
Téma: Zavoláme sluníčko 

Týden od 22. 3. do 26. 3. 2021 

Minulý týden jsme společně vyhnali zimu a teď přivoláme sluníčko. 

1. Úkol : 

Pamatujete si příběh „Jak krtek a skřivánek přivolali jaro“ z minulého týdne? Ještě jednou si ho 

přečtěte. 

Zima letos neměla konce, a krtek byl proto stále schovaný ve svých chodbičkách v podzemí. „ Půjdu 

se dnes podívat ven, třeba už konečně vyrostla na louce tráva,“ říkal si krtek. Když ale vystrčil 

čumáček ze svého úkrytu, viděl, že všude leží ještě mnoho sněhu. „ Ach jo, ta zima snad letos vůbec 

neskončí!“ říkal si smutně a bylo mu do pláče. Už se mu stýskalo po kamarádech, kteří stále spali 

zimním spánkem. Šel kolem zajíc a když uviděl smutného krtka, zeptal se ho: „Co se ti stalo, Krtku, 

vidím, že jsi celý ustaraný.“ Ále, jak nemám být smutný a ustaraný, vždyť to vidíš sám, všude je pořád 

ještě sníh, zima snad nikdy neskončí a já už bych chtěl, aby přišlo jaro. Stýská se mi po kamarádech. A 

sám víš, že dokud bude zima, budou všichni spát zimním spánkem a nikdo se nevzbudí,“ smutnil dál 

krtek. „Víš co, krtku, já znám jedno říkadlo proti zimě, zkusím ho říct, třeba zimu zažene.“ A zajíc začal 

mávat kolem sebe tlapkami a odříkávat říkanku: 

Zimo, zimo, táhni pryč, 

Nebo na tě vezmu bič! 

Zatahám tě za pačesy, 

Za ty hory, za ty lesy,  

až se vrátím nazpátek,  

svleču zimní kabátek. 

Jenže ať zajíc mával tlapkami, jak chtěl, ať opakoval zaříkávadlo kolem dokola, nic se nedělo. Všude 

ležel stále ten studený, bílý sníh. „Achich ouvej, ta zima snad nikdy neodejde!“ bědoval nešťastný 

krtek. Letěl kolem skřivánek. Vrátil se zrovna z teplých krajů a hledal strom, na kterém by si po té 

dlouhé cestě odpočinul. „Proč pláčeš, krtku?“ ptal se skřivánek, když uslyšel krtkovo bědování. „Jak 

nemám plakat, když kolem mne je stále ta ošklivá zima. Zajíc se jí pokoušel zahnat říkankou, ale 

nepovedlo se mu to.“ „Ale vy dva mudrlanti, copak zima se zahání říkankou? Zimu zažene jen 

sluníčko, které začne víc hřát. Zima se teplého sluníčka bojí a hned před ním uteče. Víte co, já doletím 

ke sluníčku a poprosím ho, aby už začalo víc hřát a udělalo tak na zemi více tepla. Počkejte tu, za 

chvíli se vrátím,“ řekl skřivánek a odletěl vzhůru za sluníčkem. Jak přiletěl ke sluníčku, zazpíval mu 

tuto písničku: 

Hřej sluníčko, hřej, 

hory, doly krej. 

Povyskoč si výše, 

na té naší střeše, 

kolo udělej. 

Jak to sluníčko uslyšelo, otevřelo oči a podívalo se dolů na zem. „Jémine, já jsem zaspalo a dole na 

zemi je ještě sníh a první jarní den tu bude za chvíli. Musím to všechno napravit!“ A poslalo na zem ty 

nejteplejší paprsky, které mělo po ruce. Sníh začal rychle tát a pod ním se objevovaly první kytičky. A 



s tím přišlo i JARO. „ Hurá, je jaro!“ volali dole na zemi krtek se zajícem. A pak se oba chytli za tlapky a 

šli společně vzbudit ostatní zvířátka. 

Úkoly k příběhu: 

- Povídejte si o příběhu- Kdo opravdu přivolal sluníčko? Znáš tu písničku? 

Můžete se ji naučit- pokud doma nikdo nezná melodii, tady jsou slova, noty, nebo odkaz na internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=j94W2lvsiZ8 
 
Písnička s tanečkem 

Hřej sluníčko, hřej,  ( chůze po prostoru) 

hory, doly krej. 

Povyskoč si výše, ( poskoky na místě, ruce vbok) 

na té naší střeše, ( rukama nad hlavou předvedeme střechu) 

kolo udělej. ( ruce vbok, otáčení na místě) 

 

Když se písničku naučíš zpívat, můžeš přidat i taneček. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j94W2lvsiZ8


 
-  Vzpomeneš si na jinou písničku, kde se zpívá o sluníčku? Možná Vám pomohou odkazy. 

https://www.youtube.com/watch?v=C_jhzEe0ewE 

https://www.youtube.com/watch?v=rW7yILVAvgc 

https://www.youtube.com/watch?v=R0DjAjJjqc8 

https://www.youtube.com/watch?v=2holHxLaXAg&list=RD2holHxLaXAg&start_radio=1 

 

2. Úkol:  

Procvič si prstíky a sestav sluníčko z fazolí, hrachu, čočky nebo jiných luštěnin.  Já jsem použila 
cizrnu. Nebo můžeš postavit sluníčko u kostek, lega, stavebnic. Sluníčka můžeš stavět i venku – 
využij kamínky, klacíky…. 
Nezapomeň se u toho vyfotit a poslat nám fotku. 
 

 
 
3. Úkol:  

Zahrajte si hry: 

- Jakou barvu má sluníčko? ( žlutou) Hledej kolem sebe všechno, co má žlutou barvu. 

- Co vidí na jaře slunce? Z nebe slunce vidí svět, pověz, co všechno může uvidět? Dívej se 

kolem sebe a říkej, co vidíš. ( Dítě se snaží mluvit celou větou- Na okně vidí květinu…) 

- Sluníčko našlo kytičku, měla barvu barvičku… dítě hledá věci té barvy. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C_jhzEe0ewE
https://www.youtube.com/watch?v=rW7yILVAvgc
https://www.youtube.com/watch?v=R0DjAjJjqc8
https://www.youtube.com/watch?v=2holHxLaXAg&list=RD2holHxLaXAg&start_radio=1


 

4. Úkol: 

 

5. Úkol: 

Obraz sluníčka: Máš nápad, jak si vyrobit sluníčko? 

Schválně nedáváme do přílohy žádný vzor a těšíme se na vaše (třeba i originální) sluníčka. 

- Můžeš kreslit, malovat barvami, lepit kousky papíru, lepit provázky, atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Úkol: Nauč se básničku s pohybem. 

 

 

 

 



7. Úkol: 

 



8. Úkol: 

 



9. Úkol: 

 



Doufáme, že konečně už to sluníčko pomocí těchto úkolů přivoláme. 

Nezapomeňte nám prosím posílat vaše vypracované pracovní listy, obrázky a fotky!!! 

Děkujeme a moc se na Vás těšíme. 

I+Z+M 

 


