KRÁLOVSTVÍ SLUNCE
Cíl: Seznámit děti se Sluncem, co nám dává, jak se před ním chráníme, pohyb
planet okolo Slunce.

Rozhovor o Slunci:
Kde ho vidíme? Slunce je obrovská hvězda, plná žhavých plynů. Je středem
vesmíru. Okolo Slunce obíhají planety, každá po své oběžné dráze. Celkem
máme 9 planet – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun,
Pluto.
Naší zeměkouli obklopuje obal – atmosféra s ozónem. Zabraňuje tomu, aby se
naše Země přehřívala nebo ochlazovala a chrání ji před škodlivými ultrafialovými
paprsky. Ozónová vrstva je nyní narušena různými škodlivými chemikáliemi /
výfuky z aut, autobusů, letadel, spreji /
Jak se chráníme před slunečními paprsky? / opalovací krém, brýle /
Co nám dává sluníčko? / teplo, světlo /
Jak ho využíváme? / ohřívá vodu v bazénu, skleník, výroba el. Energie, rostou
květiny.../
Vyjádření pohybem:
 „ SLUNÍČKO „ - leh na záda, spojit se v kruhu pomocí nohou do tvaru slunce„
posílání vzkazu „ - sed na paty do kruhu, malování slunce na záda kamarádovi.
 HPH“ ZRNÉČKO „
 „SLUNCE A PLANETY“ - znázornění dráhy planet provázkem, chůze s
míčkem – planetou po své oběžné dráze.
Výtvarná hra:
 malování sluníček, vykreslování části obličeje, zavazování provázků – paprsky

Pohybová hra:
 „ Na slepou bábu“
 „ Na kosmonauty“
 házení a chytání míče, cvičení s míčkem – sluníčkem
Hmatová hra:
 „ Poznej kamaráda „ - zavázané oči
 „ Na slepce „ - strojíme se poslepu

Pokusy:
 „ sejeme řeřichu“ - jak vyklíčí ve tmě a na sluníčku
 stínové divadlo – ukaž nám svůj stín
Básně, písně:
 báseň „ Slunce „
 píseň „ Sluníčko „

SLUNCE
Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku!
Slunce volá do oken,
Děti, haló, pojďte ven !
Pohádka:
„ Jak zasadili semínko „
Pracovní listy:
 st. děti - „ Planety a vesmír „
 „ Paprsky sluníčka „ - nakreslit a spočítat paprsky
 „ Stíny zvířat „ - nalézt správný stín a označit
 ml. děti - „ Sluníčko a mraky „
 „ Planety a vesmír „
Závěrečné hodnocení:
 Společné fotografování s pracemi dětí
 shrnutí všech poznatků

stínové hry

Oběh planet kolem Slunce - dramatizace, oživení obrazu

Jak jsme seli semínko ….

