
 
 
 
 

DOPRAVÁČEK příloha č. 1 

 

NÁZEV Metodický list - DOPRAVNÍ ZNAČKY 

CÍL  První setkání s pojmem „dopravní značka“. 

 Procvičení s dětmi vizuální podobu dopravních značek a jejich 
význam. 

 Pochopit jednoduché piktogramy jako základní předpoklad pro 
pochopení dopravních značek. 

 Seznámit s dopravními značkami formou třídění podle tvarů a 
barev. 

MOTIVACE Motivační rozhovor: diskuse na téma pravidla, dopravní značky, 
bezpečnost v silničním provozu. Naučit děti přemýšlet nad pravidly a 
pravidla dávat do kontextu se značkami.  
Vysvětlení: dopravní značky jsou i v jiných zemích a jsou téměř všude 
stejné. K čemu tyto obrázky slouží a pro koho jsou určeny? Vysvětlení 
dopravních značek podle jejich druhu a významu. 

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6 let 

VELIKOST SKUPINY 10-15 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 10 minut 

ČAS NA REALIZACI 20 až 30 minut 

MÍSTO REALIZACE Třída, zahrada, hřiště 

POMŮCKY Značky, barevné papíry, tvary 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

Děti se setkávají s pojmem dopravní značka a uvědomují si jejich 
funkci. Třídění značek dle tvarů – vyhledávají ve třídě tvary kruhu, 
čtverce, obdélníku a trojúhelníku a tytéž tvary pak vyhledávají na 
zahradě, při procházce. K tvarům přidáváme význam podle barev a 
druhu – výstražné, zákazové, příkazové a upravující přednost. Učíme 
děti rozumět běžně používaným dopravním značkám, které říkají, co 
smíme, co můžeme a co musíme, abychom se pohybovali bezpečně. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

DOPRAVÁČEK příloha č. 2 
 

NÁZEV Metodický list - Dřevěné pexeso DOPRAVNÍ ZNAČKY 

 

CÍL  Procvičit s dětmi vizuální podobu dopravních značek a jejich 
význam. 

 Najít co nejvyšší počet obrázkových dvojic. 

 Procvičit postřeh, paměť a soustředění dětí, ale také vnímání a 
pochopení pokynů učitele/ky. 

 
MOTIVACE  Motivační rozhovor: Děti, všímáte si obrázků kolem silnic? Jak 

se těmto obrázkům říká? K čemu slouží a pro koho jsou 
určeny?  

 Vysvětlení: rozdílu mezi billboardem a dopravní značkou. 
Vysvětlení, že dopravní značky jsou i v jiných zemích a jsou 
téměř všude stejné. 

 
CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6 let 

VELIKOST SKUPINY 2 – 6 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 5 minut 

ČAS NA REALIZACI 10-15 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna 

POMŮCKY Dřevěné pexeso 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

Karty se zamíchají a rozloží lícem dolů tak, aby žádný z hráčů neznal 
rozložení karet. Učitelka vysvětlí pravidla hry. Děti postupně otáčí 
dvojici karet lícem vzhůru, aby je viděli i ostatní hráči. Pokud karty patří 
k sobě (stejný obrázek), hráč je odebere a otáčí další dvojici (lze hrát i 
variantu, ve které i po nalezení shodné dvojice pokračuje další hráč v 
pořadí). Pokud karty k sobě nepatří, otočí je zpět lícem dolů a 
pokračuje další hráč v pořadí. Hraje se tak dlouho, dokud nejsou 
všechny karty rozebrány. Vítězem se stane hráč s největším počtem 
nalezených dvojic. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

DOPRAVÁČEK příloha č. 3 
 

NÁZEV Metodický list - PŘECHOD 

CÍL  Pochopení významu bezpečného chování a postojů na silnici a 
jejím okolí 

 Rozvíjet znalosti a dovednosti potřebných k bezpečnému chování 
a pro bezpečný pohyb na přechodu a v jeho okolí 

 Osvojit si základní poznatky o těle- pravolevá orientace 

 Nácvik přecházení vozovky na přechodu  

  Získat dovednosti důležité k podpoře vlastního bezpečí 
MOTIVACE  Motivační rozhovor: Jaká je role pěšího účastníka silničního 

provozu? Víme a umíme, kde a jak přejít přes silnici? Jdeme po 
přechodu nebo po „zebře“? Víme a umíme, jak a kdy přecházet na 
přechodu pro chodce? Kam se musím podívat, než začnu 
přecházet přes vozovku či po přechodu? 

