
Projektový den: Mámo, táto, podívejte, co všechno vím a umím! 
Dopravní soutěž 

 
Hlavním záměrem projektu bylo seznámit děti se základními pravidly chování v 
dopravním provozu, znát základy bezpečné jízdy na koloběžce, na kole, ochrany 
zdraví před úrazem a zdokonalení pohybových dovedností. To vše s účastí a zapoje-
ním rodičů. 
 
Očekávané výstupy:  

• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné 
způsoby pohybu v různém prostředí  

• uvědomovat si nebezpečí, se kterým se dítě může ve svém okolí setkat, a mít 
povědomí o tom, jak se bezpečně chránit  

• rozlišovat některé obrazové symboly (dopravní značky), porozumět jejich 
významu  

• chápat prostorové pojmy vpravo/vlevo, orientovat se v prostoru i v rovině 
• rozlišovat, co prospívá zdraví, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a 

jemu známých neohrožovalo své zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých  
• vyjadřovat se samostatně a smysluplně, naučit se zpaměti krátké texty  
• zachycovat skutečnosti ze svého okolí i své prožitky   
• respektovat předem vyjasněná pravidla  
• zvládat jednoduché praktické situace, chovat se přiměřeně a bezpečně na ulici, 

na hřišti 

Věková skupina: 4 - 7 let 

Den konání: 27. září 2012 

Organizace dne: 
 
Úvod (herna): 
Motivační říkanka:   
                   
                     Koloběžka 
 
                     Jede, jede koloběžka, 
                     kdo ji nemá, všechno zmešká. 
                     Já se držím koloběžky, 
                     kdo ji nemá, chodí pěšky. 
 
Povídání  v kruhu- semafor pro chodce, pro dopravní prostředky, povinné části kola, 
koloběžky, základní pravidla platící pro chodce, pro jízdu na koloběžce, na kole, 
nejdůležitější dopravní značky. 
Pomůcky: 
Kolo, koloběžka, obrázky dopravních značek, semaforů 



Pohybová chvilka 

• zařadíme cvičení – napodobujeme šlapání na kole  
• dbáme na správné provádění cviku  
• střídáme pomalé a rychlé tempo (jízda na kole po rovince, do kopce, z kopce, 

jízda na koloběžce-odrážíme se jednotlivou nohou) 
• využijeme říkadlo: 

Jedu, jedu z kopečka, vrzají mi kolečka. 
Jakpak by ti nevrzaly, když je nemáš namazaný.  

• po cvičení zařadíme relaxaci a vydýchání 

Po společném úvodu se děti i rodiče rozdělí do skupinek, dostanou každý svou kartič-
ku pro zápis splněných úkolů (i rodiče) a pod vedením p. učitelek absolvují jednotlivá 
stanoviště. 
 
Jednotlivé úkoly (jednotlivá stanoviště): 

1. Jízda s kolečky 
Pomůcky: 
dětská kolečka, kužely k vytyčení slalomové trasy, barevné míčky 
Úkol: 
Dítě má za úkol projet slalomovou dráhu s balonky naloženými na dětských ko-
lečkách a balonky neztratit. Pokud míčky ztratí, musí si je sesbírat. Potom po-
kračuje v jízdě . 

     Místo: školní dvůr 
 
2. Semafor  

Pomůcky:  
velká lepenková krabice se třemi otvory coby semafor, barevné míčky (červený, 
žlutý, zelený)     

           Úkol: 
           Děti mají za úkol trefit se míčkem do otvoru v semaforu (trefí se do otvoru=1b., 
           správnou barvou do správného otvoru=2body) 
           Místo: třída 
 

3. Autíčko z garáže 
Pomůcky: 
z krabic vyrobená autíčka, k nim přivázaný delší provázek zakončený papíro-
vou  ruličkou od alobalu 

           Úkol: : 
           Dítě„vyváží“ auto z garáže= namotává provázek na ruličku, přitahuje auto k so- 
           bě. Který řidič vyveze auto první? 
           Místo konání: chodba 
 

4. Dopravní puzzle 
Pomůcky: 



zafóliovaný obrázek auta – A4, rozstříhaný, z něj vytvořené puzzle 
Úkolem je poskládat puzzle. Úkol není hodnocen časově, záleží jen na 
správnosti složení. 
Místo: třída 

 
5. Omalovánky s dopravní tématikou 
     Pomůcky: 
     jednoduché omalovánky- semafor, jízda na kole, na koloběžce, situace na vo- 
     zovce, dopravní značky,..                                                             

          Úkol:  
          Dítě si vybere libovolnou omalovánku a vymaluje ji. 
          Místo: třída 
 

6. Házení barevných kroužků na cíl 
     Pomůcky: 
     tři barevné stojany (v barvách semaforu), barevné lepenkové kroužky- žluté,  
     červené, zelené 

          Úkol: 
     Děti přiřazují  (starší házejí) kroužky na stojánky.  
     Místo: chodba 
 
7. Lovení autíček 

          Pomůcky: 
          Ryby (autíčka)= zafóliované obrázky (dopravní prostředky, hračky, zvířata,,,) – 
          na každém obrázku kancelářské sponky, udice = ukazovátko s provázkem, na  
          němž je přivázán magnet) 
          Úkol: 
          Obrázky jsou rozloženy na koberci, dítě má vylovit zadaný dopravní prostředek.  
          (Přitáhne si jej magnetem za sponku.) Obtížnost volíme podle věku a dovedností  
          dítěte (vyloví zadaný dopravní prostředek, vyloví jeden libovolný,…)  
          Místo: herna 
 

8. Jízda na koloběžce v jednom pruhu 
          Pomůcky: 
          koloběžky, na hřišti jsou vyznačeny dva jízdní pruhy (vyznačení provazy, kre- 
          povým papírem,…) 
          Úkol: 
          Děti mají za úkol projet trasu jen v jednom pruhu bez přejetí do pruhu druhého. 
          Místo: školní dvůr 
          Pro rodiče: jízda s nákupním vozíkem naloženým vlastními dětmi (dítětem) 
 
          Závěr projektového dne: 
          vyhodnocení aktivit, pro všechny zúčastněné pamětní list, pro nejlepší diplom, 
          sladká odměna pro všechny. 
 
          Další motivační říkanky:  



 
                  Ježek, ježek, ježek, měl pět koloběžek… 
 
                      Kdekdo říkal: „Ježku, půjč mi koloběžku!“ 
                      Přiletěla straka, slíbila mu draka. 
                      Přiloudal se čolek, ten mu slíbil vdolek. 
                      Přiskákala žabka, slíbila mu jabka. 
                      Přihopkal zajíc, ten mu slíbil krajíc. 
                      Pátou koloběžku půjčil ježek ježku. 
                      Když je potom hledal, nikdo mu nic nedal. 
                      Žába, zajíc, straka, vzali před nám draka. 
                      Ježek, ježek, ježek, měl pět koloběžek. 
                      Teď má život těžký, musí chodit pěšky.   
 
                       
                     Koloběžka 
 
                     Jede, jede koloběžka, 
                     kdo ji nemá, všechno zmešká. 
                     Já se držím koloběžky, 
                     kdo ji nemá, chodí pěšky. 
 
                  

 

 


