
CO BYCHOM S DĚTMI DĚLALI, KDYBYCHOM BYLI VE ŠKOLCE: 
(můžete si některé aktivity zkusit doma)  

 
16.3. – 20.3. 2020 
Téma: Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje 
Podtéma: „Tralala, tralala, s úsměvem jdem do jara“ 
 
Pohádka: „Jarní sluníčko“ 
 
Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a 
usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat 
tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat 
zem. A jaro může začít. 
 
Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc práce najít aspoň skulinku a 
nakouknout na svět. Mraky měly však převahu a tak sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo 
další den. 
 
A skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo a mraky se polekaly a na mnoha místech se 
potrhaly a sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu přibylo, 
objevilo se i několik berušek, které také zvědavě nahlédly, jestli už je dost teplo aby se mohly proletět. A 
tak jaro pokračovalo. 
 
Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. Sluníčko z jasné oblohy sledovalo jak 
se mu práce daří a spokojeně se usmívalo, protože jaro je tu. 

• KK „Jarní pozdravení“ – pošleme si dokola jarní pozdravení 
(zahřívací pozdravení – přiložíme dlaně na tváře souseda, komáří štípnutí …) 
Pravidlo: smí se všechno, ale nesmí to bolet) 

• „Odemykání trávníků“ – provádíme pohybově i rytmicky 
Odemyky zamyky, odemkneme trávníky, 
vykouzlíme kytičku, zamáváme sluníčku, 
sněženky už venku kvetou, zimě už se nohy pletou, 
Huš, huš, huš, uteč zimo už. 

• Honička – honič označený žlutým šátkem si pořádně zahřeje ruce a stává se sluníčkem, 
ostatní d. představují chladno a zimu, koho se honič dotkne, ten zasyčí a „rozpustí se“ – 
dřepne si na koberec. Když má sluníčko větší sílu, může být honičů více. 

• „Kdo je můj kamarád“ 
Co má větší sílu – zima na jaře nebo kamarádství? Kdo je můj kamarád? Jak se pozná 
kamarád? Žaluje nebo poradí? 

• „Jak vypadá sluníčko“                                                                                     
Pomůcky: obrázky slunce, knížky, kostky, víčka, různé předměty na třídění 
Slunce je již odpradávna přítelem člověka. Nejvíce to cítíme na jaře. Nejen my, ale celá 
příroda se rozzáří, zazelená, rozkvete a je nám krásně teploučko. Nemusíme už nosit 
teplé zimní boty, zimní bundy, rukavice, čepice a šály. 
Sluníčko má žlutou barvu, je kulaté a dává nám světlo a teplo. Když nesvítí, je noc a my 
nic nevidíme. Proto v noci spíme. Ale když se ráno vzbudíme a svítí nám do oken 
sluníčko, těšíme se do školy, na procházku, na hřiště. 

• „Třídění žlutá barva“ 
Ukazujeme si žlutou barvu. Hledáme žluté věci a předměty, třídíme kostky (žluté/modré), 
víčka apod. 
Znak pro žlutou barvu – jednou rukou ukazujeme krouživý pohyb mačkání citronu. 



• „Co je ještě kulaté“ 
Říkali jsme si, že sluníčko je kulaté. Hledáme další předměty se stejným tvarem. Ve třídě 
najdeme míč, korálek, jablíčko, kulatá je také naše hlava. Nad hlavou kroužíme, děláme 
kola – kroužky. Dáme dětem do misky korálky a kostky – třídíme různé tvary, každý tvar 
do vlastní mističky. 

• „Co je ještě teplé“ 
Sluníčko dává také teplo. Nahřejeme dětem kapesník nebo kousek látky a další kousek 
naopak nastudíme. Použijeme horkou konvici a ledničku. Látky střídavě dáváme dětem 
osahat, postupujeme rychle, neboť teplo se rychle vytrácí a studená látka se naopak 
rychle otepluje. Děti vnímají hmatem teplé/studené. Podobně lze ještě postupovat, když 
kousky látek namočíme do teplé a studené vody. Děti přidají ještě pojem mokrý/suchý. 

