Hravě o dopravě
Náměty aktivit a činností

Zdravíme Vás děti a rodiče,
k jaru patří výlety. Je jedno, jestli jedeme k babičce nebo do přírody, hlavní je, abychom si výlet užili a
s radostí na něj vzpomínali. A víte děti, čímpak můžeme na takový výlet jet? Zkuste pojmenovat dopravní prostředky.

Děti spojte tužkou dopravní prostředky podle toho, kde se pohybují.

.
Děti určitě máte nějakou knihu o dopravních prostředcích. Když hezky požádáte rodiče, tak vám pohádku přečtou. Nebo vám maminka může pustit pohádku Káťa a Škubánek -Kočičí auto( odkaz zde ).

Děti si mohou zahrát pohybovou hru „Na auta“. Je možno si vzít kroužek do ruky(volant-např.pap.talířek).
Rodiče dětem ukazují střídavě barvy na semaforu( barevný papír).Děti bedlivě sledují. Pokud svítí zelená
jezdí jako auta. Červená hned zastaví.

Zkuste děti přikládat geometrické tvary na auto. Rodiče poprosíme o vystřižení.

Děti můžete se naučit písničku Tú, tú, tú, auto už je tu – celou říkanku děti mohou chodit v kruhu a točit
volantem.

Tú, tú, tú auto už je tu. Pojeď, mámo, pojeď s námi, za chvíli jsme za horami.
Tú, tú, tú, auto už je tu. Abys měla radost v líčku, svezu tě až ke sluníčku.
Tú, tú, tú auto už je tu.
( táto, babi, dědo, strejdo, teto)

Skládání dopravních prostředků

Zacvičit si můžete s Míšou Růžičkovou na píseň Veselá mašinka (odkaz zde).

an

Grafomotorický list -Mašinky-procvičení jemné motoriky

Básnička Letadlo -Letí, letí letadlo, pozor, aby nespadlo, vyletělo mezi mráčky, pozdravilo všechny
ptáčky. Obletělo celý svět, vrátilo se na zem zpět. ( Děti při nácviku básničky předvádějí letadlo).

Nápady

na tvoření

Užívejte si jaro venku . Povězte si s rodiči, jak se správně přechází přes přechod .Určitě uvidíte další dopravní
prostředky, tak je zkuste pojmenovat. Na procházce můžete poznávat barvy na autech.

Mějte se moc hezky. Těšíme se, že se už brzy uvidíme ……paní učitelky Vlaďka a Petra

