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Sluníčko čaruje 

Charakteristika tématu 

V přírodě je stále více živo a velké změny v přírodě poskytují lidem i živočichům další 
možnosti (cestování, sportování, pěstování, pobyt venku atd.) a práci (zemědělství). Dospělí 
se chystají na prázdniny a dovolenou, pojedeme na výlet. Děti budou poznávat nová místa 

v naší vlasti, vytvářet si kladný vztah k životnímu prostředí, k obci a vlasti, ve které žijeme, 
získávat nové informace o cestování, z oblasti dopravy, o možném nebezpečí při pobytu 

v přírodě, při hrách, při setkávání se s cizími lidmi a o chování se v mimořádných situacích i o 
jejich předcházení. 

Matematické představy 
- určování o jeden více, méně 
- třídit podle kritérií 
- pojmenovat: malý – velký, vysoký – vyšší – nejvyšší 
- poznáváme a určujeme obdélník, kruh, čtverec 

- zavazování tkaničky, zapínání knoflíků, sebeobsluha, navlékání korálků 

- hry se slovy – sluchové a rytmické hry 
- nácvik zpaměti krátkého textu 
- tvořit protiklady 
- tvořit slova podobného významu 
- určování počet slabik 
- určování počáteční a koncové hlásky slova 

1. Opakovat své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště a mateřské školy 
2. Vyjmenováváme nejbližší členy rodiny 
3. Poznáváme vlajku ČR, hlavní město ČR 
4. Zapamatujeme si až 5 pojmů z obrázku (zraková paměť) 
5. Rozšiřujeme slovní zásobu – čtení knížek, rozhovory s dětmi 



Komunikační činnost
Opakujte si s dětmi básničky z minulého týdne, dejte při tom důraz na snahu dítěte správně 
vyslovovat jednotlivé hlásky a slabiky. Popovídejte si s dětmi o tom, jestli mají radost, že už 
sluníčko začíná hezky hřát, jestli mají rádi jaro a co se jim na jaře líbí nejvíce. 

Poznávací činnost
Prohlížejte si s dětmi knížky s květinkami a zvířátky, které se na jaře probouzejí díky sluníčku 
ze zimního spánku. Zeptejte se dítěte zda zná jejich názvy. Pokud máte pexeso s kytičkami 
nebo zvířátky, zahrajte si ho. Kartičky ale získá jen ten, kdo nalezené dvojice zvládne i 
pojmenovat. 

Hudební činnost
Zpíváme písničku Sluníčko, sluníčko. K písničce se můžete naučit taneček podle Tanečních 
hrátek s Honzou Onderem- https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10597308307-tanecni-
hratky-s-honzou-onderem/214542157900021/titulky. S dětmi si můžete zazpívat i písničku 
z minulého týdne Kytku masožravou a další písničky, které mají děti rádi – např. Já mám 
koně, Pec nám spadla, Travička zelená, Tady moje mamko,... 

Výtvarná činnost

Vyrobte si s dětmi tancující sluníčko. Bude vám na to stačit papírový kulatý talíř nebo čtvrtky, 
temperky nebo vodovky, nůžky a provázky. Talířek si nabarvíme temperkami na žluto, po 
zaschnutí mu po okrajích vystříháme paprsky. Na jinak barevnou čtvrtku si dítě obkreslí svoje 
ruce a vystřihne. Potom nakreslí i dvě chodidla, která taky vystřihne. Do chodidel, dlaní a 
jednoho prstu uděláme díru děrovačkou. Díry uděláme i do sluníčka, jedna bude na vrchu 
hlavy na pověšení, dvě na ruce a dvě na nohy. Do dírek potom navážeme provázky a na druhé 
konce ruce a nohy. Sluníčku doděláme obličej. Do vrchní dírky ve sluníčku navážeme 
provázek a sluníčko můžeme někam pověsit, další provázky navážeme do prstíků na rukách 
druhé konce můžeme tak ovládat ruce sluníčka. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10597308307-tanecni-hratky-s-honzou-onderem/214542157900021/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10597308307-tanecni-hratky-s-honzou-onderem/214542157900021/titulky


Pohybová činnost
Sluníčko už se nám začalo usmívat a probouzet po zimním spánku a tak bychom ho měli 
venku trochu přivítat. Nechte děti proběhnout po zahrádce, můžete si s nimi házet míčem 
nebo si ho jen posílat a kluky i holky bude určitě bavit, když postavíte z čehokoliv (např. 
lyžařské hůlky) branku a budete hrát takový minifotbálek, který můžete hrát klidně i ve dvou. 
Jestli máte křídy, zkuste z dětmi na zahrádce namalovat co nejvíce sluníček to jde. Pokud 
máte možnost, vezměte děti proběhnout do lesa mimo cestičky, kde nikoho nepotkáte. Můžete 
si zde udělat i přírodní překážkovou dráhu – např. slalom mezi stromy, přeskakování přes 
větvičky, podlézání pod stromem s nízkými větvemi, využití spadlého kmenu jako kladiny,… 
V lese také můžete udělat velkou radost mravenečkům a postavit jim domeček z větviček, 
šišek a mechu. 


