
DIDAKTICKÉ HRY 
 

   Poznávání dopravních prostředků 

• pomůcky: obrázky dopravních prostředků 

• ukážeme obrázek a děti určí název + vytleskáme 

  

   Parkování aut 

• Auta po jízdě musíme zaparkovat. Neboť žijeme ve městě, kde jezdí hodně aut, 
 je pro ně potřeba i mnoho parkovacích míst, proto existují patrové 
garáže. Na  papír nakreslíme devět čtverců, vždy tři vedle sebe a pod sebou. 
Děti podle  instrukce „zaparkují“ autem do patrové garáže (zaparkuj červené 
auto  doprostřed 1. patra, modré auto do 2. patra vpravo, žluté nad modré 
apod. 

 

  Co létá, pluje, jezdí? 

• děti jmenují co nejvíce prostředků, kde plují, létají, jezdí po kolejích… 

  

⇒  Pojmy první, poslední, po, hned za, hned před… 

• klademe otázky: „Co je před autem, co je hned za…“ 

  

   Slova začínající na písmeno 

• „Jaký prostředek začíná na písmeno A, T, K..“ 

• pro vizuální oporu dětem poslouží obrázky připevněné na tabuli 

Logopedická chvilka 

   Jede vláček 

• procvičování správné výslovnosti hlásky „Š“ 

• jede vláček – ši, ši, ši 
• zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše 



Básničky 
CESTA DO PRÁCE      

  Jakub Kosina    JEDE, JEDE VLAK 

Vlakem jezdím rád,     Jede, jede vlak, 
je jako můj kamarád.     rychle jako drak. 
Vlakem jezdím na výpravy    Jede, jede do daleka, 
užiji si moc zábavy.     kde na děti voda čeká. 
Ve vlaku je vždycky sranda, 
jednou s námi jela panda. 
Je to velká legrace,        

panda jela do práce.      
     
 SEMAFOR         JEDE, JEDE VLAK 

 malujeme s básničkou    

Jedno kolo červené,    Jede, jede vlak jako černý drak. 

jedno kolo žluté.     Houká, kvičí, pára syčí 

Jedno kolo zelené,     zasyč také tak… 

k čemupak to bude?     
Dáme kola do krabice,     
postavíme u silnice.     
Semafor je kamarád,     
budeme ho poslouchat!     
  
 SEMAFOR II. (Báseň s pohybem) 

 
Co máš dělat na červenou,   ( spojíme ruce nad hlavou )  
když se kolem auta ženou? (otočíme se do kola na místě ) 
Na chodníku klidně stát,  (Stojíme v pozoru ) 
v jízdní dráhu nevbíhat.    (běžíme na místě) 
Co znamená tahle změna,  (pokrčíme rameny ) 
když je žlutá rozsvícená?  (ruce před sebou -pěst-rozevřít prsty- blik blik) 
Připrav se a pozor dej,  (vztyčit si ukazováček a pohrozit) 
čekej, nikam nespěchej!  
A když svítí zelená,    (spojíme ruce nad hlavou ) 
Co to děti znamená?    (ruce nad hlavou )  
Malí jako velicí,     (malí – uděláme dřep, velicí – postavíme se ) 
všichni přejdou silnici.    (jdeme na místě ) 
  



 

Hádanky-doplňovačky 

Rychle dráhou v podzemí                                                                                                 
jiný jezdit neumí.                         
Už to víte- Káťo, Petro?                
Jenom v Praze jezdí -----. (metro)                              

Řídítka a řetěz krátký                  

má dvě kola se šlapátky?               
Děti ihned po škole                
jezdí rády na _ _ _ _. (kole) 

Jedna noha líně leží,                
druhá zase stále běží.            
Hádanka, že je to těžká?                              
Je to přece _ _ _ _ _ _ _ _ _. (koloběžka) 

Boty s koly v jedné řadě              
jezdí cestou po zahradě              
Ozývá se dětský smích,               
když se jezdí na _ _ _ _ _ _ _. (bruslích) 

IZS - Záchranná vozidla 

Proč za zvuků houkačky               
doktor klopí zatáčky?                 
Život visí na nitce            
nemocnému v _ _ _ _ _ _ _. (sanitce) 

Velké auto s houkačkou,                               
s žebříkem a stříkačkou.                  
K ohni rychle přifrčí,              
a v něm odvážní _ _ _ _ _ _. (hasiči) 

Na slunci i ve stínu,                   
vždy po stopách zločinu.              
Zločinec se těžko skryje                                                      
před auťákem _ _ _ _ _ _ _. (policie) 

  



Hádanky o dopravních prostředcích 

Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle 
jenom…(VLAK) 

 

Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, 
jak pluje…(LOĎ) 

 

Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba 
znají… (AUTOMOBIL) 

 

Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli… 
(LETADLO) 

 

Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… 
(TRAMVAJE) 

 

Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na… 
(KOLE) 

 

 

 

 

 

 

 



PÍSNIČKY 

• Auto 

 



 

 

 

 

 