• „Co ještě dává světlo“ 
• Sluníčko dává ještě světlo. Když za okny svítí sluníčko, je ve třídě krásné světlo. Potom 

ve třídě zatáhneme závěsy nebo žaluzie a světlo ubylo. Ve třídě rozsvítíme a je znovu 
světlo. Ukazujeme dětem, že nyní světlo dávají zářivky na stropě. Stejně tak je možné 
dětem ukázat, že světlo dává také například baterka…  

• Říkanka o sluníčku – s pohybem 
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 kamaráda) 
To vše udělalo jen, (stoj snožmo, mírný předklon) 
aby měly hezký den. (tleskat) 

• PV: „Sluníčko z různých druhů stavebnic“                                                                     
Pomocí kostek, víček od plastových láhví či dalších dílků stavebnice vytvoříme tvar 
sluníčka. 

• Básnička „Sluníčko“ 
Sluníčko se probudilo, 
na oblohu vyskočilo, 
umylo se v ranní rose, 
zamrkalo, protáhlo se. 

• GC: SLUNÍČKO  - kroužení sluníčka uvolněným zápěstím: 
o nejdříve si děti vyzkouší kroužení sluníčka ve vzduchu: 

 – celou paží – uvolnění ramenního kloubu – předloktím – celým uvolněným zápěstím – 
zkouší kreslit prstem sluníčko kamarádovi na záda – prstem ve vzduchu krouží sluníčko i 
s paprsky 

o děti krouží celé sluníčko tužkou (pastelkou, křídou, …) na papír i s paprsky  
• KK „Co tě napadne, když se řekne jaro“ 

d. sedí v kruhu a posílají si skleněnou kuličku. Kdo drží kuličku zopakuje: Když se řekne 
jaro, tak mě napadne… a na základě své vlastní zkušenosti větu dokončí. 

• „Jiskřička dobré nálady“ 
Na jaře mají všichni lidé na světě hned lepší náladu, v kruhu se chytíme za ruce, zavřeme 
na chvíli oči a uč. nebo dítě pošle po kruhu stisk ruky, pošimrání … a čeká až se jiskřička 
vrátí zpět 

• „Jarní pohybová improvizace“ :  
Na jaře:  

vrabci rozpustile poskakují 
 ptáci zpívají 



 datlové vesele ťukají 
 sněženky kvetou 
 tulipáni se klaní tulipaním 
 fialky se trošku stydí 
 pampelišky se ptají, jestli z nich vyrostou sluníčka 
 berušky něco šimrá na krovkách 
 žáby zamilovaně kvákají 
 srnky se radují (trnky brnky, nožky máme jako srnky) 
 kukačky kukají 
 ještěrky se chechtají 
 lidé se na sebe usmívají a všem je na světě dobře 

• „Je nám dobře“  - d. sedí v těsném kruhu jedno za druhým, bokem do středu kruhu 
s nataženýma, rozkročenýma nohama. Uč. řekne „Je nám dobře … , a vymyslí něco 
příjemného, co udělá kamarádovi před sebou – např. ho polechtá po zádech. Ostatní to po 
ní zopakují a udělají totéž. Další vymyslí něco jiného např. drbat na zádech, psát si 
nosem po zádech, opřít se o kamaráda za sebou až je pohodlně rozvalený a pochovaný 
celý kruh 

• Písnička „Hřej, sluníčko, hřej „ (poprosíme sluníčko, aby pěkně hřálo) 
• „Tralala, tralala, s úsměvem jdem do jara“ – d. pohybově ilustrují 

vyprávěné (využijeme židličky): 
o začalo teplo, svítí sluníčko a maminky hned začaly větrat peřiny -  

d. si lehnou na sedátko židle a promění se ve větrané peřiny, uč. je v roli maminky 
naklepává 

o tatínkové se hned dali do opravování auta-  
využijeme obrácené židle a proměníme se ve zručné mechaniky 

o babičky si ihned vyšli na procházku – 
chůze v prostoru mezi židličkami, na znamení si d. usednou na lavičku (židličku), 
aby si babičky odpočinuly (vzpomínku věnujeme vlastním babičkám, zjistíme, co 
kterou babičku trápí a naopak zdobí …) 

o dědečkové si nasadili sváteční klobouk a vydali se na obchůzku – 
židle zvednout, otočit na hlavu, každého kolemjdoucího pěkně pozdravit 

o děti běhaly venku a prolezly kdekteré křoví – 
d. probíhají v prostoru, na signál přelezou židli  
 

• Písnička „Jaro už je tu“ 
 

 



2. Motýli se křídly pyšní,  3. Pejsek v trávě poskakuje, 
včelky shání sladký med,      kočka vrní celý den, 
vlaštovička z dálky letí,       všichni jen tak radují se, 
bude tu co nevidět.       každý je tu spokojen.  

