Milé děti!
Vážení rodiče!

Je nám líto, že situace kolem školek je stále stejná a bohužel se nemůžete vidět
s ostatními kamarády ze třídy. Nesmutněte, nezapomínáme na vás.
Máme tu náměty a vzdělávací aktivity pro tento týden.
O dopravních prostředcích jste se děti už leccos dozvěděly. Ale jestlipak víte, jak
se správně chovat na silnici, co takový řidič, cyklista, motorkář musí vlastně
znát? Můžete si přečíst pohádku, naučit se říkanky, poslechnout si písničky,
zacvičit si, něco si vyrobit. Pojďte s námi do „Dopravní školičky“.

Řidič, chodec, cyklista,
ve značkách se vyznat musí.
Na chodníku, na cestě,
správně vždy se chovat musí.

O malíři Paletovi a malovaných značkách
Malíř Paleta byl velmi pilný umělec. Maloval od rána do večera
a od večera do rána. Paleta maloval úplně všechno: zvířátka, lidi,
auta, lesy i pole, město a hřiště. Maloval tak moc, že najednou
neměl na co malovat. Všechny papíry, čtvrtky a plátna byly ve
městě vyprodané. A tak začal malovat na ploty i asfaltové chodníky.
Lidé ho měli moc rádi, protože od té doby, co ve městě pracoval,
všechno zkrásnělo a všude bylo plno barev. Na domy namaloval rybky, palmy a opice, na
chodníky houbičky, květiny a motýli. Malíř Paleta byl šťastný, že může lidem dělat radost.
Byl šťastný, ale jen do dne, kdy už nebylo ve městě co pomalovat. Ale on chtěl
malovat dál. Dlouho se toulal městem a hledal prázdnou plochu, na kterou by něco
namaloval. Nenašel nic. Smutný se vrátil domů, pomaloval stůl, židli, okna i podlahu.
Nakonec nasedl na svůj pomalovaný moped a vydal se zpět do města.
Najednou něco uviděl. „Aha! Je tu krásná čistá červeně orámovaná bílá plocha!“
Hned vzal barvičky a namaloval na tu kulatou bílou plochu lva. Uznale pohlédl na svoje dílo.
Moc se mu líbilo. Nastartoval moped a vydal se dál do města. Hledal podobný kulatý rám. A
také ho našel, a ne jeden! Ve městě bylo několik úzkých uliček a vždy na jejich začátku našel
bílou červeně orámovanou plochu. A tak maloval a maloval. Domeček s komínem, ze
kterého místo kouře vycházely srdíčka, zahrádku, kde rostly květy na hokejkách. Na další
bílou plochu namaloval autíčko s labutími křídly. A právě ve chvíli, kdy už mu zbývalo
poslední volné místečko, zastavil u malíře policista.
„Tak tohle Vás bude stát pokutu, protože jste zničil dopravní značku ZÁKAZ VJEZDU
VŠECH VOZIDEL!“
Malíř Paleta se bránil. „Jsem malíř a nemám už na co malovat!“ Nic mu však
nepomohlo. Když policista zjistil, že zničil ne jednu, ale dokonce všechny značky ZÁKAZ
VJEZDU VŠECH VOZIDEL, napařil mu takovou pokutu, až se mu z toho zatočila hlava.
Z čeho měl však malíř Paleta zaplatit pokutu, když neměl žádné peníze? Všechny vždycky
utratil za barvy!
Tehdy mu lidé z města pomohli – vždyť ho měli rádi. Zavedli Paletu do továrny, kde se
vyrábějí dopravní značky. „Hurá! Tady se bude dobře pracovat! Malovat!“ zvolal šťastný
malíř Paleta.
Od těch dob maloval v továrně na dopravní značky jeleny i letadla, vykřičníky,
písmena, auta, kola i lidi. Vydělával si pěkné peníze. Spokojený byl malíř i lidé ve městě.
Jen na jedno museli dávat dobrý pozor. Aby jim malíř nemaloval obrázky i na značku
ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL. Každý přece ví, že na tuhle značku žádný obrázek nepatří.
Práce s pohádkou
 Co maloval malíř nejraději a kam?
 Víš, k čemu slouží dopravní značky?
 Co by se stalo, kdyby na značkách byly obrázky, které tam nepatří?

