
 PRACOVNÍ LIST_    

 OBECNÝ – NAJDI A DOMALUJ 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA  (s asistencí doprovodu) 

 

Vítáme vás na výpravě do Království železnic! 

Úkolem dětí je najít v našem malém světě (v modelových kolejištích) jednotlivé situace podle popisu 
u každé z otázek. Přečtěte jim otázku a naveďte je na správné místo, aby samy uvedenou situaci našly. 
Pak je nechte přijít na odpověď na otázku a domalovat do obrázků chybějící část, která nám z nich 
vypadla.  

Přejeme hodně zábavy!  Začínáme v horní části: 

 

1. Víš, jak se nazývá místo, blízko 

kostela na kolejišti č. 1, které 

chybí na obrázku? Chodíme 

tam zapálit svíčku a položit 

kytičku na podzim. Dokresli ho 

do obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

2. V kolejišti č. 1 stojí velká budova a u ní auto s velmi vysokým žebříkem. Po něm 

nahoru leze jeden pán. Víš, jakou práci asi dělá? 

 

 

Je to: ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Téměř na konci kolejiště č. 2 

hned za velkým nádražím je 

mezi domy plavecký bazén. Je 

vidět přes průhlednou střechu 

budovy. Poznáš, jaký tvar 

bazén má? 

 

Je to: ………………………………….. 

 

 

 

4. Na kolejišti č. 3 mají vojáci 

cvičení. Zkus uhodnout, jaké je 

na něm asi roční období? 

 

Je to: ………………………………….. 

 

 

Nyní běžte po schodech dolů. Vaše 

cesta povede přes model Prahy 

doprava, přes Středočeský a Ústecký kraj do kraje 

Plzeňského. Názvy krajů jsou na cedulkách nad kolejišti. 

5. V železničním modelu Prahy je Žižkovská věž, 

po které lezou miminka. Dokážeš je spočítat? 

Stejná věž v noci svítí – jakými barvami? 

 

Miminek je celkem: …….. 

 

Na věži jsou v noci barvy: …..…………………… 

 a …………………….. 

 a ……………………… 



 

6. Na kolejišti Středočeského 

kraje (napravo od Prahy) 

se u nádraží Mšeno děje něco 

hodně zvláštního. Po silnici 

na kole nejedou děti, ale šest:  

 

……………………… . 

Kdo je první najde? 

 

 

7. Dokresli, kdo nebo co chybí 

na obrázku řeky v Ústeckém 

kraji. V kolejišti je uvidíš blízko 

velkého železničního mostu. 

Zdraví se „ahoj“ a mají něco 

společného s Indiány. 

 

 

 

 

 

8. V Plzeňském kraji je nádraží 

Klatovy a kousek před ním, 

vedle odstaveného tahače 

stojí neobvyklý cestující, který 

rozhodně nemůže cestovat 

osobním vlakem, kdo nebo co 

je to? Domaluj do obrázku 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Jaká užitečná zvířátka chybějí na tomto obrázku? Najdeš je v Plzeňském kraji, pasou 

se tam pod kopcem. Domaluj je. Víš, jaký užitek z těchto zvířátek my, lidé, máme? 

Zkus přijít alespoň na dvě věci. 

 

 

Je to:  …..…………………… 

a ……………………... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

A je hotovo!  

Gratulujeme, pokud jste to společně zvládli. A teď, máte-li ještě dost času, 

si prohlédněte kolejiště znovu a objevujte, co všechno tam pro naše velké i malé 

návštěvníky modeláři připravili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


