
Cestujeme na prázdniny :-) 

 

 

 
1) týden: Jak můžeme cestovat? 

2) týden: Kam můžeme cestovat? 

 

1) týden: Jak můžeme cestovat? 

 

Tematické rozhovory na týdenní téma: 

V tomto týdnu si budeme povídat o možnostech jak cestovat na prázdniny. S dětmi              

si vzpomeneme na dopravní prostředky, které nás mohou kamkoliv dopravit.          

Zároveň si i popovídáme o tom, jak se v dopravních prostředcích správně chováme.             

Dále můžeme jezdit na jednodenní výlet nebo i na delší například týdenní pobyt.             

Popovídáme si o tom, s kým prázdniny můžeme trávit (s rodinou, kamarády,            

babičkou a dědou, sourozenci...). 

 

Zde je přehled činností, které s dětmi můžeme tematicky využít, a níže jsou             

podrobně vypsány: 

1. Pohybové a smyslové hry 

2. Básničky 



3. Písničky 

4. Pracovní listy 

5. Hádanky 

6. Pohádka 

7. Výtvarné činnosti 

 

1. Pohybové a smyslové hry: 

 

Letadla v mlze: 

Děti se rozdělí do dvojic, ve dvojici má jedno zavázané oči, druhé je „řídící věží" -                

zvukovým signálem k sobě letadlo navádí. 

 

Dopravní prostředky: 

Děti mění chůzi/běh podle zvoleného dopravního prostředku (letadlo, auto, vlak, loď,           

kolo...). 

 

Vláček: 

Vytvoříme za sebou vláček. Strojvedoucí mění rychlost vlaku tak, aby se nerozpojil!            

Pokud se rozpojí, měníme strojvedoucího.  

Obměnou hry může být změna dětí v názvy stanic, např: dojeli jsme do stanice:              

Kočky, Pejsci, Medvědi, Míč, Květina…. Děti chvíli předvádějí pohyby podle          

významu slov a následně se opět promění ve vlak, který jede do další stanice.              

Zkusíme, aby děti samy postupně vymýšlely názvy stanic. 

 

 

 

 

 

 

  



2. Básničky: 

Letadlo 

Létá to a má to křídla, 

nad hlavami přeletí, 

často dělá velký rámus, 

uslyšíš to v zápětí. 

 

Nezpívá to jako ptáci, 

nemá ani peříčka, 

vysoko si poletuje, 

přepraví i psaníčka. 

 

Myslíte, že jsou to ptáci? 

Kohopak to napadlo? 

Velký omyl, milé děti, 

je to přeci letadlo! 

 

 

Pojedeme na výlet 

 

Dobré ráno, dobrý den, 

na výlet my pojedem. 

Čímpak ale čímpak, děti? 

Letadlo si vzduchem letí. 

Po moři si pluje loď, 

a ve vzduchu vzducholoď. 

Auto jede po silnici, 

lunochod zas po měsíci. 

Po kolejích jede vlak, 

ano ano, je to tak. 

 

 



3. Písničky: 

 
 

 

 



 

4. Pracovní listy 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



5. Hádanky: 

  

 

 



 



 
 

 

 



6. Pohádka: 

O neposlušném autíčku 

 
Bylo jednou jedno krásné nové autíčko. Mělo červený lak, který se na sluníčku krásně leskl. 

Autíčko umělo rychle jezdit a jeho motor měl nádherný zvuk, a tak si to autíčko řeklo: „Proč bych 

mělo poslouchat takové hloupé a škaredé dopravní značky, které neumějí nic jiného než stát u 

silnice? Vůbec mě ty hloupé značky nezajímají! Nechci o nich nic vědět, nebudu se je učit, vždyť i 

bez nich umím krásně jezdit!“  

A tak si představte, že to autíčko začalo jezdit a vůbec nikoho neposlouchalo. Jednou, když na 

semaforu zasvítila červená, autíčko nezastavilo a jelo klidně do křižovatky. Jen díky pozornosti 

druhého auta se nic nestalo. Auto, které mělo zelenou, rychle zabrzdilo, až gumy zahvízdaly, ale 

neposlušné autíčko si z toho nic nedělalo a klidně si jelo dál. Když vyjelo z města, na silnici se 

objevila tato značka: 

Vy ji děti určitě znáte a víte, co znamená, jenže neposlušné autíčko si pomyslelo: „Hadi na silnici, 

ha ha, tak to mě vůbec nezajímá!“ a jelo v plné rychlosti dál. Jenže takové nebezpečné zatáčky se v 

plné rychlosti projet nedají, a tak se stalo, že autíčko vyletělo ze silnice, udělalo několik kotrmelců a 

pak narazilo do stromu. Teď už autíčko nebylo krásné, ale bylo celé polámané a potlučené. Přední 

sklo vysypané, světla rozbitá, jedno kolo bylo ulomené  a z motoru šla pára, která zlověstně syčela. 