Pohybové říkanky

Semafor
Pan semafor u kraje, rozhlíží se do kraje.
(z rukou dalekohled, rozhlížíme se)
I když prší, i když leje, rozhlíží se, co se děje.
(rozhlíží se okolo)
Dává pozor veliký, na kabátě 3 barevné knoflíky.
(rukou naznačíme na kabátu 3 knoflíky)
Sotva blikne červená, roztahuje ramena.
(jako panáček na semaforu)
Říká: „Pozor! Musíš stát! Do silnice nevbíhat!“
(vztyčíme prst a hrozíme)
Žlutý knoflík kabátu, blikne autu ke startu.
(z pěsti otevřeme dlaň, tak „blikneme“)
Všichni známe semaforu knoflíčky,
zelená dá do pohybu auta, kluky, holčičky.
(naznačíme chůzi).

Dopravní značky
V dopravě si pozor dej,
(jedna ruka v bok, druhá ukazuje ty, ty, ty)
všechny značky poslouchej.
(obě ruce vzpažit, skrčit a ukázat na uši)
Každá přeci význam má,
(kruhy napnutými pažemi před tělem)
copak tahle znamená?
(pokrčit vzpažmo, spojit ruce nad hlavou)
To je hlavní silnice,
(stoj, předpažit oběma rukama)
tady přednost máš.
(pravá vzpažit a levá upažit)
Jsi-li bystrý cyklista
(leh na zádech – nohama jízda na kole)
i tak si pozor dáš.
(sed roznožný a vzpažit).

Prohlédni si značky a zkus je pojmenovat.
Pokud je neznáš, popros rodiče, určitě ti poradí.

ZÁKAZ VJEZDU VŠECH
VOZIDEL

SVĚTELNÉ SIGNÁLY

STEZKA PRO CYKLISTY

PARKOVIŠTĚ

ZÁKAZ VSTUPU CHODCŮ

KŘIŽOVATKA

DĚTI

PŘECHOD PRO CHODCE

HLAVNÍ SILNICE

Michalova doprava: https://www.youtube.com/watch?v=65I_kIcrVhA

Tvary dopravních značek
Zakroužkuj pouze ty tvary, které jsou podobné nebo stejné na dopravních značkách.

Barvy dopravních značek
Škrtni barvy, které nenajdeš na dopravních značkách.

Popletené značky
Dobře si prohlédni značky v rámečku. Pak se zadívej na obrázky pod rámečkem. Jsou tam
správné značky, ale i popletené. Najdi ty popletené a škrtni je.

Vybarvi tvary s předměty, které mají podobný nebo stejný tvar.
Na různé tvary použij vždy jinou barvu (kulaté žluté, čtvercové zelené…)

Pokus se napodobit tvary značek

KRUH

ČTVEREC

Poznáš nebezpečí?
Prohlédni si obrázky. Červeně vybarvi kolečko u obrázků, kde je zachycena nebezpečná
situace, zeleně vybarvi ty, kde nikomu nic nehrozí.

Být vidět
„Děti, vy máte dnes oblečení jako otakárek!“
„To je schválně. Aby nás řidiči lépe viděli, když přecházíme vozovku“.
Vybarvi oblečení tak, aby byly děti dobře vidět.

Světelná signalizace -Semafor

Rozsviť světla na semaforu pomocí pastelek. Správné barvy na správném místě!

Světelná signalizace pro chodce
Řekni, jakou barvou svítí signály s jednotlivými
panáčky. Krouživým pohybem ruky vybarvi světla
semaforu. Řekni, co dělají chodci na přechodu,
když svítí „zelená“ a co dělají, když svítí „červená“.

Světelná signalizace pro auta
Víš, jaká světla jsou na semaforu a jak jsou
seřazená za sebou? Vybarvi semafor krouživými
pohyby ruky. Řekni, co jednotlivé barvy znamenají.

Co se může všechno stát, když se nedává pozor:
https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk

Nakresli si vlastní značku

Malý tvořitel

papír, tužka, víčka od PET
lahví, lepidlo

papír, fixy, nůžky, lepidlo,
párátka nebo špejle,
korkové zátky

barevný papír, nůžky, tužka,
kulatá krabička od sýrů, lepidlo,
role od alobalu či mikrotenových
sáčků

