povídejte si, zámězně chybujte, děti mají rády, když dospělý 

chybuje a můžou jej opravovat. Zároveň si z dostupného materiálu (zbytkového, 

odpadového) můžete vyrobit jakýkoli doravní prostředek. A nám udělá radost, když se 

s ním v mateřské škole pochlubíte.  

(Některé obrázky a náměty nejsou kvalitní, můžete si je upravit. Náměty hledáme na 

stránkkách https://cz.pinterest.com/ nebo http://www.krokotak.com a upravujeme podle 

našich potřeb v příslušném programu.) 

https://cz.pinterest.com/
http://www.krokotak.com/


DOBRÉ RÁNO, DOBRÝ DEN 

DNES NA VÝLET POJEDEM. 

ČÍMPAK ALE, ČÍMPAK, DĚTI?  

LETADLO UŽ VZDUCHEM LETÍ, 

PO MOŘI UŽ PLUJE LOĎ  

A VE VZDUCHU VZDUCHOLOĎ.  

AUTO JEDE PO SILNICI,  

KOLO SVIŠTÍ PŘES VESNICI.  

PO KOLEJÍCH JEDE VLAK,  

HONEM DĚTI, NASEDAT! 

 

 

 





 

 



 

  



 



 
  















 



 















 



















 

















 



















 

























 

 

  







 


