
Ahoj děti!  

Vy jste snad kouzelníci! Minulý týden jste přivolávaly deštík – a on opravdu přišel! 

Je moc důležitý, ale už ho bylo dost. Dnes si zase pro změnu přivoláme Sluníčko! 

Tak se do toho dejme!  

Volám tě, sluníčko, haló, haló, (ruce k ústům, jako když 

voláme daleko) 

tepla je na světě málo, málo, (mneme si ruce, jako když je 

zahříváme) 

vylez a rozežeň mraky, mraky  (ruce do vzpažení, mávají ze 

strany na stranu) 

a já ti pomůžu taky, taky. (ukazujeme na sebe). 

Koukněte se teď z okna! Povedlo se Vám to? Už svítí? Říkanku se naučte zpaměti, ať si 

můžete Sluníčko přivolávat, kdy budete chtít.  

Jak vypadá Sluníčko? Má žlutou barvu a je kulaté. Dává nám světlo a teplo. Je stejně důležité, 

jako deštík. Když zaprší a vysvitne Sluníčko, celá příroda se rozzáří, zazelená, rozkvete. Když 

nesvítí, je noc. Ale když se ráno vzbudíme a svítí nám do oken, těšíme se na procházku, na 

zahrádku, na hřiště nebo třeba do školky. Přesně jako je to v téhle říkance: 

Sluníčko se probudilo, (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem) 

paprsky zasvítilo, (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany) 

pohladilo kytičky, (stoj snožmo, úklony hlavou stranou) 

zvířátka i dětičky. (pohladíme toho, kdo je právě u Vás) 

To vše udělalo jen, (stoj snožmo, mírný předklon) 

aby měly hezký den. (tleskat) 

Dokážete vyjmenovat, na co všechno může venku Sluníčko svítit?  

Říkali jsme si, že je kulaté. Zkuste doma najít předměty se stejným tvarem!  

Taky jsme si říkali, že je žluté, tak zkuste doma najít předměty, které mají stejnou 

barvu.  

Teď si udělejte pohodlí, mám pro Vás jednu pohádku o Sluníčku! Pozorně poslouchejte toho, 

kdo Vám ji bude číst, a když uslyšíte slovo Sluníčko, hezky se na něj usmějte 

 



Sluníčko a jeho kamarádi 

Bylo jedno žluté sluníčko. Krásně svítilo a hřálo na obloze, a protože tam bylo úplně samo, mělo 

na nebi spoustu místa. 

Jednoho dne se však odněkud blížil modrý mrak. Přímo ke sluníčku ho dofoukal silný vítr. „Fí, 

fí,“ foukal vítr a sluníčku se to vůbec nelíbilo. Říkalo mraku: „Jdi si jinam, tady chci být jen 

já.“ Ale mrak si nedal od sluníčka poroučet a posouval se blíž a blíž. Brzy přikryl už půl sluníčka. 

A ať se sluníčko snažilo sebevíc, nakonec mrak sluníčko přikryl úplně celé. To se začalo s 

mrakem prát. A praly se spolu tak moc, až se z nich začalo blýskat a ozývaly se velké rány, my 

tomu říkáme hromy. K tomu všemu ještě začalo z mraku pršet. A pršelo dlouho a dlouho a 

sluníčko vůbec nevylézalo. 

Když se mu to ale nakonec přece jenom povedlo, svítilo spolu s deštěm. A proto se na obloze 

objevilo něco zajímavého. Veliká, barevná duha. To bylo barviček. 

Sluníčko ale bylo už tolik unavené, že se rozhodlo, že půjde spát. Spalo a spalo a ráno, když se 

probudilo, vůbec okolo sebe nic nevidělo. Všude totiž byla bílá, hustá mlha. Nevidělo dole na 

zemi stromy, zvířátka ani dětičky, nevidělo prostě vůbec nic. A ještě k tomu mu začala být 

zima. Přišel totiž přes noc mráz. 

 Mrzlo, až praštělo, a pomalu se ke sluníčku blížil další mráček, ten ale nebyl plný deště jako 

ten včerejší, tenhle s sebou přinesl sníh. A ten padal, padal, až bylo všude na zemi bílo. 

Naštěstí se sluníčko rychle vzpamatovalo a vyslalo na zem tolik teplých paprsků, že za chvíli 

sníh roztál, a zase se na sebe všichni usmívali a hřáli se na teploučkém sluníčku. A tak to má 

být. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jestli jste všichni dobře poslouchali, budete znát odpovědi na tyto otázky:  

 

1. Jakou barvu měl mrak, který se přiblížil ke Sluníčku? 

 

2. Byl vítr, který mrak přifoukal, silný nebo slabý? 

 

3. Co se stalo, když se Sluníčko s mrakem začalo prát? 

 

4. Co se utvořilo, když začalo svítit Sluníčko a zároveň padal deštík? 

 

5. Jaké roční období to bylo, když se Sluníčko probudilo a nevidělo vůbec nic? 

 

6. Co začalo padat z dalšího mráčku? 

 

7. Co udělalo Sluníčko, aby sníh roztál? 

 

 

 

Myslím si, že teď nastal pravý čas na písničku! Přemýšlejte, znáte nějakou o 

Sluníčku? Tady máte alespoň dvě, které si určitě dobře pamatujete! 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



A už tu čekají úkoly, u kterých budete potřebovat pastelky, tentokrát hlavně 

žlutou. Víte proč?  

 

První obrázek si hezky vybarvěte. Pozor! Každá kytička tam má svoje dvojčátko, takže musí 

být vybarvené úplně stejně!  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



A protože víme, že rádi vyrábíte, malujete, vytváříte, stříháte, tak tady 

máte ještě na závěr několik nápadů, jak si Sluníčko vyrobit! To nejhezčí pak 

přineste do školky. Uděláme si hezkou sluníčkovou výstavku, aby nám tam ta 

Vaše krásná Sluníčka hezky svítila a hřála nás.  

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tak ať se Vám vše daří. Mějte se krásně a buďte na sebe opatrní a hlavně 

buďte všichni zdraví! AHOJ! 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://clanky.rvp.cz 

https://www.google.com/  
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