
Týdenní plán 
Třída Sluníčka      

 

 

Téma týdne: Děti pozor, červená! 

 
Ranní kruh 
Věnujeme se novému tématu. 
Opakujeme si pravidla školky. 
Opakujeme časovou posloupnost - 
dny v týdnu, měsíce, roční období. 

Cíle 
Naučit se, jak se máme bezpečně 
chovat v dopravním provozu.  
Naučit se rozpoznat některé 
dopravní značky. Seznámit se 
s čísly tísňových linek a vědět kdy 
je použít. 

Čteme dětem 
 
 „Honzíkova cesta“ – rozvíjíme 
kladný vztah k dětské literatuře.  

 

 

Dítě a jeho tělo 
Každodenní pohybová rozcvička – protažení celého těla. Zahrajeme si pohybovou hru „Na auta“.  
Logopedická chvilka – motorika mluvidel.  
Pokračujeme v přípravě na školu v pracovních sešitech matematika a grafomotorika (v obou sešitech str. 25). 
Uvolňovací grafický cvik „let letadla“. Postupným dokreslováním obrázku se naučíme nakreslit auto. Na 
pracovním listu „parašutisté“ si procvičíme pravolevou orientaci. Vyrobíme si letadlo z papíru – procvičíme si 
přesné skládání papíru. 

Dítě a jeho psychika 
Postavíme most přes řeku, tak aby auta mohla bezpečně přejet přes vodu – Malá technická univerzita „Stavitel 
mostů“. Vyjmenujeme a rozdělíme si dopravní prostředky do skupin podle toho, jak se pohybují. Poznáváme 
dopravní značky. Zahrajeme si hru „šla holčička do městečka“ na téma dopravní prostředky – touto hrou 
procvičujeme paměť a pozornost. 

Dítě a ten druhý 
Učíme se spolupracovat při společné stavbě mostu. Chováme se ohleduplně v „dopravním provozu“ při hře na 
auta. Obnovujeme přátelství se spolužáky. 
Zkusíme si, jak ošetřit kamaráda, který se zranil například při pádu z kola. 
 

Dítě a společnost 
Bezpečně na ulici – povíme si o tom, jak předejít úrazům v dopravě. Přečteme si příběh „Přilby“, který se týká 
předcházení úrazů. Naučíme se důležitá čísla tísňových linek, řekneme si, proč je musíme znát a kdy je použít. 
 

Dítě a svět 
Zdůrazníme si, jak je důležité znát dopravní značky a vědět jak se správně chovat v dopravním provozu. 
Opakujeme si hygienické návyky, které je nutné dodržovat. 
 

 

Akce týdne 
 
 Testování dětí v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den 
nástupu do MŠ).  

 
 
 
 

Činnosti venku 
Při vycházkách si všímáme dopravních značek, učíme 
se jak správně přecházet. Připomínáme si, jak se 
máme bezpečně chovat v blízkosti vozovky i na 
vozovce. 
Využíváme herní prvky na školní zahradě. 

na období 19.4. – 23.4.2021  



 



 



 

 

Parašutistu vpravo vybarvi modrou barvou, parašutistu vlevo vybarvi 

červenou barvou a toho uprostřed zelenou barvou.  

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 
 

 


