
Výuka na dálku MŠ Tyršovy sady – koťátka 

Téma: PROBOUZENÍ 
Podtéma: KAŽDÁ MALÁ KYTIČKA, RADOST MÁ ZE SLUNÍČKA  
Tématický blok: POZOR, SILNICE!!! (6.4. - 9.4.2021)  
Očekáváné výstupy: 

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku), 

- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, 
- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti, 
- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná, 
- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé, 
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v 

budově mateřské školy, v blízkém okolí). 

ČINNOSTI DĚTÍ: 

1. DOPRAVNÍ PÍSNIČKA + BÁSNIČKA:  
 Autobus (na melodii Prší, prší): 
 Chvíli krokem, chvíli busem, 
 ujíždíme autobusem. 
 Řidič mačká houkačku,  
 řeže každou zatáčku. 
  
 To je cesta, lidé drazí! 
 Sem a tam to s námi hází, 
 dopředu a dozadu, 
 všechno v jednu hromadu.  
  
  

 Básnička - Pozor, autíčko: 
 Haló kočky, pozor dejte,  
 do silnice nebehejte! 
 Každá chytrá kočička,  
 vidí z dálky autíčka.  

 Semafor: 
 Červená je kytička, 
 žlutá barva sluníčka, 
 zelená je, milé děti 
 jako hrášku kulička. 

2. CVIČENÍ S HUDBOU 

- Cvičení s hudbou: píseň „Koloběžka”-Dáda Patrasová 
 https://www.youtube.com/watch?v=mBC9vr3nuiI 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mBC9vr3nuiI


 -  Cvičení s hudbou: píseň „Auta” -  Uhlíř, Svěrák 
 https://www.youtube.com/watch?v=0iPdZIdOedg 

3.   POBYT VENKU  

Námětové činnosti pro rodiče s dětmi 
- Pozorování prostředků, barev. 
- Pozorování chodců při přecházení. 
- Pozorování dopravního ruchu na silnici, chování řidičů, dopravní přestupky. 
- Stavba cest z písku a přírodnin. 
- Hledání a popisování dopravních značek ve městě. 
- Jízda zručnosti na kole nebo koloběžce, dodržovat dopravní značky, koordinace pohybů. 

Rozhovor o dopravě 
- Co znamená slovo doprava? 
- Jakými dopravními prostředky můžeš cestovat? 
- Jak se máš chovat jako účastník dopravního provozu na silnici a na chodníku? 
- Co uděláš, než přejdeš silnici? 
- Jak se dopravuješ do školky? 

4.   VÝTVARNÁ VÝCHOVA - PAPÍROVÉ AUTO 

Pomůcky: 
- Barevný papír 
- Nůžky 
- Lepidlo 

Postup: viz obrázek v pravo ->  

https://www.youtube.com/watch?v=0iPdZIdOedg


5.  PRACOVNÍ LISTY K VYPRACOVÁNÍ (viz níže) 

- Je možné vyzvednout na brance MŠ 
- Je důležité dbát na správný úchop psacího náčiní 
• Pracovní list číslo 1 - vybarvi kolečka na obrázcích. 
• Pracovní list číslo 2 - vytleskej si slova a nakresli tolik koleček, kolikrát si tleskl.  
• Pracovní list číslo 3 - dokresli mašince dým z komína. 
• Pracovní list číslo 4 - vybarvi světelné signály semaforů (co světelné signály znamenají?).  

Přejeme veselé jarní dny a hodně sluníčka. 

Za třídu koťátek zdraví Pavla a Marcela. 



Pracovní list číslo 1 



Pracovní list číslo 2 



Pracovní list číslo 3 



Pracovní list číslo 4


