


Do města vede dlouhá silnice. Po ní jezdí auta sem a tam.

Vezou řidiče a pasažéry za prací, za nákupy a na úřady. 



ÚKOL:

Kolik aut vidíš 

na obrázku 

a jakou mají barvu?



Jedeme nakupovat do velkého supermarketu.

Beru si nákupní vozík, který má domeček 

přímo mezi autíčky. Auta jsou na parkovišti 

seřazená vedle sebe jako vojáci. 



ÚKOL:

Spočítej nákupní vozíky, které hlídá myška.



ÚKOL:

Pojmenuj zvířátka, která si šla prohlédnout 

vyšší patra garáží.



Ve městě je pro auta málo 

místa, proto se zde často staví 

patrové garáže. Auta mají 

krásný výhled na celé okolí.



Pod velkými obytnými domy a nákupními centry se nacházejí 

podzemní garáže a parkoviště.



ÚKOL:

Do podzemních garáží se zatoulali netopýři. 

Najdi je a spočítej.



ÚKOL:

Najdi na obrázku nářadí a pojmenuj je.



V autoservisu šikovný automechanik auto opraví, 

nalakuje a zkontroluje, zda mu něco nechybí.



V pneuservisu se starají o výměnu pneumatik. Auta totiž potřebují 

v zimě zimní obutí a v létě letní, stejně jako lidé, kteří nosí v zimě 

kozačky a v létě sandálky.



ÚKOL:

Do pneuservisu se zatoulali zvědaví sněhuláci.

Rychle je všechny najdi, než v teple roztají.



Každé auto chce být krásné a nablýskané, proto rádo 

vydrží i šimrání kartáčů a pěny v myčce. Proud vody 

stříká na všechny strany a důkladně auto umyje.



ÚKOL:

Kde se nesmí mýt auta, aby se neznečistila příroda?

+



ÚKOL:

Co na čerpací stanici nepatří?



Auta, motorky, autobusy i traktory potřebují doplňovat benzín nebo 

naft u. Čerpací stanice stojí hned vedle silnice. Řidiči i auta si zde 

odpočinou, načerpají energii a mohou pokračovat dál.



ÚKOL:

Kam odveze odtahová služba 

nabourané auto?

Odtahová služba pomáhá nepojízdným autům. 

Nákladní automobil má speciální nástavbu, 

naviják a výsuvnou nájezdovou rampu.





Na autodromu mohou závodit auta i motorky.

Zkušení závodníci v silných autech předvádějí svou dovednost

a každý chce vyhrát. Je to velká podívaná.



ÚKOL:

Spočítej všechny diváky

v čepici.


