
Království Slunce 
Cíl : Seznámení s významem Slunce pro život, osvojování si jednoduchých 

poznatků o přírodním rytmu, rozvíjet tvořivost, spolupráce s ostatními,využívání 

přírodnin k estetickému vyjádření,vyjadřovat svou představivost,kladení otázek a 

hledání odpovědí 

Sluníčko 

Sluníčko zapadá za hory, 

pasáci pečou brambory. 

Sluníčko zapadá za kostel, 

pasáci skáčou na postel. 

 

 Seznámení dětí co je slunce podle obrázků 

 Povídání si jaké je slunce- barva, proč je slunce důležité, teplo – zima, 

světlo – tma 

 Četba z knížky O zatoulaném sluníčku  

 



 

 

 Děti povídají, co na obrázku vidí, vypráví příběh, počítají např. kolik je hub 

v lese, včel, procvičují barvy 

 Básnička s pohybem 

 

Sluníčko se probudilo    sedíme ve dřepu 

a paprsky zasvítilo .   vstaneme a uděláme rukama oblouk 

Probudilo kytičky,    kýváme hlavou ze strany na stranu 

zvířátka i dětičky. 

A to udělalo jen,    předklon 

aby mělo hezký den.   poskoky a tleskáme 

 

 Pozorujeme stíny, povídáme, si proč jsou stíny a jak vznikají 

 Grafomotorické listy – paprsky slunce 

  



  



 

 

 

  



 Děti malují oblohu a na ni lepí slunce s paprsky (kolik je paprsků, jakou mají 

barvu) 

 

  



 

 

 Písnička : Sluníčko, sluníčko popojdi maličko 
 

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, sedíš tu u cesty,  

stane se neštěstí, něco tě zajede.  

  

          Elce pelce strejček Nimra koupil šimla v Kadani,  

          ani nevíš, jak to šimrá, když mi lezeš po dlani.  

  

Podívej se zvedá krovky, asi někam poletí,  

          do nebe či do Stromovky, hádej, hádej, hádej potřetí.  

  

Nevím, nevím, nemám zdání, počkej s nataženou dlaní.  

          Snad se vrátí za chviličku, i ty malý popleto,  

          letí hledat osmou tečku.  

          Nevrátí se, nevrátí se, nevrátí se, nevrátí se, tak je to.  

 

 

 



 Pohybová hra : Sluníčko 

 

Spí a spí, 

slunce spí. 

Kdo ho asi probudí? 

 

My si na něj zavoláme. 

Tím sluníčko přivoláme. 

Vstávej slunce začni hřát, 

My si s tebou chceme hrát. 

 

Děti jsou v kruhu, jedno dítě (sluníčko uprostřed), ve dřepu naznačuje 

spánek. Ostatní chodí dokola. 

Spí a spí…………………………….šeptem 

My si na něj………………………naznačujeme volání 

Vstávej slunce………………….dupeme 

My si s tebou……………………tleskáme 

Dítě uprostřed se probudí a vybere další sluníčko, aby se probudilo ze 

zimního spánku. 

 

 Skládání slunce z kamínků – oblázků 

 

 

 

  



 

 


