
Básničky:  

Přecházení silnice – můžete si pustit i video 

https://www.youtube.com/watch?v=bkt6Uj2c8vc&ab_channel=BESIP  

Když přecházím silnici,  

rozhlédnout se musím.  

 

Jak to správně udělat,  

ukázat ti zkusím.  

 

Levá, pravá, levá,  

tak to musí být.  

 

Nejlepší je k tomu,  

přechod použít. 

 

 

 

 

 

Viditelnost – nezapomeňte, že i to je důležité       

https://www.youtube.com/watch?v=iugrU3C2rzc&ab_channel=BESIP  

Doprava se podívám,  

pásku na ruku si dám.  

 

Každý, kdo teď řídí,  

ve tmě mě už vidí.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkt6Uj2c8vc&ab_channel=BESIP
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Značky 

Znáš tyto značky? K čemu vůbec značky slouží?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byli jste se někdy podívat na dopravním hřišti u ZŠ Glowackého v Bohnicích?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohybové aktivity:  

Řidiči  

Představte si, že máte v pokojíčku své vlastní auto. Nastupte si, připravte si klíčky, nastartujte, 

chytněte volat a vyrazte na projížďku po vašem domově.  

Můžete si vyrobit svůj vlastní semafor a při této hře ho použít.  

 

Hledání značek  

Zajeďte si na procházku a hledejte značky. Kolik jste jich napočítali? Věděli jste co značky znamenají?  

 

Výtvarné aktivity:  

Semafor  

Jaké barvy svítí na semaforu? Společně si ho můžeme vyrobit.  

Co budete potřebovat: barevné papíry (červená, žlutá, zelená a černá), krepový barevný papír, 

lepidlo, nůžky, krabička obdélníkového tvaru (není nutná)  

Na obrázku vidíte několik variant. Je na vás jakou zvolíte – můžete vystřihnout barevná kolečka, 

natrhat barevný nebo krepový papír a poté kousky do tvaru kolečka vlepovat.  

Pokud máte obdélníkovou krabičku, oblepte jí černým papírem a na jednu stranu pak přidejte 

barevná světla.  Pokud krabičku nemáte, použijte pouze papír.        

 

 

  



Hledání správné poloviny  

Obrázky rozstříhej, zamíchej a poté hledej správné poloviny. Můžeš vždy popsat co na obrázku je.   



Omalovánky  

Co je na obrázku a na co si tam musíme dát pozor?  

   



 

   



Pracovní listy  

 

   



 

   



 

  



 

  



Písničky 

Hop, hop, hop, vpravo, vlevo, v bok 

Pojďme si společně zopakovat kde je pravá a levá strana. Pomůže nám k tomu tato písnička:  

https://www.youtube.com/watch?v=QEDDkZLCWH8&t=3s&ab_channel=Centrumdopravn%C3%ADh

ov%C3%BDzkumu%2Cv.v.i.  

 

Semafor  

https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU&ab_channel=M%C3%AD%C5%A1aR%C5%AF%C

5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1   
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Jízda na kole  

Podívejte se na video o cyklistech:  

https://www.youtube.com/watch?v=p-N7qPMR-DE&ab_channel=Z%C3%A1chrann%C3%BDkruh  

Poté zkuste odpovědět na tyto otázky:  

- Kdo je to cyklista  

- Co všechno musí cyklista mít když se chce projet?  

- Musí cyklisté dodržovat nějaká pravidla?  

- Může malá holčička, které je 5 let sama jezdit na kole?  

- Mohou cyklisté jezdit vedle sebe?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=p-N7qPMR-DE&ab_channel=Z%C3%A1chrann%C3%BDkruh


Zdroje:  

https://www.detivdoprave.cz/  

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-276/3-druhy-semaforu-4213  

https://www.youtube.com/watch?v=iugrU3C2rzc&ab_channel=BESIP 

https://www.youtube.com/watch?v=bkt6Uj2c8vc&ab_channel=BESIP  

https://www.cspsd.cz/735-cykliste-prechod-je-pro-chodce  

https://www.portalridice.cz/clanek/prechod-pro-chodce-informativni-a-vystrazne-dopravni-znacky   

 https://www.zdravotnickeprostredkyzr.cz/p/576/samonavijeci-reflexni-paska-na-ruku-zlutozelena  

https://www.youtube.com/watch?v=QEDDkZLCWH8&t=3s&ab_channel=Centrumdopravn%C3%ADh

ov%C3%BDzkumu%2Cv.v.i.  

https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU&ab_channel=M%C3%AD%C5%A1aR%C5%AF%C

5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1   

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_B%C3%A1rta_(cyklista)  

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/cyklista  

https://www.detivdoprave.cz/
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-276/3-druhy-semaforu-4213
https://www.youtube.com/watch?v=iugrU3C2rzc&ab_channel=BESIP
https://www.youtube.com/watch?v=bkt6Uj2c8vc&ab_channel=BESIP
https://www.cspsd.cz/735-cykliste-prechod-je-pro-chodce
https://www.portalridice.cz/clanek/prechod-pro-chodce-informativni-a-vystrazne-dopravni-znacky
https://www.zdravotnickeprostredkyzr.cz/p/576/samonavijeci-reflexni-paska-na-ruku-zlutozelena
https://www.youtube.com/watch?v=QEDDkZLCWH8&t=3s&ab_channel=Centrumdopravn%C3%ADhov%C3%BDzkumu%2Cv.v.i
https://www.youtube.com/watch?v=QEDDkZLCWH8&t=3s&ab_channel=Centrumdopravn%C3%ADhov%C3%BDzkumu%2Cv.v.i
https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU&ab_channel=M%C3%AD%C5%A1aR%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU&ab_channel=M%C3%AD%C5%A1aR%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_B%C3%A1rta_(cyklista)
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/cyklista

