
PŘEHLED VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

pro třídu: TYGŘÍCI 

  od 6.3.2023 

 
TÉMA: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS  

PODTÉMA: ŘEKNI MI, CO TO ZNAMENÁ 

 

Cíl:  

➢ Dbát na své zdraví a bezpečí 

➢ Předcházet nebezpečným situacím ohrožujících samotné dítě či ostatní kolem 

➢ V případě potřeby umět si o pomoc říci nebo si ji zavolat 

➢ Umět spolupracovat s jinými dětmi 

➢ Respektovat dohodnutá pravidla 

➢ Přijímat odpovědnost 

➢ Využívat své smysly a poznávat prostředí kolem 

 

Činnosti: 

➢ Sledujeme svět kolem nás – dopravní prostředky, dopravní situace, chování chodců a dalších účastníků 

dopravního provozu 

➢ Nacvičujeme správný pohyb na komunikacích (na chodníku, na přechodu apod.) 

➢ Seznamujeme se s dopravními značkami, signalizací, ale i dalším označením v dopravě a při cestování 

➢ Povídáme si o tom, jak se chovat v dopravních prostředcích a jako spolujezdec – seznamujeme se 

s dopravními pravidly 

➢ Upozorňujeme na ochranné pomůcky a bezpečnost 

➢ Seznamujeme se s prací záchranáře, hasiče a policisty 

➢ Nacvičujeme volání o pomoc 

➢ Procvičujeme si orientaci v prostoru 

➢ Hrajme různé konstruktivní hry – stavíme město, ulice, železnici, dopravní prostředky apod. 

➢ Cvičíme a rozvíjíme fyzickou zdatnost dětí, jejich pružnost a pohyblivost, ale i rovnováhu 

➢ Hrajeme různé pohybové hry 

➢ Obohacujeme slovní zásobu dětí, věnujeme se oromotorice, dechovým cvičením a výslovnosti 

➢ Učíme se spolupracovat s ostatními, respektovat je a tolerovat 

➢ Čteme, sledujeme, posloucháme a vyprávíme si pohádky a příběhy, listujeme encyklopediemi 

o Zuzana Pospíšilová: Záchranářské pohádky 

o Petr Stoličný: Pohádky o dopravních značkách a Nové pohádky o dopravních značkách 

o Martínek a dopravní značky 

o Dana Hlavatá: Dopravní pohádky 

➢ Věnujeme se samostatnému projevu, umění vyjádřit se celou větou 

➢ Vysvětlíme si přísloví: Žádný učený z nebe nespadl 

➢ Pracujeme na interaktivní tabuli a plníme různé úkoly či pracovní listy, používáme digitální hračky, 

tablet 

➢ Rozvíjíme předmatematické dovednosti, rozlišujeme různé geometrické tvary, počítáme do 12ti 

➢ Kreslíme a tvoříme, procvičujeme stříhání nůžkami 

➢ Chodíme na vycházky 

➢ Zpíváme písničky, učíme se básničky 

 

 

Co máš dělat na červenou, 

když se kolem auta ženou? 

Na chodníku klidně stát, 

Do silnice nevbíhat! 

 

 

 

 

 

A když svítí zelená, 

co to děti znamená? 

Malí jako velicí, 

mohou přejít silnici. 

 

 

 

 

 


