
Království slunce 

 

Cíl: Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Orientovat se v prostoru i rovině. 

Řešit konflikty dohodou. 

Respektovat rozdílné vlastnosti schopnosti a dovednosti. 

 

Vědět: SLUNCE JE HNACÍ SILOU NA PLANETĚ ZEMI 

 

Sluníčko, sluníčko než louka rozkvete, 

prozraď nám, prosím tě, k čemu jsi na světě? 

(tma, zima, žádné lidi, rostliny ani zvěř) 

 

Hry:  

- slepecké: doveď slepého, kdo to je? (procvičování smyslů) 

- stinné 

- se zrcátkem (prasátka) 

 

Výtvarná činnost: 

- Výroba sluníčka z různých materiálů (lego, víček, knoflíků, mozaiky, obručí, těstovin) - 

procvičování geometrických tvarů (vyhledávání v okolí, počítání v řadě, orientace v prostoru, 

procvičování barev) 

- Nalepování sluníčka z výtvarných nebo vystříhaných dílků - rozvoj motoriky, estetiky 

- Grafomotorické listy 

 

Poslech pohádky - O zvědavém štěňátku - (Z. Miler a I. Hercíková) - rozhovor o koloběhu v 

přírodě, podle sluníčka pracujeme a odpočíváme, slunce je symbolem radosti a energie 

 

Četba z knihy - O zoufalém sluníčku - Z. Neubauerová a A. Dudek 

Četba z knihy - Svět plný sluníček - M. Tetourová 

 

 

Pohybová chvilka: 

- ráno se sluníčko probouzí a rozhlíží se po zemi (výkony a úklony stranou) 

- vidí včelku, jak poletuje z květu na květ (úkroky do stran a dřep) 

- natahuje paprsky na kytičky (sed skrčmo - otáčení trupu) 

- v trávě leze šneček (leh na břicho, natažené paže, zvedání hlavy) 

- v trávě leží brouček a sluníčko ho lechtá (leh na zádech, třepání rukama s nohama) 

- brouček se začne slastně protahovat (leh na zádech, výpony paží a nohou) 

- brouček je spokojený, začne usínat (relaxace) 



 

Když svítí sluníčko, je každému příjemně - ptáci zpívají, ochlazují si peříčka, kukačky kukají, 

kočičky mňoukají, apod. (logopedická chvilka) 

 

Mrak a sluníčko 

1. Dítě nafouklý mrak - píchá do dětí prstem a dělá z nich kalu že (dřep) 

2. Dítě sluníčko a kaluže vysušuje - 3x nad kaluží udělá kruh (pohladí, obejme) 

 

Básně: 

 

Podívej se, babičko, 

namaluji sluníčko. 

Sluníčko má očka, 

jak nějaká kočka. 

Vesele se usmívá 

a tiše si povídá: 

" Svítím, svítím na domy, 

posvítím i na stromy, 

svítím také kotěti, 

ale nejvíc pro děti. " 

  

Když já se vytáhnu, 

ke sluníčku dosáhnu. 

Když já se skrčím, 

do výšky skočím. 

Když já si lehnu, 

ani se nehnu. 

 

 

 

Sluníčko se probudilo 

a paprsky zasvítilo. 

Pohladilo kytičky, 

zvířátka i dětičky. 

To vše udělalo jen, 

aby měly hezký den. 

 

Slunce volá na sněženku, 

podívej se, jak je venku! 

Slunce volá do oken, 

děti, halo, pojďte ven! 



 

Písně: 

 

Hrálo si koťátko na trávníčku, 

sahalo pacičkou po sluníčku. 

Sluníčko upletlo zlatý pásek, 

chytilo koťátko za ocásek. 

 

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře, 

hej hopy, hej hopy, hej hopy hop. 

Čáp veze sluníčko, točí se kolečko, 

hej hopy, hej hopy, hej hopy hop. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


