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AUTO 

 

O Tů, tů, tů, auto už je tu. 

Pojeď mámo, pojeď s námi, 

za chvíli jsme za horami. 

Tů, tů, tů, auto už je tu! 



AUTOBUS 

Chvíli krokem, chvíli 

klusem, 

jedeme si autobusem. 

Řidič mačká houkačku, 

řeže každou zatáčku. 

To je jízda lidé drazí, 

sem a tam to s námi 

hází. 

Dopředu i dozadu, 

všichni v jednu hromadu. 



MAŠINA 

O Jede vláček plný hraček 

do kopců i do zatáček. 

Pohádkový rychlovlak 

houká, syčí jako drak. 

O Jezdí vláček tam i zpět. 

Vrátí se nám v pořádku? 

Veze totiž na výlet 

zoologickou zahrádku. 

 



KOLO 

Pojedeme na kole, 

přes louky a přes 

pole. 

 

Do kopce se 

zapotíme, 

z kopce jako tryskáč 

poletíme. 



LETADLO 

Letí, letí letadlo,  

pozor, aby nespadlo. 

Uděláme kontrolu,  

ruce dáme nahoru. 

 

Poletíme také tak  

je tu mráček Rumburak.  

Zamáváme pilotům  

až poletí nad náš dům. 

 
 

 



MOTOCYKL 

Hádej, malý, víš jak vznikl 

tento krásný motocykl? 

To se vzaly šroubky, páky, 

kolečka a posouváky, 

písty, nýty, hřídel, rourky, 

klínky, válce, jímky, ďourky, 

potom se to nabarvilo - 

no a vidíš. Už to bylo. 

Sedni na to! A v ten mžik 

bude z tebe závodník. 
 

 

 



NÁKLADNÍ AUTO 

O Auto jede tú, tú, tú, 

dávej pozor na cestu.  

Je-li řidič nešika, 

tak tě blátem postříká. 

Je-li řidič nešika, 

boule bude veliká. 



LOĎKA 

O Po proudu do dáli 

loďky se vydaly. 

Jenom ta nejmenší 

na břehu otálí. 

O Bojí se parníků, 

žraloků, vodníků... 

Raději zůstane 

na našem rybníku. 

 



SEMAFOR 

O Co máš dělat na červenou, 
když se kolem auta ženou? 
Na chodníku klidně stát, 
v jízdní dráhu nevbíhat. 

O Co znamená tahle změna, 
když je žlutá rozsvícená? 
Připrav se a pozor dej, 
čekej nikam nespěchej. 

O A když svítí zelená, 
Co to děti znamená? 
Malí jako velicí, 
všichni přejdou silnici. 

 



Zvuky a písničky 

O Zvuky dopravních prostředků 

 

O Jede jede mašinka 
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