Milé děti!
Vážení rodiče!
Školku pro naše šikovné a pracovité Berušky máme ještě stále zavřenou,
proto vám posíláme další náměty a vzdělávací aktivity pro tento týden.
Jistě všichni rádi cestujete a jezdíte na výlety. Popovídejte si tedy s rodiči
o tom, které dopravní prostředky vás na takový pěkný výlet mohou dovézt.
Jako každý týden je tu pro vás připravena pohádka, veselé básničky,
hádanky, obrázky a různé úkoly. Posíláme vám velikou pochvalu za to, jak se
snažíte a vždy nás moc potěší, když nám rodiče pošlou vaše fotografie se
splněnými úkoly. Tímto jim děkujeme a věříme, že naše spolupráce bude takto
perfektně fungovat i nadále.

Malý cestovatel
Chtěl bych objet celý svět,
pak se zase vrátím zpět.
Podívám se do všech krajů,
všechny krásy si nahraju.
Auto, vlak, či letadlo,
všude mám své sedadlo.
Dovezou mě do světa,
kde všechno jen rozkvétá.

O zlobivém autíčku
V jednom domečku bydlelo moc krásné, ale zlobivé autíčko. Strašně rádo se prohánělo po
silnicích a vůbec nedávalo pozor na ostatní autíčka. Jenom zlostně troubilo a blikalo na ta
ostatní, aby mu uhnula z cesty. Až jednou na to svoje dovádění doplatilo. „Au, au, au,“
naříkalo, když se pomaličku ploužilo domů do svého domečku celé polámané s rozbitými
světly. A jaké bylo jeho překvapení, když na jeho místě stálo úplně nové a zářící autíčko.
„Tu, tu, autíčko, co děláš na mém místě?“ ptalo se.
„Jsem tu nové,“ odpovědělo nové autíčko. „S tebou jsou jenom problémy, nesvítíš, jezdíš na
červenou, troubíš na ostatní autíčka a to se nedělá,“ dodalo.
„A podívej, jak jsi dopadlo, jsi celé bolavé, odřené, zablácené, všichni z tebe mají strach a
nejvíce děti, jezdíš na ně moc rychle….“
„A jak se tedy jezdí?“ zeptalo se to rozbité autíčko.
„Přece plynule, pomalu, dává se pozor na děti, na chodce, na semafor, nesmíš jet, když svítí
červená, nebo když ti značka předepisuje STOP, musíš také respektovat jiná autíčka, dávat
jim přednost v jízdě, aby jste se nenabourala, dávat znamení o odbočení, a hlavně musíš mít
pořád svítící světla, aby tě ostatní autíčka, ale i děti co chodí už samy do školy viděly.“
„Hmmm aha, já jsem myslelo, že když jsem silné a veliké, že si můžu jezdit jak chci,“ řeklo
omluvným hlasem rozbité autíčko.
„No, a podívej, jak jsi dopadlo,“ řeklo poučným hlasem to nové. „Buď rádo, že jsi nevezlo
nějaké dítě nebo, že jsi někoho nepřejelo…..“.
„Tak já už budu hodné autíčko a až mě opraví, tak se budu snažit jezdit, jak se má.“
A opravdu. Když nabourané autíčko spravili, tak jezdilo opatrně. Dávalo si pozor na
semaforu, pěkně na červenou zastavilo a rozjelo se až na zelenou, dávalo také přednost
ostatním autíčkům na křižovatce, blikalo jen, když odbočovalo a jezdilo tak, aby mohlo v
případě nečekané situace zastavit. To vám pak byla jiná jízda. A autíčku se to moc líbilo, ale
ze všeho nejvíce se mu líbilo, že už se ho děti nebály a ono je moc rádo svezlo.
Práce s pohádkou
 Jaké bylo autíčko? Jak jezdilo? Kdo z něj měl strach?
 Co mu poradilo nové auto? Jak autíčko jezdilo, když bylo opravené?
 Jaké dopravní prostředky ještě mohou vozit děti?