•  „Jak vypadá jaro“ 
Je důležité, aby jaro přišlo? Kdy přichází? Jak vypadá? Co si o tom myslíte? 
Jaro přichází se sluníčkem, děti si posílají míček a volají: 
Anežko, přišlo jaro! 
Jáchyme, přišlo jaro! (...) 

• „Jaro klepe na dveře“ 
Podle čeho poznáme, že přišlo jaro? Kdo už venku objevil kousek jara. Rozložíme si na 
koberec kousek zeleného plátna, kdo prozradí svůj jarní objev (motýl, žížala, nové 
botasky…), položí na látku bílý kvítek 

• „Hokus, pokus, fidibus“ 
Byly by velká škoda zapomenout na důležité jarní objevy, radši si je vyfotíme: „Hokus, 
pokus fidibus, proměnit se v probuzenou žížalu zkus“ 
Zachrastí tamburína a děti se promění v žížalu …, slůvkem „cvak“ je fotografie hotová, 
d. zastaví pohyb do štronza. 

• „Jarní nálada“ 
Kdo z vás má dnes jarní náladu? Jak se pozná jarní nálada? Kdo umí vyjádřit obličejem 
radost a pohodu? Jarní nálada je lehká a jemná, zkusíme se tak pohybovat. 

• „Odemknutí jara“ 
„Cestou do školky jsem našla klíč a u něj vzkaz, že máme zimu zamknout na dva západy a 
přivítat jaro básničkou“ 
děti si dle předlohy vyrobí vlastní klíč, vybarví, vystřihnou a společně všechny klíče 
přilepíme na dveře lepicí páskou – zamkneme na dva západy a básničkou přivoláme jaro: 

• Básnička  „Sluníčko“ 
Slunce volá na sněženku, 
podívej se, jak je venku! 
Slunce volá do oken, 
děti, haló, pojďte ven! 

•  „Rozsvícení světýlek“ 
Narovnáme záda a vpředu na hrudní kosti se nám rozsvítí světýlko – jakoby tam svítilo 
malé sluníčko. Pošleme si jiskřičku dobré nálady: všichni stojíme nebo sedíme v kruhu, 
spojíme se za ruce, zavřeme oči a čekáme. Když k někomu dojde jiskřička v podobě 
lehkého stisku ruky, zašimrání na dlani …, chviličku si ji necháme pro sebe a hned 
potom pošleme kamarádovi, který stojí vedle nás. 

• „Hra se sluníčkem a padákem (obláčkem)“ 
Děti drží padák kolem dokola a na něj se položí míč jako sluníčko. Nejprve sluníčko 
pohoupeme – různé natáčení a naklápění padáku – nesmí nám spadnout z obláčku. 
Později si chce sluníčko zaskákat, snaha rozhýbat padák tak, aby míč na padáku 
poskakoval. 

• „Malování sluníčka“   
Malujeme veselé jarní sluníčko temperovými barvami 

• básnička „Sluníčko“ 
Česalo si zlaté třásně, 
aby vypadalo krásně. 
A když přišel čas 



vychladl mu jas. 
Koho by to napadlo, 
že k večeru zapadlo. 

