
Téma: Sluníčko se raduje a užívá si jara 

Datum: 20. – 24. 4. 2020 

Sluníčko nám venku krásně svítí a my můžeme pozorovat, jak kvetou kytičky, stromy a keře. 

Venku je k vidění teď spousta barev. Dokážete všechny barvy kytiček pojmenovat? A slyšíte, 

jak zpívají ptáčci a bzučí včelky? I u nás ve třídě už sluníčko přivolalo berušky, motýlky, 

místo vloček nám tam rozkvetly kytičky. Podívejte 

 

Návrhy her a činností dětmi 

 

Projděte se rodiči kolem zahrádek nebo parkem a pozorujte jarní přírodu – co všechno vidíte? 

Dokážete květiny a zvířátka pojmenovat? Zvládli byste je vytleskat? Jaké kolem sebe vidíte 

barvičky?  

 

Podívejte, jak se nám travička krásně zazelenala? Zkuste jí pohladit, posadit se na ni. Můžeme 

si na ní zazpívat naši známou písničku Travička zelená, proběhnout se, zahrát si hru: Na 

travičku si položíme… a procvičit si části těla (běháme dokola a při tlesknutí zastavíme a 

posloucháme pokyn rodiče, který řekne „Na travičku položíme kolena/ruce a nohy/čelo a 

kolena/záda/… a žádná jiná část těla se nesmí trávníku dotknout) 

 

Na trávníku nebo louce se taky krásně cvičí, a pokud zrovna není venku hezké počasí, můžete 

si zacvičit i doma v obýváku nebo v pokojíčku. Protáhnout tělíčko si můžete třeba s Fíhou 



tralalou a písničkou To je ale krásná lúka 

https://www.youtube.com/watch?v=pRfTiAZAWFs&list=RDpRfTiAZAWFs&start_radio=1. 

 

Pamatujete, jak jsme na podzim uspávali a schovávali broučky, berušky, motýlky? Teď už 

jsou dávno vzhůru, vylezli ze svých domečků a užívají si jara, poletují kolem nás, vyhřívají se 

na sluníčku, sají sladkou šťávičku z kvítků. Zkuste si zopakovat a zatančit písničku Beruško, 

půjč mi jednu tečku a Broučci.  

https://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI 

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=VoP0G0BcBPw.  

Zahrajte si doma nebo venku na motýlky a včeličky, proleťte se, pořádně mávejte „křídly“, 

lítejte z květu na květ, sosejte sladkou šťávičku. 

 

Do kolika byste, děti, dokázaly napočítat? Zkusíme to s beruškou? 

Sluníčko sedmitečné 

Jedna tečka, druhá tečka,  

Vítek čeká na dědečka. 

Třetí, čtvrtá, pátá, 

leť, Beruško zlatá! 

Šestá tečka, sedmá tečka, 

lítej broučku dokolečka. 

 

Ale aby se travička zelenala a kytičky nám neuvadly, potřebují také vodičku. Rostlinky mají 

rády, když prší. Nezapomněli jste písničku Prší, prší? Zkuste si jí doma společně zazpívat. 

Můžete ťukat ukazováčkem a prostředníčkem do dlaně a napodobovat zvuk kapiček.  

 

Vzpomínáte jak, jsme si ve školce hráli s padákem na deštík? Doma asi padák mít nebudete, 

ale můžete využít deku nebo deštník. (Někdo se schová pod deštník a ostatní na něj ťukají 

jedním prstem a říkají:  

Ťuká, ťuká deštík  

na barevný deštník.  

Ťuká, ťuká prstíčkem. 

Kdo je pod tím deštníčkem?  

Po říkance odkryjeme toho, kdo je tam schovaný, a řekneme jeho jméno.) 

 

Doma si můžete zkusit vyrobit berušku nebo třeba včeličku, vybarvit si omalovánku, 

prohlédnout obrázky jarních kytiček a hmyzu, zazpívat písničku o včeličce.  

Mějte se moc hezky, užívejte venku sluníčka a to naše plyšové už se na vás taky moc těší.  

 

Zdroj: 

pinterest.com 

youtube.com 

predskolaci.cz - náměty a inspirace pro učitelky a učitele 
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