
 

Integrovaný blok na březen: Jak se sušili na sluníčku 

Téma na 14 dní: Sluníčko už venku svítí, pejsek hledá první kvítí  

Pedagogický záměr: Prohlubovat spojení s živou přírodou - znaky  jara, první kytičky 

Konkrétní cíle: 

Poznávání charakteristických znaků jara, první jarní květiny 
Rozvíjet pozitivní vztah k přírodě 
Učení hrou a prožitkem 
 
 

Rozvíjení komunikační dovednosti 
 

Povídejte si s dětmi jen tak o tom, co máte v plánu, jestli půjdete ven, nebo budete 
spolu vařit nebo budete hrát spolu nějakou hru… 
 

 Pomoz pejskovi vyčmuchat v trávě první jarní kytičku. Víš, která to je? Napovíme ti hádankou. 
Trojdílná sukýnka,  
bílá a malinká,  
nosí ji panenka, 
má jméno……………….(možnosti: petrklíč, sněženka, fialka) 
 

Na vycházkách s rodiči pozoruj první rozkvetlé sněženky, všímej si viditelných znaků jara, 
proměnlivosti počasí. Povídejte si o tom, co v přírodě slyšíš, vidíš, cítíš. (více kartička v příloze) 

 

 Zahraj si s někým z rodiny hru na procvičení barev:  Pejsek našel kytičku, měla barvu 
barvičku bílou (modrou, červenou,…) a dítě hledá ve svém okolí určenou barvu  
 

 Můžeš se naučit básničku o sluníčku (také v příloze) nebo si zopakovat tu z minulého 
roku. Lze využít k rytmizaci slov (vytleskávání), určování počtu slabik 

Slunce     k opakování: 
Slunce volá na sněženku,  Táta včera na venku, 
podívej se, jak je venku..   našel první sněženku. 
Slunce volá do oken,   vedle petrklíč, 
Halo děti, pojďte ven.   zima už je pryč. 
 

 Přivolejte jaro písničkou Travička zelená, Prší prší, Hřej sluníčko hřej..(novou písničku Kotě a 
sluníčko najdete v příloze) 

 

 Procvičujte mluvidla 
Přičichni si ke kytičce, k dobrému obědu - usměrňování výdechového proudu (nádech, dlouhý výdech) 
Mračíme se jako zima (špulíme ústa), smějeme se jako sluníčko (široký úsměv) 
Jak dělá včela, moucha – bzzzzzzzz 
Procvičení hlásky č - zuby na sebe, našpulit pusu ČIČIČI,ČIČIČI, KDY TO JARO PŘIFČÍ 
 

 Přejeme hezké společné čtení – pro posílení vnitřního klidu, pohody, aktivního naslouchání 
(pohádka v příloze) 
  



 
Rozvíjení pracovních dovedností, jemné a hrubé motoriky 
 

Zapojujte děti do běžných denních činností, společně uklízejte, vařte, pečte, perte… 
Choďte spolu ven, pozorujte okolí, běhejte, skákejte. Zkoušejte spolu tvořit, kreslit, malovat. 
 

 Pomáhej doma přesazovat a zalévat pokojové kytky, pokud máte zahradu, tak pomáhej 
rodičům s úklidem zahrady po zimě.  
 

 Kresli, maluj, stříhej, lep… aneb pojďme tvořit   
K tvoření sluníčka či kytičky můžete využít různé techniky nejen doma, ale i venku. K výrobě 
můžete použít staré noviny, ruličku z toaletního papíru, kolíčky na prádlo, venku kreslit na 
chodník nebo doma do mouky, tvořit z kamínků, klacíků…  Nebo uskládat na talíři nakrájené 
jablíčko do požadovaného tvaru. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Zahrejte si hru k uvolnění prstů Sluníčko a mrak  
Jedna ruka je sluníčko – dlaň je rozevřená, prsty jsou roztažené, druhá ruka je mrak- prsty jsou 
schované v pěst i palec. Ruce střídáme podle pokynů rodiče nebo dítěte - 2 mraky, 2 sluníčka apod. 
 

 Grafomotorika - vést rovnou čáru všemi směry (více v příloze) 
Trénuj správný úchop tužky.  https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002 

 

 S básničkou a písničkou si můžeš protáhnout své tělo 
 
jarní tanec Jaro dělá pokusy (Z. Svěrak, J. Uhlíř) https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

Jarní zaříkávadlo 
Odemyky, zamyky,  
odemkneme trávníky,  (dřep, naznačit odemykání) 
vykouzlíme kytičku,            (naznačit oběma dlaněmi kouzlení)  
zamáváme sluníčku.               (vzpažit ruce,  zamávat ....) 
Sněženky už venku kvetou,    (naznačit květ poupěte spojenými dlaněmi)  
zimě už se nohy pletou.          (stoj roznožný úklony vpravo, vlevo... se zvednutím nohy)  
huš, huš, huš, uteč, zimo, už ! (podupy v rytmu slov) 
 

 Sluníčko 
Sluníčko se probudilo,               (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem) 
paprskama zasvítilo,                  (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany) 
pohladilo kytičky,                      (stoj snožmo, úklony hlavou stranou) 
zvířátka i dětičky.                       (pohladíme sourozence) 
To vše udělalo jen,                     (stoj snožmo, mírný předklon) 
aby měli hezký den.                   (poskoky snožmo, tleskat) 
  

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k


Rozvíjení sociálních dovedností 
Podporujte rituály spojené s denním režimem: pozdravení se, popřání dobré chuti, vítání, 

loučení. Dopřejte dítěti chvilku samostatnosti a pocit, že věci dokáže sám, chvalte. Jde 
především o samostatnost v péči o sebe( hygiena, oblékání, stolování..) 
 