• Relaxační hra „Jaro“  
Budeme si hrát na jaro. 
Co se děje na jaře? (Odpovědi - objevují se pupeny, sníh taje, začínají růst květiny, 
slunce víc hřeje, někdy je chladno a někdy tepleji, dny se prodlužují.) 
Vysvětlím vám, jak se hra na jaro hraje. Pěkně poslouchejte a pozorně se dívejte. Potom 
si ji společně zahrajeme. 
- Řeknu: "Hrajeme!" a vy se začnete pohybovat. Můžete běhat, skákat, poskakovat po 
jedné noze. Můžete napodobovat klokana, zajíce, žábu, můžete tančit… 
- Když zavolám: "Je mráz!", proměníte se v ledový balvan. Zůstanete stát, sevřete vší 
silou pěsti a svaly na pažích. Budete zmrzlí, úplně promrzlí až na kost. 
- Po mém zavolání "Je obleva!" začnete tát. Povolíte prsty, ruce, paže a svěsíte ramena a 
hlavu. 
- Na můj pokyn znovu zmrznete a stanete se ledovými balvany. Na další pokyn pak 
roztajete a položíte se na zem. Led změkl a docela roztál. Všechny vaše svaly budou 
úplně měkké, vláčné. 
- Až docela roztajete, vyslovím vaše jméno. Stane se z vás kvítek, který vyrostl na místě 
ledového balvanu. Pomalu vstanete. 
Začínáme hrát 
- Hrajeme! Všichni se pohybujte, jak chcete. Napodobte třeba klokana, zajíce, žábu, 
tancujte, poskakujte nebo běhejte. Každý se rozhodne sám podle svého. 
- Je mráz! Zmrzněte na místě, kde právě jste. Paže vám ztuhly a ztvrdly, jsou úplně 
ztvrdlé a pěsti svíráte vší silou. Jste zmrzlí, úplně zmrzlí, promrzlí až na kost. 
- Je obleva! Začněte pomalu tát. Povolte prsty, ruce, paže, svěste ramena a hlavu. 
- Je mráz! Zase jste zmrzli. Zmrzli jste v té poloze, ve které jste byli. Ztuhněte, napněte 
svaly, jste ztuhlí, úplně ztuhlí. Sevřete pěsti co nejvíc, ještě víc. 
- Je obleva! Roztáváte. Nakonec se ohněte v kolenou a lehněte si. 
- Je mráz! Na místě zmrzněte. 
- Je obleva! Úplně roztajete. Jste rozměklí, stále rozměklejší, úplně rozměklí. Z vašeho 
balvanu ledu zbyla jen voda. Docela se rozpustil. 
- Až uvidím, že jste úplně roztáli, že vaše paže a nohy jsou měkké a uvolněné, vyslovím 
vaše jméno. Stal se z vás jarní kvítek, který vyrostl na místě ledového balvanu. Pomalu 
vstaňte a utvořte z paží kvítek. Pokračujte v uvolňování, dokud neudeřím do bubínku 
(možno použít jiný dohodnutý signál) na znamení, že hra skončila. 

• Jaro letí – nápěv na písničku Pec nám spadla 
Jaro letí, jaro letí 
má zelená křidélka. 
Šatičky má ze sněženek 
a ve vláskách motýlka. 
Kde se vzaly, tu se vzaly 
pampelišky v trávníčku, 
ke sluníčku otáčejí 
svoji zlatou hlavičku. 
Haló, jaro, haló jaro, 
kytiček je na světě málo. 



Přileť a přines nám sluníčko 
pomůžeme ti maličko. 

• PH: Ztvárnění síly slunce během roku 
 děti stojí v prostoru herny, předvádíme dané slunce pohybem 

o Slunce v létě – stoj, paprsky = pravá paže ukazuje nahoru a levá dolů, vyměnit; do 
stran, předpažit a zapažit 

o Slunce na podzim – klek, paprsky = paže pokrčené v lokti, dlaně v pěst, střídání 
paží nahoru, dolů, vpřed, vzad, vlevo, vpravo 

o Slunce v zimě – leh 
o Slunce na jaře – protáhnutí, zívnutí; klek, paprsky jako v létě 

následně dětem můžeme ukazovat obrázky sluncí a děti na něj reagují určeným 
pohybem 

• Graf. cvičení „Sluníčko“ 

      
 
 
 
 



• Dáda Patrasová „Sluníčko“ (písnička s pohybem) 
https://www.youtube.com/watch/?v=RqBljnauetM 
 

• „Pozdrav slunci“ (jóga) 
 

 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Výtvarné aktivity 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



Graf. cvičení 

 
 
 



Omalovánka 

 
 



Omalovánka 

 

 

 