V následující pohádce se můžete podívat, jak si Káťa a Škubánek sestrojili vlastní auto.
https://www.youtube.com/watch?v=vPFv39nQaVk

Rozpohybujeme tělíčko
Už jen málokdo nemá v garáži svoje autíčko. Díky němu nemusíme nosit v ruce těžké nákupy,
vozíme se na výlety, do školky i do práce. Auto je náš velký pomocník.
Připrav si židličku a můžeme jet
Nasedáme, auto jede, (posadit se na židli)
zatočíme volantem, (točit s nataženýma rukama)
celý svět si projedeme, (posadit se čelem k opěrátku)
škodovkou i trabantem. (dlaněmi bubnovat zvenčí na opěrátko)
Sedneme si pohodlně, (posadit se zády k opěrátku)
protřepeme nožičky. (zadupat nohama)
Funguje nám plyn a brzda? (natáhnout jednu a druhou nohu)
Zkusíme to dětičky. (střídat na zemi špičku, patu)
S autem jezdi po silnici, (točit volantem)
do lesa jdi pěšky. (postavit se)
Holky vezmou kočárky, (projít se))
kluci koloběžky. (proběhnout se)

Poletíme k moři. Nejdříve musíme dojet autem na letiště.

Všichni autem jedeme, (chůze na básničku)
do zatáček brzdíme.
Po dálnici jen to sviští, (běh na básničku)
brzy budeme na letišti.






Lehneme si na záda: chviličku si na letišti odpočineme, uvolníme celé tělíčko.
Pilotní věž: stojíme na jedné noze, nad hlavou spojíme dlaně a vytvoříme stříšku.
Letadlo startuje: klečíme, ruce rozpažíme a mírně se nakláníme do stran.
Letadlo letí vzhůru: ležíme na břiše, ruce roztažené na zemi, zvedáme hlavu, chvilku
vydržíme a položíme ji zpět.

A ještě se projedeme na koloběžce
Koloběžka trochu jede, (stoj na jedné noze, druhou naznačit odrážení)
koloběžka trochu běží, (vyměnit nohy)
pojedeme kolem louky, (otočit se kolem osy)
pojedeme kolem věží. (do výponu, ruce spojit nad hlavou)
Držíme se za řídítka, (naznačit držení řídítek)
zatáčíme opatrně. (otáčet se do stran)
Na takové koloběžce (stoj na jedné noze)
zvládne jezdit každé mrně. (druhou naznačit odrážení)

Hádanky – dopravní prostředky
Uhodni název dopravního prostředku, vyhledej ho na obrázku.
Pokud budeš chtít, můžeš obrázek vystřihnout a nalepit vedle hádanky.

Od nádraží k nádraží cestující převáží.
Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…(VLAK)

Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány.
Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje…(LOĎ)

Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora.
Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL)

Křídla, trup a podvozek - pilot míří k obloze.
Každé dítě uhádlo? Mám na mysli... (LETADLO)

Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou.
Od června až do máje městem jezdí… (TRAMVAJE)

Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky?
Děti ihned po škole jezdí rády na... (KOLE)

Prohlédni si obrázky a pojmenuj dopravní prostředky.

Dopravní prostředky a jejich zvuky si můžete prohlédnout a poslechnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=6VyN2aVKNvc

Spoj obrázek dopravního prostředku s jeho stínem.

Spoj dopravní prostředek s místem, kudy se pohybuje.
Např. autobus – silnice. Obrázky si vybarvi.

Nakresli dopravním prostředkům cestu.

Obrázky rozstříhej, slož a nalep.

Spočítej letadla a zapiš do okénka správný počet puntíků .

Některý z dopravních prostředků si můžeš zkusit vyrobit.

Pokud máš chuť si zazpívat a zatancovat, můžeš zde:
https://www.youtube.com/watch?v=NneK2ozWCng – Jede, jede mašinka
https://www.youtube.com/watch?v=reiGOoTQe_M - Auta
https://www.youtube.com/watch?v=cWsVwgrC1bs – Veselá mašinka
https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA – Popeláři
Na rozloučenou ještě jedna pohádka:
https://www.youtube.com/watch?v=KSAOkQSOWlQ – Tut Tut vesnička

