
JEDE JEDE MAŠINKA 
 

Písnička: 

 
 
Říkanka: 
Jede, jede, jede vlak 
letí, letí jako drak 
od stanice k stanici 
vozí malou opici. 
Opice si brouká 
z okna při tom kouká, 
opakuje zas a znova 
dokolečka stejná slova: 
Jede, jede, jede vlak 
letí, letí jako drak.. 
 
Co všechno mohla opice vidět z okna? 
 
Jak je to? 
Jak se jmenuje první část vlaku, která táhne celý vlak? (lokomotiva) 
Po čem jezdí vlaky? (koleje) 
Jak se jmenuje ten, kdo ve vlaku kontroluje jízdenky? (průvodčí) 
Jak se jmenuje ten, kdo vlak řídí? (strojvedoucí) 
Co žene vlaky dopředu? (Dříve vlaky jezdily na uhlí, dnes nejčastěji na elektřinu) 
Jak se vlaky udrží na kolejích? (Kola vagonů i lokomotiv mají žlábky, kterými dokonale zapadají do kolejí) 
Jak jsou vagony připojeny jeden k druhému? (U obyčejných vlaků jsou vagony spojeny velmi pevnými 
háky, moderní vlaky jsou většinou spojeny silnými magnety) 
Co je to železniční přejezd? (V místě, kde se silnice kříží se železniční tratí se nachází železniční přejezd) 
Kdo dává znamení k odjezdu vlaku? (výpravčí) 
Kdo spravuje vagony? (posunovač) 
 
 



 
 
Tvoření: 
Tiskání vlaku kuchyňskými houbičkami 

 
 

 
 
Pracovní listy: 
Číslice 1-10 
http://www.first-school.ws/t.asp?t=http://www.first-school.ws/images/numbers/worksheets/set-4/train-1-
10.gif 
 
Vybarvuj podle vzoru 
https://www.123rf.com/photo_98025523_stock-vector-coloring-page-with-toy-train-color-by-numbers-
printable-worksheet-educational-game-for-children-todd.html 
 
Bludiště – vlak 
https://www.detskestranky.cz/bludiste-vlak/ 
 
Vybarvování dle diktátu 
http://vytvarna-vychova.cz/vlacek-vybarvovani-dle-diktatu/ 
 
Dokreslování pražců 
http://www.jak-spravne-psat.cz/wp-content/uploads/2015/05/vlak1.jpg 
 
Pohybová hra VLAK 
Dospělý si připraví ,,semafor,, (červený a zelený papír). 
Pokud má zdvihnutý zelený papír, dítě-vlak jede. 
Pokud je zdvihnutý červený papír, dítě- vlak stojí. 
(Možné obměny: vlak musí překonávat překážky- závory, tunely, mosty, nádraží apod.) 



 
Cvičení s Míšou: 
https://www.youtube.com/watch?v=cWsVwgrC1bs 
 
Hra na procvičení paměti 
Hra pro dva a více hráčů.  
První hráč řekne: ,,Do kufru na dovolenou si zabalím: pyžamo 
Druhý hráč řekne: ,,Do kufru na dovolenou si zabalím: pyžamo a knížku.. 
Postupně se přidávají další a další slova. 
 
Pohádky o vlacích 
Mašinka Tomáš-  
https://www.youtube.com/watch?v=vAtSBmsl5zg 
Pohádky o mašinkách- 
https://www.youtube.com/watch?v=n8R9RT3_U0s&list=PLpBJ9Tlb4CTTs7g6K-qO2_UpqYuLtFQ0K 
 
 
Jaké znáš další dopravní prostředky kromě vlaku? 
 
Kam by ses rád podíval na výlet? 
 
 


