
Dětská mensa – FORD 
 

V měsíci září začneme společně se Žabičkami objevovat dopravu a 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.  

 

ČÍM JEZDÍME DO ŠKOLKY? 

Motivace  

Čím jezdíme do školky, 

pro kluky a pro holky? 

- rozhovor o dopravních prostředcích, jaké známe, čím jezdíme,… 

Básnička s pohybem:  

„Auto jede, sláva, sláva!  Držíme volant a otáčíme s ním doprava a doleva 

Táta mává, máma mává.  Kluci mávají /holky mávají 

Auto jede tútútú,   Zatroubíme na klakson 

táto mámo, už jsme tu.“ Pravá ruka nahoru, levá ruka nahoru a tleskneme o zem 

 

 



Poznávání dopravních prostředků 

- podle obrázků děti určí název dopravního prostředku 

- rozdělení dopravních prostředků (Kde jezdí?) 

- používání sloves (jede, letí, pluje,…) 

 

Pohybová aktivita: „Nastupovat!“ 

Řidič (paní učitelka) postupně nabírá za sebe a vedle sebe 

spolujezdce (děti), které se při nástupu musí představit, aby 

řidič věděl, koho poveze.  

FORD 

- zakladatel Henry Ford v USA 

- vybarvi správně značku auta  

- rozstříhej si značku auta na kousky a pak ji správně slož zpět jako puzzle 

- naučení básničky (Ford, na střeše má dort.) 

- jaké znáš jiná slova začínající na písmeno F? 

 

Pracovní list: „Která značka je jiná?“ 

- děláme s dětmi individuálně - pohyb očí by měl být zleva doprava (ukazujeme prstem) 

- rozvoj předmatematických dovedností – kolik značek je špatně?  

- práce s předložkami – ukaž mi jednu značku, která je špatně, která značka je nad ní? Která 

vedle ní? Atd.  



Silnice ve Tvaru F jako Ford 

- ke každé značce aut si vždy vyrobíme silnici podle prvního písmene značky auta 

- písmeno F jako Ford  

- nácvik stříhání, lepení 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba autíčka z papíru 

- pomůcky: kancelářské papíry, lepidlo, nůžky 

- procvičujeme techniku skládání, pečlivost při překládání, stříhání, lepení 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Básnička a následně sloka do písně:  

„Jede, jede Ford, na střeše má dort. 

A ten my mu sníme, autu ulevíme.  

R: Chodníky prořídly, všichni jedou vozidly. 

Chodníky prořídly, všichni jedou vozidly. 

A jede se dál. 

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



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