Autíčko začalo plakat a naříkat, protože ho všechno hrozně moc bolelo. 

Naštěstí jela okolo odtahová služba, která neposlušné rozbité autíčko opatrně naložila a odvezla do 

nejbližšího autoservisu. To je taková nemocnice pro auta. Tam, když to autíčko uviděli, spráskli nad 

ním ruce. „Tak to nás čeká hodně práce!“ Na nic nečekali a hned se do ní pustili. Museli opravit 

motor i karoserii, vše znovu seřídit, vyměnili kola a namontovali nová světla. Pak autíčko nalakovali 

a za několik dní tu stálo autíčko jako nové. „Hurá!“ radovalo se autíčko a už chtělo zase vyjet na 

silnici. Nic takového! Mechanici řekli: „Nikam tě, milé autíčko, nepustíme, nejdřív se musíš naučit 

všechny dopravní značky! A když nám potom slíbíš, že je budeš pěkně poslouchat, tak tě pustíme.“ 

Tak co děti, pomůžeme tomu neposlušnému autíčku se ty značky naučit? 

Autíčko, se všechny značky naučilo a slíbilo, že je bude poslouchat a taky poslouchalo. A od té 

doby už nikdy nebouralo. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Výtvarné činnosti: 

 

 

 



2) týden: Kam můžeme cestovat? 

 

Tematické rozhovory na týdenní téma: 

Plynule navážeme na další téma. S dětmi si popovídáme o tom, kam můžeme jet na               

prázdniny (k vodě, do lesa, na hrad/zámek, zoo, dětské tábory, k babičce a dědovi, k               

moři = ujasnit vzhledem k omezené situaci…). K prázdninám neodmyslitelně patří           

voda a koupání. Popovídáme si o bezpečnosti ve vodě (chodit do vody s dospělým,              

nafukovací rukávky či kruh…), dále o živočiších, kteří tam žijí (sladkovodní ryby,            

mořské ryby…). Dále si vybavíme místa, kde můžeme o prázdninách přespat (stan,            

chata, karavan, teepee, hotel…). V neposlední řadě i sporty a aktivity, které můžeme             

dělat :-). 

 

Zde je přehled činností, které s dětmi můžeme tematicky využít, a níže jsou             

podrobně vypsány: 

1. Pohybové a smyslové hry 

2. Básničky 

3. Písničky 

4. Pracovní listy 

5. Hádanky 

6. Pohádka 

7. Výtvarné činnosti 

 

 

1. Pohybové a smyslové hry: 

Kde jsem?: 

Děti relaxují a podle našeho vyprávění s detaily si se zavřenýma očima představují,             

kde přesně jsou na prázdninách (u vody, v lese, ve vlaku, u babičky, v zoo, na                

zámku, na kole…). Zkusíme, zda by se někdo odvážil a zkusil vyprávět také. 

 

Tady jsem na prázdninách: 

Děti si mohou postavit bunkr, stan, teepee, kde budou na prázdninách. Stavět            

mohou na zahradě z přírodních materiálů nebo i doma z běžných domácích věcí. 



 

2. Básničky: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Písničky: 

 



 
 

 

 

 

 



4. Pracovní listy: 

      
     K prázdninám patří zmrzlina. Jednou za čas nám určitě neuškodí. Dokresli ji a 

vybarvi tak, jak ti chutná :-). 

 



 

 



 

      

 

 

 

 



5. Hádanky: 

 
 



 
 

 



6. Pohádka 

 

Myslím, že si na konci školního roku zasloužíme video pohádku. Zde si můžeme 

pustit: Mach a Šebestová na prázninách :-) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oyRCdeYuTHg 

 

nebo: Bolek a Lolek na prázdninách :-) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UbmYtFxHHQo 

 

7. Výtvarné činnosti: 

 

                        

https://www.youtube.com/watch?v=oyRCdeYuTHg
https://www.youtube.com/watch?v=UbmYtFxHHQo


 

 

 

     
 



 


