
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO RODIČE A DĚTI 
 

 ROZHÝBÁNÍ – dopravní prostředky: 

 

- chůze v zástupu – napodobujeme vláček, můžete doprovázet hláskou 

ššššššššššš 

- střídání chůze a běhu - auto (vystřídáme rychlosti od nejvyšší po 

nejnižší, zastavení na smluvený signál...). Jako volant použijeme 

pokličku z hrnců. 

- běh s upažením – letadlo (náklony vpravo a vlevo) 

- jízda „na kole" – rychle a pomalu 

Protažení s říkadlem: 

- Letí, letí LETADLO,  

jen aby nám nespadlo. (roztáhneme ruce a děláme úklony do boku). 

 

- Těžké kufry táhnu,  

doufám, že to zvládnu.  

Já to zmáknu, to si piš!  

Počkej chvíli, uvidíš! (úklony stranou – stojíme v mírném roznožení, ruce 

jsou volně podél těla, s pocitem tíhy pouštíme hlavu stranou, pak 

ramena a ruka se sune ke kolenům). 

 

 Jak vypadá letadlo? Jaké má části? (trup letadla, křídla, ocas, podvozek, motory) 
Kde přistávají letadla? 
Znáte naše největší letiště? (Letiště Václava Havla) 
Kam byste letěli? (zaměření na slovní zásobu) 
 

 Od nepaměti lidé záviděli ptákům schopnost létat a snažili se je napodobovat. 
Připevnili si na ruce křídla, ale jejich pokusy vznášet se a létat končily nezdarem. 

 
Dětem můžete najít na internetu několik obrázků s prvními pokusy o létání. Určitě je 
pobaví. 

 



 Dnes ve vzduchu létá mnoho různých druhů letadel. Miliony lidí denně létají ve 
velkých i malých dopravních letadlech. Vojáci mají k dispozici rychlé stíhačky, 
bombardéry a obrovská dopravní letadla.  
 
Děti, vyzkoušejte si lety těchto letadel: 

 
 

 Vyzkoušejte si let v mlze – dítěti zavázejte oči, rodič je „řídící věž“ a  zvukovým 

signálem navádějí letadlo k sobě. Role si můžete vystřídat.  

 

 Hra - Všechno lítá, co peří má, lítá…..motor, křídla, kolo, pták,…(pokud je rčení 

správné, děti zvednou ruce). 

 

 Skládání letadla – pomalujte si papír a pak seskládejte do tvaru letadla (viz. obr.) 

Poté dokreslete detaily letadla. Můžete vyzkoušet klasické letadlo anebo kluzák.  



 

 

 

 

 Až budete mít letadlo vyrobené, tak můžete zkusit závody letadel anebo  zkusit 

zamířit a trefit se do vyrobeného terče.  

 



 Abyste si odpočinuli po aktivitách, tak si můžete s dětmi přečíst pohádku: 

O letadélku Bumbácovi 

Bylo jednou jedno letadlo a to strašně rádo chodilo do cirkusu. A ze všeho nejraději 

mělo šašky. Smálo se všem šaškovinám, a tak zatoužilo být takové jako oni. Když 

nastoupilo letadlo do práce, všem svým cestujícím oznámilo: 

„Tramtadá, vítáme vás na palubě letadélka Bumbáce.“ 

Jenomže lidé se polekali a mysleli si, že letadélko Bumbác udělá bum a bác, tedy že 

spadne, a tak raději všichni odešli a nastoupili do jiného letadla. 

„Copak to vyvádíš,“ zlobil se pilot, „takové hlášení už nikdy nechci slyšet.“ 

Když pak do letadélka nastupovali další cestující, letadélko mlčelo. 

Ale jakmile se dostalo mezi obláčky, rozpomnělo se, že chce být jako šašci, a udělalo 

v nebi pár otáček a salt a čekalo, že mu všichni zatleskají. 

Ale ouha! Nikdo ho nechválil, nikdo mu netleskal. 

Lidé křičeli, spílali a někteří i plakali. 

Ale to letadélko nechtělo. Opravdu ne. 

Na letišti muselo letadélko k leteckému panu doktorovi. „I copak nám to provádíš,“ 

mračil se pan doktor. A letadélko mu popravdě řeklo, že chtělo být jako šašci v 

cirkusu. 

„To nejde, vždyť ty jsi cestovní letadlo,“ domlouval letadélku pan doktor, „a 

takováto letadla musí létat pěkně spořádaně, bez kotrmelců.“ 

Letadélko si povzdychlo. 

Pan doktor si postrčil na nose brýle a poškrábal se na bradě. 

„Ledaže, ledaže bys bylo letadlo akrobatické. No, no, to by snad šlo.“ 

Letadélko povyskočilo radostí. Pan doktor vzal telefon a všechno potřebné zařídil. 

Letadélko se dostalo mezi akrobatická letadla a jeho pilotem se stal letecký akrobat 

Vašek. 

Nejlepší akrobat, který letadélko naučil všechny vzdušné veletoče a salta a otáčky. A 

tak bylo letadélko konečně šťastné. Lidé mu ze země tleskali a mávali a usmívali se 

na něj. No, stejně jako to dělávají v cirkuse s opravdickými šašky! 


