
Království Slunce 

Cíl: Mít povědomí o významu Slunce v životním prostředí. Uvědomovat si, co je škodlivé a 

nebezpečné a co ohrožuje zdravé životní prostředí (sucho, teplo). 

Slunce 

Slunce volá na sněženku, 

podívej se jak je venku! 

Slunce volá do oken, 

děti, haló, pojďte ven! 

 

Hřej sluníčko, hřej 

Hřej, sluníčko, hřej, hory doly krej, 

povyskoč si výše, na té naší střeše, 

kolo udělej, kolo udělej. 

 

 seznámení dětí s pojmy Slunce a vesmír pomocí prohlížení a četby z časopisů, 

atlasů, encyklopedií 

 poslech příběhu o narození Sluníčka 

 řešení problémových situací:  

Jaké je Slunce? (tvoření přídavných jmen - veliké, kulaté, žhavé, rozpálené, žluté, 

oranžové, červené, rudé)  

Jaký máme ze Slunce užitek? (světlo, teplo) 

Co kdyby tu Slunce nebylo? (budeme smutní, bude všude tma, budeme muset svítit)  

Kdo Slunce potřebuje? (lidé, zvířata, rostliny) 

Čím se musíme před slunečním zářením chránit? (sluneční brýle, ochranné krémy, 

pokrývka hlavy, pobyt v chládku) 

 „Slunce“ konstruktivní činnost se stavebnicemi a odpadovým materiálem 

 „Moje sluníčko“ malování, vystřihování, lepení, hodnocení své práce a práce druhých 

 „Vesmír“ nafouknutí balónků, dramatizace - otáčení planet kolem své osy a kolem 

Slunce po oběžné dráze  

 „Planety“ malování a sestavení vesmíru za kartonového papíru (barvy planet, tvoření 

nových odstínů mícháním barev) 

 

 



 Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun - hláska na počátku a 

konci slova, zaznamenání počtů slabik pomocí víček, dílků stavebnic 

 PH „Na planety“ – házení, chytání (když se řekne Slunce – nesmí se míč chytit) 

 „Země“ Proč má naše planeta modrou barvu? Protože více než 2/3 pokrývá voda. 

Jaká voda může být? (slaná, sladká, čistá, špinavá, průzračná, teplá studená, 

zmrzlá, hluboká) 

 bum-ta-ta, na-vra-ta – nácvik rytmizace, doprovod na hudební nástroje, hra na tělo 

 pohybové chvilky s nafouknutými balónky, obručemi (motivace planety, sluníčka),  

 PH “Tající kra“ 

  „Den a noc“ – koláž, podstatné znaky, rozdíly  

 „Světlo a stíny“ pozorování stínů po nasvícení baterkou, venku za poledne 

 „Na slepce“ poznávání předmětů se zavázanýma očima či pohyb v prostoru, instrukce 

sděluje kamarád, sdělení pocitů, pomoc nevidomým  

 

 

 



     

 



 

 



 

 předmatematická gramotnost - rozvoj početních dovedností - pojmy tolik, kolik,  

více, méně, stejně 

 procvičení barev, vzájemná kontrola správnosti provedení 

 předčtenářská gramotnost - tvoření počátečních písmen názvů planet dle předlohy 

 



 grafomotorická cvičení k uvolnění zápěstí doplněná říkankou, kladen důraz na správné 

držení psacího náčiní, správnost provedení a dokončení práce (pracovní listy 

s labyrinty, oběh Země kolem Slunce, stínové obrázky – smysl pro detail) 

„To jsem já, panenka, točí se mi sukénka,  

 běžím, běžím k sluníčku, osušit si sukničku. 

 

 



 

 



 

 „Klobouk Slunce“ prostorová práce se zavěšenými planetami 

 

 

 

 

 



 „Slunce a planety“ oživení obrazu, dramatizace (pohyb otáčení planet kolem 

své osy a kolem Slunce) 

   

 


