
Dětská mensa – OPEL 
 

Společně s třídou Žabiček, se budeme seznamovat s různými značky aut. Ke každé značce si 

řekneme rým, který se společně naučíme. Se značkou a rýmem budeme dále pracovat na 

procházkách, budeme vyhledávat auta s odpovídající dopravní značkou, říkat si u nich rýmy, 

fotografovat se u nich a osvojíme si jejich vizuální a sluchovou podobu.  

 

Rým, který máme ke značce, později přeneseme do písně. Při skončení jednoho bloku 

k písničce vždy přidáme jednu sloku.  Na konci roku tedy budeme mít jednu celou písničku 

složenou ze značek aut.  

 

Ke každé značce aut, bych s dětmi ráda vyrobila silnici ve tvaru hlásky, na kterou začíná daná 

značka auta. Například u značky Ford budeme vyrábět silnici do tvaru hlásky „F“. Poté si 

vyrobíme auto dané značky, s kterým si budou moci děti hrát na vyrobené silnici.  

 

Velkou součástí projektu budou také dopravní značky, které budeme zapojovat během 

procházky či při jízdě autobusem. V tomto věku se jedná o semafor (světla), přechod pro 

chodce a jiné dopravní značky, které se mohou týkat i dětí.  

 

ŘIDIČI, NEZLOB SE 

Motivační fáze: 

Děti, všímáte si obrázků kolem silnice? Jak se těmto obrázkům říká? Učitelka vysvětlí rozdíl 

mezi reklamním bilboardem a dopravní značkou. Vysvětlí, že dopravní značky jsou i v jiných 

zemích a jsou téměř všude stejné. K čemu tyto obrázky slouží? Pro koho jsou určeny? Děti 

odpovídají za pomoci učitelky, která se je snaží otázkami přivést ke správné odpovědi. 

Učíme se chodit po přechodu 

 Jak a kudy bezpečně přecházet přes vozovku. 

 Zda je vhodnější co nejkratší cesta nebo raději zvolit trochu delší, po přechodu. 

 Zdůvodnit proč se má chodit po přechodu pro chodce. 



 Zaměřit se i na krizové situace, které mohou vzniknout při vstupu do vozovky – dítě 

vstoupí na zelenou, ale nestačí přejít. Během přecházení se objeví červená. Děti by 

měli vědět, jak v takové situaci reagovat a nepropadat panice a v klidu dokončit 

přecházení. (ovšem zdůraznit, že se nesmí na přechodu chodit pomalu – loudání se..). 

Pracovní list – dopravní značky pro chodce (najdi stejné dvojice a spoj je čarou) 

- pracujeme s dětmi individuálně 

- při přiřazování dvojic dbáme na to, abychom používali správné označení dopravní značky 

 

 

Montessori pomůcka – Přiřaď k obrázkům správnou dopravní značku 

 

 

 

 

 

OPEL 
- naučení básničky (Někdo do něj kopl) 

- rytmizace, vytleskávání, jaká znáš jiná slova začínající na hlásku O? 

- seřaď značky podle velikosti- práce podle instrukce: zakroužkuj 

modře největší značku, zakroužkuj červeně nejmenší značku, atd.  



Silnice ve Tvaru O jako Opel 

- ke každé značce aut si vždy vyrobíme 

silnici podle prvního písmene značky 

auta. 

- písmeno O jako Opel 

- nácvik stříhání, lepení 

Pracovní list – Najdi stejný stín auta 

- spoj auto s jeho vlastním stínem 

- jedou auta na stejnou stranu?  

 

Pohybová aktivita: „Zavolejte odtahovku!“ 

Řidič, (paní učitelka) postupně nabírá za odtahovku 

porouchaná auta (děti), které se při nástupu musí představit, 

jaké jsou vlastně auto (opel, ford, škoda), aby řidič věděl, 

koho vlastně poveze a kdo se porouchal.  

 

Výroba auta se značkou Opel 

Pomůcky: rolička od toaletního papíru, nůžky, 

lepidlo, barevné papíry 

 

Pohybová aktivita: „Řidiči a policajti“ 

Děti jsou řidiči, a paní učitelka je policista. Budou 

reagovat na povely policisty (doleva, doprava, 

zastavit, kontrola dokladů, foukněte do balónku). 

Důležitá je píšťalka a čepice pro pana policajta. Pak 

si role postupně vystřídáme. 



Grafomotorika 

- rozcvičení ramenního kloubu, loketního kloubu a zápěstí před 

začátkem držení tužky 

- nejdříve malování čar, kruhu, uvolnění ruky 

- sledování a úprava úchopu tužky 

 

Pohybová aktivita: „Na auta“ 

Auta jezdí různými rychlostmi. Většina aut má 5 rychlostí a 

zpátečku. Učitel 

vyvolává postupně čísla rychlostí – postupné rozjíždění, každé číslo má jiný pohyb. 

1- rozjezd, 2- píďala, 3- panáček, 4- skoky do výšky, 5- cval stranou 

Moje dopravní značka 

Děti si vytvoří svou vlastní dopravní značku. Jako 

inspiraci použijeme obrázky reálných značek s 

výkladem jejich významu. Mohou vymyslet 

například značky „pozor nepořádek“, „zákaz 

sprostých slov“, „zpomal plyšáky“. 

 

 

Básnička a následně sloka do písně:  

„Jede, jede Ford, na střeše má dort. 

A ten my mu sníme, autu ulevíme.“ 

„Jede, jede Škoda, teče pod ní voda. 

A my vodu přeskočíme, pak si zatančíme.“ 

„Jede, jede Opel, někdo do něj kopl. 

Ví, že se to nemá, už to neudělá!“ 

R: Chodníky prořídly, všichni jedou vozidly. 

Chodníky prořídly, všichni jedou vozidly. 

A jede se dál. 

A jede se dál.“     (Upraveno – Uhlíř a Svěrák, Auta) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     

 

 



 



 


