
Návrhy aktivit na období 12. -16. 4. 2021 

Dopravní prostředky 

 
Pohádka o neposlušném autíčku 

 

 
 
Bylo jednou jedno krásné nové autíčko. Mělo červený lak, který se na sluníčku krásně leskl. 

Autíčko umělo rychle jezdit a jeho motor měl nádherný zvuk, a tak si to autíčko řeklo: „Proč 

bych mělo poslouchat takové hloupé a škaredé dopravní značky, které neumějí nic jiného než 

stát u silnice? Vůbec mě ty hloupé značky nezajímají! Nechci o nich nic vědět, nebudu se je 

učit, vždyť i bez nich umím krásně jezdit!“ 

A tak si představte, že to autíčko začalo jezdit a vůbec nikoho neposlouchalo. Jednou, když na 

semaforu zasvítila červená, autíčko nezastavilo a jelo klidně do křižovatky. Jen díky pozornosti 

druhého auta se nic nestalo. Auto, které mělo zelenou, rychle zabrzdilo, až gumy zahvízdaly, 

ale neposlušné autíčko si z toho nic nedělalo a klidně si jelo dál. 

 
Když vyjelo z města, na silnici se objevila tyto značky: 

Vy, je děti určitě znáte a víte, co znamenají. 

 

                      
 



Jenže neposlušné autíčko si pomyslelo: „Hadi na silnici, ha ha, tak to mě vůbec nezajímá!“ a 

jelo v plné rychlosti dál. Jenže takové nebezpečné zatáčky se v plné rychlosti projet nedají, a 

tak se stalo, že autíčko vyletělo ze silnice, udělalo několik kotrmelců a pak narazilo do stromu… 

Teď už autíčko nebylo krásné, ale bylo celé polámané a potlučené. Přední sklo vysypané, světla 

rozbitá, jedno kolo bylo ulomené a z motoru šla pára, která zlověstně syčela. Autíčko začalo 

plakat a naříkat, protože ho všechno hrozně moc bolelo. 

 

 
Naštěstí jela okolo odtahová služba, která neposlušné rozbité autíčko opatrně naložila a odvezla 

do nejbližšího autoservisu. To je taková nemocnice pro auta. Tam, když to autíčko uviděli, 

spráskli nad ním ruce. „Tak to nás čeká hodně práce!“ Na nic nečekali a hned se do ní pustili. 

Museli opravit motor i karoserii, vše znovu seřídit, vyměnili kola a namontovali nová světla. 

Pak autíčko nalakovali a za několik dní tu stálo autíčko jako nové. „Hurá!“ radovalo se autíčko 

a už chtělo zase vyjet na silnici. Nic takového! Mechanici řekli: „Nikam tě, milé autíčko, 

nepustíme, nejdřív se musíš naučit všechny dopravní značky! A když nám potom slíbíš, že je 

budeš pěkně poslouchat, tak tě pustíme.“ 

 

Autíčko slíbilo, že se všechny značky naučí, že bude poslouchat, aby už nikdy nebouralo. 

 

1. Pokus se odpovědět na otázky 

 

• Jakou mělo autíčko barvu?  

• Na jakou barvu na semaforu autíčko projelo křižovatkou?  

• Jak bylo autíčko potrestáno?  

• Vybouralo se autíčko ve městě?  

• Do čeho autíčko narazilo? 

• Co se na autíčku rozbilo?  

• Kdo autíčku pomohl?  

• Jak se jmenuje nemocnice pro auta?  

• Proč nechtěli opraváři autíčko pustit zpět na silnici?  

• Jak to celé dopadlo, co autíčko slíbilo? 

 

 
 

   



2. Podívej se, jaké dopravní značky znáš. 

 

 

3. Jaké dopravní prostředky znáš?  

https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk&t=46s 

https://www.youtube.com/watch?v=ilDjSxKro-w 

https://www.youtube.com/watch?v=z3XEH8oXDNI&t=185s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=ilDjSxKro-w
https://www.youtube.com/watch?v=z3XEH8oXDNI&t=185s


Pojmenuj dopravní prostředky, urči písmeno, kterým začínají a vytleskej 

počet slabik. 

 

 



4. Nauč se básničku 

   

 
 

 

  

 
5. Zazpívej si a zatancuj na písničky 

https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU 

https://www.youtube.com/watch?v=OGhyP_yFkmA 

https://www.youtube.com/watch?v=TuqUV_DafWo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU
https://www.youtube.com/watch?v=OGhyP_yFkmA
https://www.youtube.com/watch?v=TuqUV_DafWo


6. Zkus si zacvičit rozcvičku 

 

Dopravní rozcvička  

▪ Kolo – šlapeme na zemi.  

▪ Letadlo – rozpažení, máme křídla a lítáme po místnosti doma.  

▪ Auto – předpažit, držíme volant: „Když se motor rozhučí, kola se mi zatočí. Pak si 

jedu na výlet, poznat celý širý svět.“  

▪ Vlak – dítě se zařadí za sourozence, drží se za ramena a projíždějí vyznačenou 

trasou.  

▪ Loďka – chůze po místnosti, rukou naznačovat pádlování. 

 

7. Pokus se rozluštit hádanky 

 

NA CESTĚ  
Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora.  

Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají _ _ _ _ _ _ _ _ _. (automobil)  

 

Které auto závodníků ze startu je v cíli v mžiku?  

Tachometr na nule nemá nikdy _ _ _ _ _ _ _. (formule)  

 

Dvě kola a k tomu helma, na silnici je jak šelma.  

Je to těžké pro Dorku? My hádáme _ _ _ _ _ _ _. (motorku)  

 

Auto, které nemá střechu, jezdí hrdě, beze spěchu.  

Na nejlepší letní výlet poveze nás _ _ _ _ _ _ _ _ _. (kabriolet)  

 

Které auto chtělo změnu, a rádo by do terénu?  

V kopcích rychle jako šíp jezdí asi jenom _ _ _ _. (džíp)  

 

VE VODĚ  
Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány.  

Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje _ _ _. (loď)  

 

Z komínu mu pára stoupá, ve vlnách se lehce houpá.  

Kdo chce, ať je v mžiku na palubě _ _ _ _ _ _ _. (parníku) 

VE VZDUCHU 

 Křídla, trup a podvozek - pilot míří k obloze. Každé dítko uhádlo? Mám na mysli _ _ _ _ _ _ 

_. (letadlo) 

 Do vzduchu se lehce vznáší, vrtulí nám ptáky plaší. Zraněného ale v mžiku přepraví ve _ _ _ 

_ _ _ _ _ _. (vrtulníku) 

 Koule s košem k nebi míří, vznáší se jak lehké chmýří. Výhled jako z balkonu máš ve 

vzdušném _ _ _ _ _ _. (balonu) 

Z kopce létat na křídlech? Strachy se až tají dech. Tak se hoďte do gala, pozorujte _ _ _ _ _ _. 

(rogala) 



8. Pracovní listy 

Zvládneš dojet až do domečku? 

 



 

 



Poznáš, co k sobě patří? 

 

 

 

 

 



Vystřihni obrázek a nalep ho do správné řady. 

 

 

 



Vyrob autíčko nebo semafor a můžeš nám ho vyfotit nebo donést do školky. 

 

 


