Náměty na aktivity s dětmi – téma CO VYPRÁVĚLA ZEBRA
•

Konstrukce silnic s přechody pro chodce, s dopravními značkami, garáže, čerpací
stanice, okolí silnic z různých stavebnic, kostek, dřívek, přírodnin apod., autodráhy,
hra s dopravními prostředky

•

Poznávání dopravních prostředků na silnici, které venku potkáte – určování barev,
názvů dopr. prostředků (auto, autobus, kamión, motorka, kolo, traktor atd.)

•

Procvičování pravidla správné chůze po chodníku (vpravo), po silnici (vlevo),
správného přecházení silnice s a bez přechodu pro chodce (rozhlédneme vlevo,
vpravo a pak ještě jednou vlevo)

•

Poznávání některých dopravních značek, opakování barev a tvarů (mladší děti kulaté, hranaté, trojúhelníkové, předškoláci – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) a
povídání si o jejich významu (obrázky značek viz. níže)

•

Nakreslení dopravního dráhy křídou na asfaltu – jízda na tříkolkách, koloběžkách,
kolech; slalom, přechod aj.

•
•

Povídání si o jízdě na odrážedle, tříkolce, koloběžce, kole – dodržování pravidel při
jízdě (jezdíme vpravo), vybavení kola a ochranné pomůcky pro bezpečnou jízdu
(brzdy, odrazky, zvonek, cyklistická přilba, popř. rukavice, chrániče)
Procvičování pravo-levé orientace – ukazujeme např. na těle párové orgány
(zvedneme P ruku, L nohu, ukážeme P ucho atd. možno zapamatovat podle
vyhraněnosti při kresbě – pravák x levák)

•

Dopravní písnička

https://www.youtube.com/watch?v=oASU_EyaiyE
• Poslech dopravních písniček
Koloběžka Dády Patrasové : https://www.youtube.com/watch?v=mBC9vr3nuiI
Já kolo, kolo mám Jany Rychterové: https://www.youtube.com/watch?
v=bwrRquEeDdc

Holky z Polabí Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře:
https://www.youtube.com/watch?v=tOQauDu9K8s
• Básnička Čím jezdíme do školky
Čím jezdíme do školky,
pro kluky a pro holky?
Traktorem či minibusem,
pěšky nebo poloklusem?
Letadlem či ponorkou,
autem, také motorkou!
Hlavně pozor na dvě barvy,
červená a zelená!
Každé dítko ze školičky,
dobře ví, co znamená.
• Básnička Kolo
Šlapu si to na kole,
na louku i na pole,
na chodník si zajedu,
na hřišti se projedu.
Ještě nesmím na silnici,
tam jezdí jen závodníci.
• Motivační pohádka / Krtek a autíčko
https://www.youtube.com/watch?v=sVBrRv8s2jQ

