
!!!! Zdravíme všechny BERUŠKY a jejich RODIČE!!!! 

Prosíme rodiče o spolupráci při řešení úkolů a zapojení děti do aktivit. 

 

V ÚKOLNÍČKU Č. 5  BUDEME SI POVÍDAT O SLUNÍČKU. 

 

 

 

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 školky, na procházku, na hřiště. 

 

1. Zrakové a hmatové vnímání, pojmenování geometrických tvarů, učení 
zážitkem 

 

Co je ještě kulaté? 

Říkali jsme si, že sluníčko je kulaté. Hledáme další předměty se stejným 
tvarem. Doma najdeme míč, korálek, jablíčko, kulatá je také naše hlava. Nad 
hlavou kroužíme, děláme kola – kruhy. Dáme dítěti (do misky) kostky – 
čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník a dítě třídí, každý tvar do vlastní mističky. 

 

 



 

Co je ještě teplé? 

Sluníčko dává také teplo. Nahřejeme dítěti kapesník nebo kousek látky a 
další kousek naopak nastudíme. Dítě vnímá hmatem teplé/studené. Podobně 
lze ještě postupovat, když kousky látek namočíme do teplé a studené vody. 
Cvičení lze provést se zavázanýma očima. 

 

Co ještě dává světlo? 

Sluníčko dává ještě světlo. Když za okny svítí sluníčko, v pokojíčku je krásné 
světlo. Zatáhneme závěsy nebo žaluzie a světlo ubylo. Rozsvítíme a je znovu 
světlo. Ukazujeme dětem, že nyní světlo dávají žárovky. Stejně tak je možné 
dětem ukázat, že světlo dává také například baterka. Protikladem slunečního 
světla je tma – noc. 

 

2. Rozvoj dětské představivosti. Dítěti dejte, prosím, papír A4, čárou rozdělte 
papír na polovinu. Společně si nakreslete den a noc. 

 

3. Říkanky o sluníčku s pohybem 

Sluníčko se probudilo,   (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh nad hlavou) 
paprsky zasvítilo,          (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany) 
pohladilo kytičky,           (stoj snožmo, úklony hlavou stranou) 
zvířátka i dětičky.           (zatočíme se dokola) 
To vše udělalo jen,        (stoj snožmo, poskoky na místě) 
aby měly hezký den.     (tleskat) 

 

 

Vyšlo slunce, zasvítilo,   (chůze) 

na nebi se otočilo,          (ruce vbok, otáčení) 

každá kytka maličká      (podřepy) 

radost má ze sluníčka.   (ruce vbok, otáčení) 

Ke slunci se naklání,      (úklony stranou ve vzpažení) 

listy z hlíny vyhání. 



 

4. Malované čtení. Čtěte společně. Ptejte se dítěte, zda rozumí všem     
pojmům. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Dokresli sluníčka. 

 

 

 



 

6. Spoj rovnou čárou čísla: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, obrázek vybarvi. 

          Prosím „dospěláky“ o pomoc. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Píseň „Jarní slunce“ najdete také na YouTube v různém provedení. 

         Zazpívejte si píseň, tleskejte, použijte vlastní jméno, radujte se.... 

Vozilo se na jaře, tralalalalá, 

slunce v zlatém kočáře, tralalalalá. 

Tralá, tralá, tralalalalá. 

Kampak jedeš, sluníčko? 

Za tři hory Ančičko. 

Přivezu ti zlatý klíč, 

jmenuje se petrklíč. 

 

 

 

Přejeme Vám všem hodně společné zábavy s Úkolníčkem č.5 a pevné zdraví. 


