
SLUNÍČKO 

 

Pohádka o sluníčku 

Byl horký letní den. Sluníčko na obloze svítilo a hřálo. Své horké paprsky vysílalo dolů na 

zem, na stromy, květiny, zahrady, louky, pole, lesy, rybníky, řeky, moře a jezera. Dívalo se 

dolů a starostlivě zahřívalo zem a nořilo své paprsky do vodních hladin, korun stromů, polí a 

zahrad, odkud jako dlouhým stéblem vysávalo kapky vody a v podobě malých kapiček páry je 

rozfoukávalo po čisté obloze. 

Najednou zafoukal zlehounka větřík a malé kapičky páry se začaly shlukovat do bílých 

obláčků. Obláčky pluly po obloze jeden za druhým a přibližovaly se k sobě tak, až se spojily v 

jeden velký mrak. Větřík se měnil v silnější a rychlejší vítr, jehož starostí a úkolem bylo na 

obloze najít ještě jeden velký mrak. A tak začal zběsile po obloze proudit. Létal, svištěl, honil 

mraky na potemnělé obloze a černé mraky již přikryly sluníčko. Vítr foukal i na zem, až se 

ohýbaly větve stromů. Konečně se mu podařilo najít druhý velký černý mrak a s oběma si 

začal hrát. Roztočil se na obloze tak, až se srazily! Vyskočil blesk, bylo slyšet velkou 

hromovou ránu a byla bouřka. Začal z mraků na zem padat déšť po velkých kapkách. Vtom se 

mezi mraky protlačily dlouhé sluneční paprsky, posvítily si na padající kapky deště a na 

obloze se ukázala barevná duha. Chvíli zdobila oblohu a jakmile přestalo pršet, ztratila se 

právě tak, jako ty černé dešťové mraky. Sluníčko na obloze zase svítilo a hřálo. 

 

Pohádka o Sluníčku 

https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms 

Cvičení  

nejdříve se protáhneme s jarní rozcvičkou a básničkami 

https://www.youtube.com/watch?v=fs4ZK1tsAvI 

a zacvičíme jógu se sluníčkem 

https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms
https://www.youtube.com/watch?v=fs4ZK1tsAvI
https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs


Zpíváme si  

https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws&list=PLhdP2jSVAEiUk3zaAvuQ3nAQURRXZh2vT&i

ndex=7 

Básnička s jarní tématikou a pohybem  

Slunce 
  
Vyšlo slunce, zasvítilo,(chůze) 
na nebi se otočilo,(ruce v bok, otáčení) 
každá kytka maličká (podřepy) 
radost má ze sluníčka. (ruce v bok a otáčení) 
Ke slunci se naklání, (úklony stranou ve vzpažení) 
listy z hlíny vyhání. 

  
opakování 2x - 3x, můžete i víckrát :) 
  

Malujeme 
 
Nakreslete nebo namalujte sluníčko, nechte děti pojmenovat tvar jaký má. Ať se rozhlédne nebo ať si 
vzpomene a pojmenuje, co je ještě kulatého. 
 
Jakou barvu má sluníčko? co je ještě žlutého? Spočítej paprsky, kolik jich je? (s větším počtem, 
dopomoc rodičů) 
  
Starší děti třeba mohou i nakreslit celou básničku, jak to vidí oni, jak si to představují. Popis obrázku. 
  
Dbejte na správný úchop tužky, pastelky, štětce, správnou výslovnost, cviky, důležitý je také rozvoj 
fantazie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws&list=PLhdP2jSVAEiUk3zaAvuQ3nAQURRXZh2vT&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws&list=PLhdP2jSVAEiUk3zaAvuQ3nAQURRXZh2vT&index=7


 

 
 



 



 
 

 



 



Omalovánka 

 



 
 
 



 

 


