
 

Jaro nedočkavě vykukuje zpoza rohu a již brzy přivítáme první jarní den.  Tento 

slavnostní den jsme ve školce každoročně pořádali sluníčkový den. Celá školka 

se vyzdobila sluníčky a třídy se zaplnily rozesmátými dětmi ve žluté barvě a 

slavil se příchod jara.  Aby ani tento rok vaše děti o tuto slávu nepřišly, celý 

tento týden budeme věnovat sluníčkovým aktivitám.  Doufáme, že si společné 

aktivity užijete a budete při nich zářit jako sluníčka. 
 

 

 

 

 

 



  Vyrobte si krásné sluníčko z papíru a vyzdobte si svůj pokojíček. Nebo nám ho 

můžete přinést do školky, až se zase společně sejdeme a vyzdobíme si naší 

jahůdkovou třídu 

 

   

  

 

Odkaz na postup výroby sluníček:  

 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/slunicko-a-

duha-4187 

 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-276/privolavame-slunicko-4012 

 

https://mama.pigy.cz/slunicko-z-papiru-a-vlny/ 

 

https://www.predskolaci.cz/voskove-pastelky-a-vodovky-namety-a-tipy/14823 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/slunicko-a-duha-4187
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/slunicko-a-duha-4187
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-276/privolavame-slunicko-4012
https://mama.pigy.cz/slunicko-z-papiru-a-vlny/


 



 Pracovní list: Rozvíjíme sluchové vnímání, rozpoznání písmene „S“. 

 



 S písničkou jde všechno lépe, i zvládnout toto komplikované období. Tak si doma společně 

zazpívejte, ať máte lepší náladu. Zkuste použít i jednoduché rytmické nástroje (vařečky, 

lžíce, hrnce …atd.).  Nebojte, zvládne to opravdu každý, písnička se zpívá na melodii „ prší, 

prší, jen se leje“.  

 

 

Sluníčko už pěkně hřeje, jaro se na nás už směje, 

kvete celá zahrada, to bude zas paráda. 

Nebojte se, brzy zase, v naší školce uvidí se, 

všechny šťastné dětičky, rozkvetou jak kytičky. 

Ptáčata se v hnízdech smějí, na Koťátka zamávají, 

Krtečci zase vpovzdálí s medvídkama dovádí. 

Veverky si v parku hrají, broučkové se usmívají, 

jaro přišlo mezi nás, už je zase hraní čas. 

 

 

 

 Zaměřte se s dětmi na zdokonalování prostorové představivosti. Za využití názorných 

pomůcek (autíček, plyšových hraček, pastelek…atd.) jim připomeňte pojmy: vedle, nad, 

pod, dole, před, za, na, v, nahoře, dole (modré auto leží vedle zeleného, polož pastelku  na 

stolek…atd.). 

 

Pracovní list: vybarvěte slunce - na mraku: žlutě 

                                                    - pod mrakem: červeně 

                                                     - nad mrakem: oranžově 

                                                      - v mraku: růžově 



 

 



Ve školce velmi často s dětmi cvičíme jógu. Tato aktivita je velmi oblíbená, proto si zkuste 

společně poslat pozdrav sluníčku i z domova. 

  

 



 Pracovní list: grafomotorické cvičení. 

 


