
TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – MATEŘSKÁ ŠKOLA „PRAMÍNEK“, LIBEREC 

PROJEKT: CHODÍME PO ULICI, JEZDÍME NA KOLE 

- NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ - jaro 

- BESEDA S POLICIÍ – PREVENCE – jaro  

- VE TŘÍDĚ, NA ZAHRADĚ A ULICÍCH OKOLO NÁS  
 

Předpokládaná doba konání – týden, a opakovaně zařazováno v průběhu 

školního roku 

SOUČÁST ŠVP PV, DOPLŇUJE TVP MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

1. Dítě a jeho tělo 

-Bezpečné přecházení vozovky na barevné znamení. 

-Rozvíjet sluchové vnímání. 

-Vést děti k pohotové orientaci, procvičovat běh k určitému cíli na signál.  

- pravolevá prostorová orientace 

- pohybové hry s vyhýbáním - běhat s kroužkem v ruce s vyhýbáním, na znamení zastavit, reagovat na 

barevné signály. 

-Vystřihovat kruh a trojúhelník s dokreslením, papírová koláž – dopravní prostředky, značky, semafor 

-Kreslit lehce obloučky, správně držet tužku. 

-Pečlivost při vymalování obrázku, volit vhodné barvy. 

-Procvičovat krouživý pohyb, uvolnění ruky v zápěstí. 

 

2. Dítě a jeho psychika 

-Dodržovat stanovená pravidla, pohybovat se po určené ploše. 

-Rozdělit dopravní prostředky podle místa pohybu a jeho účelu. 

-Zaznamenat pohyb pomocí šipek. 

-Řešit jednoduché labyrinty, hledat cesty k určenému cíli. 

-Vytvářet základy pro práci s informacemi. 

-Procvičovat znalost řadových číslovek: první, druhý, třetí, poslední. 

-Opakovat hlásku na začátku a konci slova, upevňovat názvy dopravních prostředků. 

-Výrazný přednes říkanky se správnou výslovností. 

-Rozvíjet vyjadřovací schopnosti formou popisu. 

 

3. Dítě a ten druhý 

-Co všechno musí umět řidič, účastník silničního provozu? Co musíme vědět, než vyjedeme na kole, 

koloběžce my. 

-Proč musíme být ukázněni a proč se řídíme pokyny dopravní policie? 

-Porovnávat dopravní značky, pozorovat chování řidičů v silničním provozu, přecházet po přechodu 

pro chodce. 

-Spolupracovat s kamarády, součinně si hrát s ostatními dětmi. 

-Jak je důležité mít zdravé všechny smysly, ohleduplnost k postiženým lidem. 

 

4. Dítě a společnost 

-Vyslechnout pozorně předčítání o dopravních prostředcích, srovnat příběh s realitou. 

-Vyslechnout příběh s dětským hrdinou. 

-Vyjádřit kresbou své zkušenosti ze hry s dopravními prostředky. 

-Malovat s rozvržením malby po celé ploše výkresu. 
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-Rozvoj tvůrčí fantazie spojit s dovedností zacházení s lepidlem a nůžkami – dopravní koláž 

5. DÍTĚ A SVĚT 

-Seznamovat děti s technickým pokrokem ve vývoji dopravních prostředků, prohlížení encyklopedie 

dopravních prostředků. 

-Škodí dopravní prostředky životnímu prostředí a čím? 

-Je zdravá ranní procházka do školy? Proč nejezdíme autem, když nemusíme? 

-Víme, čím jezdí závodní jezdci a proč nepatří jejich auta na silnici ve městech a obcích? 

-Jak přecházíme vozovku. Co jsou přechody pro chodce?  

-Jaký význam mají hromadné dopravní prostředky pod zemí. 

-Jak se udržují chodníky a okolí školy pomoci techniky, proč se odhrnuje sníh z vozovek, proč se 

sypou chodníky. 

 


