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KRÁLOVSTVÍ SLUNCE    VĚK: 5-6 LET 

Kde: na vycházce, na zahradě, ve třídě 

 

Didaktická Hra: „Slunce, základ života“ 

Cíl: - správně pojmenovat věci a jevy ve svém okolí, i ty, které se týkají vzdálenějšího 

světa (slunce vycházející, zapadající, jeho síla) 

- Vědět co by se stalo, kdyby ….slunce více pálilo 

- Vědět, jak se vyhnout nebezpečí při nadměrném slunečním, záření 

- Vědět, že slunce může pomáhat i škodit při velkém záření (poušť Sahara…) 

Pohádka: „Jak slunce maluje jablíčka“ 

 

Hmatové vnímání, kontakt: „Na sluneční poštu“ 

- Děti si sednou do kruhu tak, aby k sobě byly otočeny zády, nesmějí mluvit. Paní 

učitelka nakreslí jednomu dítěti prstem na záda slunce, děti si postupně mlčky 

tento vzkaz posílají, sdělují si své pocity, na závěr si všichni lehnou na záda, 

nohama se dotýkají v kruhu, ruce mají rozpažené nad hlavou (Slunce) 

Cíl: provádět jednoduché pohyby dle pokynů či vzoru 

 

Výtvarné hry: 

- Na velký papír, případně do písku obkreslujeme stíny lidí, rostlin…. 

- Obkreslujeme stíny stromů, rostlin, větviček 

- Vytváříme mozaiky z přírodního materiálu ve tvaru slunce 

- Malujeme slunce různými technikami 

- Tvoříme sluníčka z víček 

Cíl: rozvíjet představivost, fantazii, hrubou, jemnou motoriku 
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Pohybové aktivity: 

- Zrcátkem odrážíme prasátka, děti je chytají 

- Motivační cvičení: „Slunce spí, vychází, zapadá“ (relaxační hudba) 

- Hrajeme hry, při kterých mají děti zavázané oči (na slepou bábu) 

- Skáčeme do sluníček (obruče s paprsky z víček) 

Cíl:  rozvíjet pohotovost, rychlost, obratnost, relaxační uvolnění těla 

 Pohybové hry: „Na sluneční poštu“ – „Kdo chytne slunce“ 

Stínové divadlo: 

- Před okno době osvětlené sluncem zavěsíme prostěradlo, tak, aby mezi oknem a 

prostěradlem byl prostor pro herce 

- Děti či učitelka postupně vcházejí za prostěradlo a pantomimicky předvádějí 

různé živočichy nebo činnosti, ostatní děti hádají 
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Co dokáže slunce: 

- krabici od bot rozdělíme příčně na tři části 

- na jednom boku vystřihneme okénko 

- na dno všech tří částí položíme navlhčené ubrousky nebo vatu, navrch nasypeme 

semena řeřichy 

- část s okénkem a prostřední část svrchu zakryjeme 

- boční okénko natočíme ke slunci 

- necháme zakryté několik dní, průběžně zalíváme 

- co a jak nám vyroste? 

Závěrečná akce a další náměty 

- na velký balicí papír vytvoříme kolektivní obraz slunce složený z otisků dlaní dětí 

- povídáme si, proč se musíme před sluncem chránit, o ozónové díře 

- z výrobků a žlutě obarvené gázy vytvoříme „Sluneční království“ (procvičujeme  

jemnou motoriku, představivost, fantazii a estetické cítění) 

 


