
Poznáváme velký svět 

Měsíc červen je posledním měsícem před dlouhými prázdninami a konečně začne léto. 

Někteří se budou loučit se školkou a čeká je velký krok do opravdové školy. S aktovkou na 

zádech za dalším školním dobrodružstvím. A než vyrazíte na prázdniny, tak si budeme 

povídat o dopravě, cestování a celém světě. Budeme listovat atlasem, encyklopedií a učit 

se spoustu zajímavých věcí. 

A než začneme, tak si připomeneme něco o létě. 

 

 

 

Jaké jsou znaky léta. Obrázky vám to všechno napoví. 

Jaké počasí je v létě? Jak chodíme oblečení? Jak se 

změnila příroda v létě? Co nám v létě dozrává za 

ovoce?  

Když je veliké teplo, můžeme jít k vodě. Víte, jak se u 

vody máte chovat? Co se smí a co se nesmí?  

Pravidla chování v krátkých příbězích : https://www.youtube.com/watch?v=tjKJmDYAv_k 

Určitě jste správně odpověděli na mé otázky a můžeme si povídat dál. 

Teď důležitá otázka pro velké školáky! Jestli, pak už jste se všichni naučili svoji adresu, kde 

bydlíte? Jestli ano, tak jste velké šikulky. Na tu se paní učitelka ve škole bude určitě ptát.  

Trošku budeme cestovat po našem městě, alespoň s obrázky. 

 Jak se jmenuje naše město? Jak se jmenuje řeka, která protéká naším městem? Jak se 

jmenuje hrad, který je na skále nad řekou? Jak se jmenuje budova, kam nás vyveze lanovka 

z obchodního centra Fóra? Jak se jmenuje vyhlídka, která je kousek nad naší školkou v 

Doběticích?? Jak se jmenuje jezero vybudované nedaleko Ústí n. L.? 

 

                    



      

 

   

 

               

 

 

                                   

 



      

Podívej se na obrázky a pojmenuj dopravní prostředky. Kterými už jsi cestoval/a?  

Řekni, které dopravní prostředky jsou na obou obrázcích.  

Semafor. Víš jaké barvy svítí na semaforu pro chodce a na semaforu pro auta?  

Můžeš se naučit jednu básničku: 

             

Znáš nějaké dopravní značky?? Víš, kde a jak můžeš přecházet silnici? Víš co všechno musíš mít, 

když chceš  jezdit na kole?  



 

Rozstříhej jednotlivé dopravní prostředky na čtverce podle čar, roztřiď je podle toho kam 

patří : voda, obloha, koleje nebo silnice. Pak je do správných políček nalep. 

 



Naše země, ve které žijeme se jmenuje Česká republika. Hlavní město je Praha.  

 

                 

 

Naše republika na mapě. 

        

       Jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí? Určitě poznáš podle obrázku. 



Nápady pro vyrábění a hru. 

 

           

 

     

 

           

 



Autobus a lokomotivu můžete vybarvit a vystřihnout.  

 

 

 

 



  

Na návštěvě na Severním pólu. Jak se jmenuje dům, který je na obrázku postavený?? Lidé, 

kteří tam bydlí se nazývají..........? Můžeš Eskymáka dokreslit. 

 

Mají tam velkou zimu, tak se musíme pořádně obléknout. Tvůj úkol je spočítat teplé 

oblečení. Zapiš tečkami nebo čárkami nebo číslicí. 



Na celém světě bydlí spoustu různých lidí. Každá země má svoje pravidla, kulturu a způsob 

života. Nosí jiné oblečení, bydlí v různých domech a mluví jinou řečí.    



Na návštěvě u indiánů. Umíš říct co je obrázcích?? Můžeš obrázky vybarvit . 

                        

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 



V Africe u černoušků a zvířátek. 

   

                                                                                                    Poznáš stíny zvířátek na obrázku?? 

 

           

 



Tak na konec už jen zbývá, Vám všem popřát krásné dlouhé prázdniny, plné sluníčka a 

pohody ! 

Toto rychle uteklo a po prázdninách HURÁ DO ŠKOLY! Doufám, že všichni na naší 

mateřskou školu budete vzpomínat jen v dobrém a že vaše vzpomínky na paní učitelky, 

kamarády, dobré jídlo a pohodu vám budou připomínat naší školku. 

 

 

 

 

 


