Spojte, kam to patří ???

1) Jezdí na silnici, má 4 nebo 5 dveří,
vejde do vozidla 5 lidí, má 4 kolo.

2) Letí na nebe, má obrovskou křídla,
umí přistávat a odlétat.

3) Jezdí na koleje, má několik kabin,
pracuje i průvodčí, zastavuje ve městě
a vesnici.

4) Jezdí na silnici, vejde do vozidla
několik lidí, má 4 kola, řídí řidič, má
volant.

5) Jezdí na silnici, jezdí moc rychle, má
houkačku, má 4 kola, ve vozidle je
lékař.

6) Jezdí na koleje, je to městská hromada
doprava, přepravuje lidí ve městě.

7) Jezdí ve vodě, umí houpat, pracuje
plavčík (námořník), přepravuje lidí.

8) Jezdí na silnici, má motor, má 2 kola,
na hlavu má helmu.

9) Plave pod vodou, používají vojáci na
válce, má periskop.

10) Pluje na moři, je to obrovská doprava,
přepravuje lidí a auta.

11) Letí na vesmír, posádka je kosmonaut.

12) Několik lidí, které má dva nohy, chodí
na chodníku ve městě a na vesnici.

13) Letí na vzduchu (na nebe),
přepraví zraněné osoby, v kabinetu
je lékař.

14) Je to zimní prostředky, jezdí na
sněhu, umí přepravit pro lidí a
náklady.

15)Jezdí na koleje, umí jezdit nahoru a
dolů, přepravuje několik lidí, jezdí
v Praze.

16)Jezdí na koleje, jezdí velmi rychle,
přepravuje
hodně
lidí,
mají
místenku.

17) Jezdí na silnici a mimo silnici, nemá
motor, má helmu, má reflexní vestu.

18)Má houkačku, jezdí na silnici, má
hadici, stříká vodu, má ochranné
oblečení.

19)Jezdí na silnici, nese několik tun věci,
odváží a převáží jídla ze zahraniční.

20)Je to zimní prostředek, podobně jako
motorika, jezdí na sněhu.

21)Pluje ve vodě, má 2 vesla, sedí 2 – 4
lidí, je nafukované.

22)Jezdí na chodníku a mimo silnici, má
2 kola, člověk musí šlapat nohou.

23)Jezdí na silnici, vozí moc písku nebo
uhlí, používá na stavbu.

24)Jezdí na poli, má velké kolo, používá
v zemědělství.

25) Jezdí v létě, na poli, umí sbírat obilí.

26) Jezdí na silnici, má houkačku, řídí
policista.

27) Elektrická
doprava
v městě,
přepravuje lidí, jezdí na silnici. Jezdí
na elektrické trati.

