Pátek 9.4.2021
Týdenní podtéma: Pozor, červená
 Pracovní list „Dopravní prostředky“ (viz.příloha)
(Rozvíjíme soustředěnost, pozornost, zrakové vnímání)
 Vytleskávání dopravních prostředků
- Společně s rodiči se pokus vytleskávat po slabikách
dopravní prostředky, můžeš je i počítat
Např. AUTOBUS – TLESKNEME NA SLABIKY AU-TO-BUS
- Kolikrát jsi tlesknul? (Třikrát)
Dopravní prostředky: AUTO, LOĎ, LETADLO, KOLO,
PARNÍK, TROLEJBUS, MOTORKA, HELIKOPTÉRA
 Přečti si příběh „O neposlušném autíčku“ a zkus
odpovědět na otázky
 Zacvič si pohybovou říkanku „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 koflík kabátu, blikne autu ke staru. (z pěsti
otevřeme dlaň, tak „blikneme“)
Všichni známe semaforu knoflíčky, zelená dá do
pohybu auta, kluky, holčičky. (naznačíme chůzi).

Přílohy:
O neposlušném autíčku
Jednoho dne zaparkovalo na velkém parkovišti nové autíčko. Nespokojeně se
vrtělo: ,,Achich, ach, to mě to stání vůbec nebaví! Pneumatiky mam celé
otlačené!” Netrpělivě popojíždělo na parkovacím místě sem a tam. ,,Stůj! Musíš
počkat až přijde tvůj majitel,” volala na autíčko auta zaparkovaná kolem. ,,Ale já
už čekat nechci! Jen se trochu projedu. Nikdo nic nepozná,” řeklo si autíčko a
vyjelo z parkoviště na plný plyn. Jenže vůbec netušilo, co jej na silnici čeká.
Cesta z autosalónu se zdála tak snadná. ,,Co je to za podivné obrázky kolem
cest?” divilo se autíčko, ,,A co je zase tohle!” vyděsilo se autíčko, když přijelo ke
křižovatce. Barevná světýlka blikala na tom podivném zařízení a autíčko nemělo
tušení, co to znamená. Na semaforu blikla červená. ,,Autíčko! Stůj!” ozval se
semafor ,, tady jsi na křižovatce a musíš mě poslouchat, abys dobře dojelo a
neublížilo sobě ani jiným.” Přes přechod pro chodce přecházely děti, babička s
pejskem a také maminka s kočárkem. ,,Vidíš”, řekl semafor ,,ti všichni také
poslouchají rady semaforu.” ,,Udělalo jsem chybu. Mělo jsem počkat na
majitele. A co teď? Jak se dostanu bezpečně domů?” posmutnělo autíčko. ,,Nic
se neboj, my ti pomůžeme!” nabídla se auta, co stála vedle. ,,Zařaď se mezi nás
a dělej vše, jako my.” A tak vše nakonec dobře dopadlo. Autíčko dojelo zpět na
parkoviště a vždy poslušně čekalo na majitele. Jezdili společně do práce, na
hory i na koupaliště. Protože se vždy řídili tím, co jim říkaly dopravní značky a
semafor, bylo jim spolu dobře.

Popovídejte si o příběhu:
● pokus se vysvětlit význam slov (majitel, pneumatiky, jet na plný
plyn, autosalón, křižovatka)
● hledejte poučení v příběhu
● odpověz na otázky - Proč máme poslouchat semafor? Co která
barva znamená?
● zjis , jakou máte značku vašeho automobilu (Fiat, ŠKODA …)
(Rozvíjíme pozornost, soustředěnost, myšlení, paměť)

