
 

Milé děti a rodiče, 

 

 

měsíc duben je měsíc bezpečnosti, proto si tento 

týden procvičíme dopravní prostředky a 

bezpečnost na silnici. Tak začínáme! 

 

 

 

 



1. Které znáš dopravní prostředky, pojmenuj, jaké vidíš na obrázku:



 

Které dopravní prostředky jezdí ve Dvoře Králové? Říkejte si 

s dospělákem.  



Dopravní prostředky jezdí po silnici, po kolejích, plují po vodě, létají 

ve vzduchu. 

 



Které dopravní prostředky se pohybují po zemi na kolech či na 

kolejích, ve vzduchu či po vodě? 

 

Na které počáteční písmeno začínají dopravní prostředky, které vidíš 

na obrázku výše: 

Tyto názvy dopravních prostředků vytleskej na slabiky. 



Spoj dopravní prostředek se stínem: 

 

 



 

 

 

 



Spočítej a označ stejným množstvím puntíků: 

 



Kterým směrem letí letadlo: 

(VPRAVO, VLEVO, NAHORU, DOLU) 

 



Na horkovzdušném balónu vymaluj a správně pojmenuj geometrické 

tvary: 

 

 



Auta jezdí po silnici podle předpisů a značek. Až pojedete s rodiči 

autem nebo půjdete do města, vyhledávejte dopravní značky. Co 

znamenají? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najdi v řádku dvě stejné značky jako v prvním sloupečku: 

 

 

 



Na křižovatkách jsou semafory. Víš, jakou mají světla barvu, na kterou 

barvu se musí stát? Na kterou jet? 

 

 

Vybarvi semafor: 

 



Přecházíme silnici po přechodu, říká se mu zebra.  Na přechodu může 

být i semafor pro chodce.  

 

 

Stůj! - Která barva se rozsvítí? 

Jdi - Která barva svítí, aby jsi mohl přejít? 

 

 

 

 

 



Kudy jede dopravní prostředek? 

 

 



Kudy auto dojede k benzínové pumpě? 

 

 



Jsi šikulka! Nakresli si auto nebo si zkus vyrobit jeden dopravní 

prostředek. Určitě ti dospělák nebo sourozenec rád pomůže.  

 

 

Například: 

- Složit lodičku 

- Udělat auto z krabičky, tácku 

- Vyrobit letadlo, raketu 

- Slepit parník 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Výrobek si vystav v pokojíčku, udělá ti tam parádu. 

 



Bude pěkné počasí, vyjeďte si s rodiči na kole, koloběžce, tříkolce. 

Můžete jet po cyklostezkách, do přírody, na dopravní hřiště. 

Nezapomeňte dodržovat pravidla silničního provozu.  

 

 

 

Bezpečně na kole 

Je to věru jistá věc, 

náš Tomík je sportovec! 

Na kole on si je jistý, 

Jen na stezce pro cyklisty. 

 

Přejeme krásnou a bezpečnou jízdu!  

 

 



Dopravní písnička na nápěv písně -  Prší, prší:  

1. Chvíli krokem, chvíli klusem, uháníme autobusem. Řidič mačká 

houkačku, řeže každou zatáčku. 

2. To je lidí v autobusu, jedna teta veze husu. V koutě sedí dědeček, 

chrání kopu vajíček. 

3. To je jízda, lidé drazí, sem a tam to s námi hází, dopředu i dozadu, 

vše na jednu hromadu. 

4. Inu, to je nadělení, cesty ještě konec není. Zbývá ještě velký kus, 

rozsypal se autobus. 

 

Hádanky: 

1. Chroupá železnými zuby hlínu, suť i písek hrubý. Mlsný ale vůbec 

není, pustí se i do kamení. Nikdy není bez lžíce, je ho plná silnice. 

(bagr) 

2. Ten, kdo má chuť do šlapání, povozit se chce, touží drandit jako 

páni z kopce do kopce, ať jde s námi do spolku a prožene T....U. 

(tříkolku) 

3. Po silnici frčí, brouká si a vrčí...  Pod koly se mihne zem, ujíždí mi 

před nosem. (auto) 

4. 4 rohy, žádné nohy. Stojí věrně vedle strouhy. Čeká, hlídá u cesty, 

bez kabátu, bez vesty. (patník) 

5. Zvoní, drká, kope, trká, za ruku ji vede drát. Prohání se po kolejích, 

vyhni se jí, uhni se jí, chce tě potrkat. (tramvaj) 

6. Hrčí, frčí, bláto stříká, do kopce si zanaříká. Lidí moc a cesty kus 

musí zvládnout A...S. (autobus) 



7. Helma, kukla, rukavice, pravá ruka na plynu, kombinéza z jelenice, 

zvláštní vůně benzínu. Právě potom marná sláva, mnoho kluků 

postonává. (motorka) 

8. Má mohutná ramena. Zvedá těžká břemena. Na suchu i na vodě. 

Na auta i na lodě. (jeřáb) 

9. Křídla, trup a podvozek – pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? 

Mám na mysli L….O  (letadlo) 

10. Poháněné elektřinou, po kolejích se vždy šinou. Od června až do 

máje, městem jezdí T…E (tramvaje) 

11. Řidítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole 

jezdí rády na K…. E (kole) 

12. Od nádraží k nádraží, cestující převáží. Po kolejích jako drak  jezdí 

rychle jenom V…K (vlak) 

13. Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach 

svůj hoď, vyzkoušej jak pluje L…Ď (loď) 

 

Básnička: 

Auto 

Auto jede tú tú tú, 

dávej pozor na cestu.  

Je-li řidič nešika, 

tak tě blátem postříká.  

Je-li řidič nešika, boule bude veliká 

Přejeme krásné pohodové dny plné sluníčka 
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