 Vysvětlení: přecházení na přechodu, pravolevá orientace, rozdíl 
zebra zvíře-zebra přechod. 

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6 let 

VELIKOST SKUPINY 10-15 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 5 minut 

ČAS NA REALIZACI 20 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna, hřiště, zahrada 

POMŮCKY Přechod 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

Vyvíjíme s dětmi vzdělávací aktivity prohlubující jejich znalosti a přímý 
nácvik bezpečného pohybu na přechodu. Víme, že na přechodu pro 
chodce nemáme absolutní přednost, jedná se pouze o zvýraznění 
bezpečného místa pro přecházení.  
Postup: než začneme přecházet komunikaci, je třeba se dobře 
rozhlédnout do obou směrů. Nejprve se rozhlíží vlevo, poté vpravo. 
Pokud je provoz bezpečný pro přecházení, rozhlédneme se znovu vlevo 
a začneme přecházet. V průběhu přecházení udržujeme oční kontakt 
s okolím a sledujeme provoz kolem sebe. Zhruba v polovině přecházení, 
se pohledem vpravo ujistíme, zda se k nám neblíží vozidlo. Při 
přecházení nikdy neběháme. S dětmi nejprve přecházíme v zástupu, 
posléze pracujeme s jednotlivci nebo dvojicemi. 

 

 

 

 



 
 
 
 

DOPRAVÁČEK příloha č. 4 
 

NÁZEV Metodický list - DĚTSKÝ SEMAFOR 

CÍL  Rozvoj dovedností potřebných pro bezpečné chování a pohyb 
v okolí silnic 

 Rozvoj znalostí a dovedností potřebných k bezpečnému 
chování na přechodu řízeného světelnou signalizací-semaforem 

 Získání a osvojení základních poznatků barevné signalizace na 
semaforech 

 Nácvik přecházení vozovky na přechodu řízeného světelnou 
signalizací 

MOTIVACE  Motivační rozhovor: Co je to světelné signalizační zařízení-
semafor, k čemu slouží a jaké druhy barev a piktogramů 
semafor má. 

 Vysvětlení: provoz bývá často řízen semafory. Vždy dáváme 
pozor, abychom signály nepřehlédli. Signál pro chodce ve 
znamení „Stůj!“-„Volno“  tj. dvě signální barvy s piktogramem 
tzv. panáčka, signál pro cyklisty ve znamení „Stůj!“-„Pozor!“-
„Volno“. 

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6 let 

VELIKOST SKUPINY 10 – 15 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 5 minut 

ČAS NA REALIZACI 20 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna, zahrada, hřiště 

POMŮCKY Semafor, přechod 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

Dítě již chápe, že provoz na silnici podléhá pravidlům bezpečného 
chování a řízení. Jedním ze stanovených pravidel je i řízení silničního 
provozu světelnou signalizací-semaforem. Při rozsvícení semaforu 
poznáváme jednotlivé barvy – červená (stůj), žlutá (pozor), zelená 
(volno). Rozdíl v semaforu pro chodce, pro cyklisty a auta. Učíme se 
své chování přizpůsobit změně barevných signálů a chápeme, že 
rozsvítí-li se zelený signál- musíme se nejprve rozhlédnout, než 
zahájíme přecházení komunikace. Když přecházíme a během 
přecházení, rozsvítí-li se červený signál, dokončíme přecházení. 
Rozsvítí-li se zelený panáček a my slyšíme houkačku či vidíme auto 
s blikajícím majáčkem (policie, hasiči, sanitka), počkáme, až projede a 
poté teprve zahájíme přecházení. Pokud již přecházíme, rychle 
přechod opustíme. Pečlivý nácvik ve třídě a poté vhodnost nácviku 
v terénu. 

 

 


