
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 13 pro týden od 22. do 26. února 2021 

téma: SVĚT KOLEM NÁS / Čím cestujeme 

 

 učíme se orientovat v prostoru, běh k určenému cíli, vyběhnutí a zastavení na daný signál, běh s 

vyhýbáním – např. hry „Na dopravu“, „Na auta“ atd. 

 cvičíme zdravotní cviky na plosku nohy 

 rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí při hrách venku 

 při procházce sledujeme silniční dopravu, fungování semaforu, hledáme cesty k danému cíli, učíme 

se bezpečně přecházet vozovku 

 procvičujeme sluchové vnímání např. hrou „Autíčko zatrub“ – poznáváme kamaráda podle hlasu 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí formou popisu – jak vypadají dopravní prostředky, čím bych 

rád cestoval, jaká jsou pravidla při jízdě na kole 

 procvičujeme dělení dopravních prostředků podle místa pohybu a účelu 

 procvičování grafomotoriky – „Dopravní prostředky“ (viz pracovní list č. 1) 

 vytváříme základy pro práci s informacemi – např. co je jízdní řád, jak a kde se používá 

 vedeme děti ke spolupráci s kamarády 

 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, nasazování rukavic, otáčení oblečení z rubu na líc, 

jeho ukládání do přihrádky apod. 

 procvičujeme používání a chápání řadových číslovek (první, poslední, druhý...) – např. co veze vláček 

v prvním vagonku... 

 upevňujeme správné držení tužky, nůžek, příboru, správné sezení na židli, udržování čistoty při 

stolování, procvičujeme samostatné nalévání pití 

 učíme děti vyslechnout čtený text, vnímat jeho obsah a umět ho jednoduše převyprávět 

 vedeme s dětmi rozhovor o škodlivosti výfukových plynů, o prospěšnosti chodit pěšky, o tom, proč 

potřebujeme dopravní prostředky, jaká jsou pravidla pro chodce atd. 

 rozvoj prostorové představivosti – kresbou nebo malbou vystihnout podobu oblíbeného dopravního 

prostředku s využitím celé plochy papíru 

 výroba dopravního prostředku z krabičky od čaje, z ruliček papíru apod. – např. polepením barevným 

papírem, slepením k sobě atd. (obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 procvičujeme správnou výslovnost např. básničkou „Auto“: 

Auto jede, sláva, sláva, 
máma mává, táta mává. 
Auto jede, tú, tú, tú, 
mámo, táto, už je tu. 

 

Přejeme vám hodně zábavy, radosti a pěkných společných zážitků při plnění úkolů. 

(Pracovní list číslo 1 k tomuto souboru námětů naleznete na následující stránce.) 

 

 



Pracovní list č. 1 

„DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“ 