Výzva pro tebe!  
1. Poznal jsi v trávě první jarní kytičky?  
2. Pomáhal si s prací mamince? 
3. Povedlo se ti něco vyrobit?     
4.  Protáhl sis tělíčko? 
5.  Podařil se vám najít čas na knížku? 
 
 
Ještě několik sluníčkových tipů  

 
Činnosti venku 

 Prohřívání, vyhřívání na sluníčku – vnímání hřejivosti slunce 

 Tvar a barva sluníčka – hledání věcí stejného tvaru (porovnávání velký x malý) a barvy 

slunce (různé odstíny žluté) 

 Najít i jiné sluníčko, než to, co svítí na obloze – sluníčko sedmitečné 

 Hraní se sluníčkem (míčem) – míčová školka – vyhazování, házení, přehazování, 

chytání, koulení, podávání (pod nohou, kolem těla…), kopání…. 

 Tvoření sluníčka na zahradě, v lese – z kamínků a klacíků 

 Hraní se svým stínem 

 Sluníčková cesta z paprsků (klacíky, kameny) – chůze, přeskakování, větvě stromů jako 

paprsky - podlézání, vylézání, houpání 

 Hraní s malými sluníčky – cvrnkání kuliček do důlku 

 Povídejte si, co vše může vidět sluníčko při pohledu z oblohy 

 Odraz sluníčka v zrcátku – chytání slunečních prasátek 

 Večer – kdo se na nás dívá z večerní oblohy? Rozdíl den x noc. Pozorování měsíce 

(stejný tvar jako slunce, když je úplněk). Zavyjte si na měsíc  

Činnosti doma 

 Grafomotorika – kruh (sluníčko) – kreslíme ve vzduchu (velké kruhy  - kroužení celou 

paží, menší kruhy - kroužení v lokti, nejmenší kroužky – kroužení zápěstím); kreslení 

sluníček prstem do mouky na plechu, na papír 

 Sluníčka k procvičení jemné motoriky - tvoření sluníček z plastelíny (kulička, váleček) 

 Nácvik, procvičení ve stříhání – sluneční paprsky (stříhání proužků + porovnávání, nebo 

sestavování různých délek) – pojmy – krátký x dlouhý 

 Pokus – zimní x jarní slunce – studená x teplá voda 

 Hraní s nafukovacím balónkem 

 Před spaním relaxace těla s malým sluníčkem (molitanový míček), tvz. Míčkování – 

masírování, přejíždění míčkem po částech těla; přečtení si Duhových pohádek 



PŘÍLOHY 
 
Seznámení s písničkou Kotě a sluníčko: https://www.youtube.com/watch?v=ok-XA0bM740 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřej sluníčko hřej : https://www.youtube.com/watch?v=6yAYi4k5zU0 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ok-XA0bM740
https://www.youtube.com/watch?v=6yAYi4k5zU0


Vyrazte ven na procházku hledat jaro. Na kartičce si můžeš odškrtávat, co jsi našel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pohádka O první sněžence  
 
Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co 
nevidí? Malinkatou, bílou hlavičku. "Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. 
Budu ti říkat sněženko." Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale 
jak si lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna."Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev 
jako luční kvítí." Sluníčko se trochu diví, ale proč ne říká si.  A zavolá na malíře, zda své štěstí 
nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá. Všechny barvy z celé louky na 
paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les jen němě zírá na 
tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak 
rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako 
smetí. Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně:"Já jsem tady!" 
Jak ji ale můžou nevidět? Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek. Co že si mě 
nevšimly? Jak to že mě neviděly? Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu."Tolik krásných 
barev mám, jak pro celou zahradu!" Navečer se snesla rosa,  po ní přišel déšť. Sněženka se 
vykoupala, všechny barvy voda vzala. A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji 
budou poznávat. 
 

O pohádce si popovídejte, ať vám děti odpoví na otázky. Veďte děti k tomu, aby 
odpovídaly celou větou, ne jedním slovem. Co uvidělo sluníčko v trávě? Co si přála sněženka? 
Splnilo se jí to?  Kdo jí splnil přání?  Jaké barvy měla na květu? Když děti hledaly sněženku, 
našly ji?  A proč ji nenašly?  Byla pak smutná, když ji déšť smyl všechny barvičky? 



 
 



 Vyzkoušej si přednést básničku podle obrázku, po řádcích zleva doprava  



Omalovánka s jarní tématikou 

Poznáš na obrázku jarní kytičku? Vybarvi ji podle skutečnosti.  

 

 

 

  



Obrázek si vybarvi. Jakou barvu použiješ na sluníčko? Žlutá barva je symbolem jara. I sluníčko 
má žlutou barvu, které k nám domů přináší světlo a teplo. Proto si připrav žlutou pastelku. 
 
 
 
 
 
 
 

Zkus vymyslet další slova, která začínají na písmeno S 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo můžeš opsat: SLUNCE __________  



Spoj čarou květinu na levé straně se stejným stínem na straně pravé   



 Grafomotorika: Sluneční paprsky – dokresli sluníčku paprsky podle vzoru 



Tvoření sluníčka z papíru - nácvik, procvičení ve stříhání – sluneční paprsky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Buďte hodně venku, choďte do přírody, dívejte se kolem sebe, poslouchejte švitoření ptáčků, 
hrajte honičky…nabírejte sílu a pozitivní energii od sluníčka. Můžete nám psát a zasílat 
fotografie z nabízených činností na nový email skolkastaryjicin@centrum.cz                                                

  Sluníčkový pozdrav posílají paní učitelky Kajka a Zdenička 
 


