
Milé děti a rodiče. 

Tento týden si budeme povídat o integrovaném záchraném systému. Co to vlasně ten systém je? 

Napoví Vám slovíčko ZÁCHRANNÝ 😊. 

Ano uhodli jste správn, budou to dopravní prostředky, které nám pomáhají. 

Dokážeš nějaké vyjmenovat? Obrázky ti napoví: 

 

 

 

 

 

 

 



Pondělí 

Abychom se trošku před úkoly rozehřáli, zacvičíme si, co říkáte: 

Píseň: Míša Růžičková – Sanitka (https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk) 

Začátek týdne si zpříjemníme pohádkou ″O dvou rozzlobených autíčkách a rozesmátém 

sluníčku″ - Jindřich Salík 

Poproste maminku nebo tatínka, ať Vám přečtou pohádku a chviličku si o ní povídejte. 

Otázky k pohádce: 

• Kolik bylo v pohádce autíček? 

• Jaká ta autíčka byla? 

•  Jaký je rozdíl mezi autem osobním a nákladním? 

• Proč byla autíčka rozzlobená? 

• Kdo autíčkům pomohl? 

• Jak autíčkům pomohlo sluníčko? 

• Měla pohádka šťastný konec? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Úterý 

Tento den si rozhýbeme pusinku a jazýček 

Artikulační a dechová cvičení 
 

1. Zvuk mašinky 
- Šššš – co nejdelší jízda mašinky na jedno nadechnutí 

 
2. Troubení auta 
- Tú, tú, tú – nádech nosem; střídáme krátké a dlouhé troubení 

 
3. Drncání traktoru po poli 
- T, t, t, t – správná rytmizace 

 
4. Foukání do lodiček z papíru 
- Složíme si s dětmi lodičky z papíru. Dáme je do lavoru s vodou. 
- Každé dítě zkouší do lodičky foukat tak, aby po vodě plula. 

             Dlouhý nádech nosem, výdech ústy 

 

 

Kreslená básnička 
Semafor  
Jedno kolo červené, 
jedno kolo žluté, 
jedno kolo zelené, 
k čemupak to bude? 

Při této činnosti si zopakuj barvy a tvary 



 

Středa 

Vybarvi si obrázek a vyprávěj mamince nebo tatínkovi, jak nám můžou pomoci: 

Hasič, záchranář a policista. Nezapomeň si také popovídat o bezpečném chování ve městě, 

na ulici či doma, abychom předešli nebezpečí a úrazu 

 



Čtvrtek 

Jak jsme si říkali v úvodu našeho tématu, integrovaný záchranný systém jsou vlastně auta a 

lidé, kteří nám pomáhají. Dokážeš v obrázcích vyhledat, co ke své práci potřebují hasiči, 

záchranáři a policisté?  

 Pojmenuj a vybarvi obrázky, které patří k záchranáři! 

 



Pojmenuj a vybarvi obrázky, které patří policistovi! 

 

 



Pojmenuj a vybarvi obrázky, které patří hasiči! 

 

 

 



PÁTEK 

Dnešní den si vyrobíme semafor. Vyjmenuj jeho barvy a řekni co má řidič udělat, když se mu 

na semaforu ukáže barva: 

Červená - …………………….. ( Stůj! ) 

Zelená - ……………………….. ( Jeď! ) 

Oranžová - ………………………………( Připravit! ) 

 

 

 

Výtvarná činnost 
Pomůcky: černý, červený, oranžový a zelený papír, lepidlo 
Vezměte si černý papír, který představuje semafor. Něco mu však chybí – barevná světla. 
Poté, co si řeknete, jaké barvy na semaforu svítí a v jakém jsou pořadí, vezměte si barevné 
papíry, které natrháme na malé kousky a lepíme na černý semafor. 
Řekneme si rozdíl mezi semaforem pro auta a chodce. 
 

       



Hra na detektivy:  

Víš, kde bys v našem městě hledal POLICII, HASIČE a ZÁCHRANNOU SLUŽBU?  

U každého stanoviště si zopakuj, jaké číslo bys volal. 

Pokud najdeš, můžeš se vyfotit a poslat 😊  

 

 

       

 

 

 

 

Cíle tohoto tématu jsou: 

✓ orientovat se v povolání záchranných složek 

✓ umět pojmenovat základní znaky profesí 

✓ získávání povědomí o možném nebezpečí a jak se proti němu bránit 

✓ rozvoj řečových dovedností, koordinace pohybu, správné držení tužky, práce 
s nůžkami 

✓ dbát na pravidla silničního provozu, respektovat je 

 

 

 

 



ÚKOL:  Popiš mamince obrázky a povídejte si o nich. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

NEZAPOMEŇTE SE PODÍVAT NA NAUČNÁ VIDEA O PROVOZU A 
BEZPEČNOSTI! 

 
https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Dopravni-vychova-MS 
 

 


