
 

Květen 2021 

Z dění v mateřské škole 

Nastal nám květen. Netrvalo dlouho a do 
naší školky mohly přijít všechny děti ze třídy 
Kulíšci. Byl to krásný den. Naší školku opět 
ovládl smích a radost a my jsme se mohly 
těšit i s krásných slunečních dní, které jsme 
nasávaly plnými doušky na procházkách a 
na naší zahradě.  

Ještě, než se mohly všechny děti vrátit za 
námi do školky, posílaly jim paní učitelky 
nejrůznější činnosti a aktivity přímo do je-
jich domovů a oni měly možnost si s ma-
minkou nebo tatínkem povídat, hrát a tvořit 
různé věci na témata dopravních prostřed-
ků.  

Květen nás tedy zavedl do tajů dopravy a 
my jsme mohly tvořením, básničkami, pís-
ničkami a dalšími činnostmi poznávat 
spoustu nepoznaného z oblastí 
dopravních prostředků. Během 
projektového týdne jsme si 
představily jednotlivé druhy po-
volání z různých odvětví dopravy 
a zahrály jsme si na námořníky.  

Nyní už se můžeme netrpělivě 
těšit i na společné výlety, které 
nás co nevidět čekají.  

Celým květnem nás doprovázelo dopravní 
téma, které bylo každý týden zaměřené 
podle toho, jak se jednotlivé dopravní pro-
středky přemisťují. Na začátek jsme vypluli 
na vodní hladinu. Společně jsme pojmeno-
vali pomocí obrázků a video ukázek různá 
plavidla. Děti zaujaly knihy o historických 
lodích, především příběh o Titanicu. 

Od vodní hladiny jsme vzlétli do vzdušného 
prostoru, kterým nás provázela kniha 
„Dopravní prostředky, které pohnuly svě-
tem“. Díky těmto příběhům jsme se vrátili 
zpět do momentů, kdy přišly první pokusy o 
výrobu letadel, vzducholodí či balónů. 

Projektové téma nás posunulo k povoláním 
v dopravě, která nám pomáhají v různých 
situacích. Mezi ně rozhodně patří hasiči, 

policisté, záchranáři, mechanici 
a poštovní doručovatelé. Děti 
měly možnost prozkoumat gola 
sadu s nářadím a pokusily se jej 
napodobit při práci s alobalem. 

Na závěr měsíce jsme vyjeli na 
silnici, bezpečně a s dodržová-
ním dopravního značení. Teď už 
se jen těšíme na červen plný 
dobrodružství. 

Sovičky            Kulíšci 



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc květen 

                                            Přeřeky 

V květnu sovo poslouchej, na silnici  

bezpečně vyjedem.  

1. a 2. třída 

34. týden  Plujeme 

35. týden  Letíme 

36. týden  Povolání v dopravě (projekt) 

37. týden  Jedeme   

 

V měsíci květnu nám dělala společ-

nost při usínání pohádková knížka pa-

ní Šárky Svobodové, Myšák Očko, po 

stopách brněnského draka.  

 Dáme si spolu pusinku a budeme mít mi-
minko.  

 

 Nemůžu oblečit. 
(nemůžu se obléknout.)  

 

 Na hřišti jsme měli míče 
a žihadla. (švihadla)  

 Kdo je to školník?  
Ředitel všech skol… 

 Dloužejší. (delší) 

U Soviček jsme četli Nové pohádky o do-

pravních značkách od Petra Stoličného a 

Policejní pohádky od Zuzany Pospíšilové. 

Tyto příběhy dětem pomohly pochopit, 

jak se chovat bezpečně nejen na silnici. 



                               Fotogalerie od Kulíšků 



  Fotogalerie od Soviček 


