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Pohádka o jarním sluníčku 

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, 

zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, 

ptáčci začínají zpívat, tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo 

obláčky a začalo pomalu prohřívat zem. A jaro může začít. 

 

Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc práce najít aspoň 

skulinku a nakouknout na svět. Mraky měly však převahu a tak sluníčko raději nabíralo síly, 

aby mraky přemohlo další den. 

 

A skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo a mraky se polekaly a na mnoha 

místech se potrhaly a sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. Všimlo si, že ptáčků i kytiček 

zase trochu přibylo, objevilo se i několik berušek, které také zvědavě nahlédly, jestli už je 

dost teplo aby se mohly proletět. A tak jaro pokračovalo. 

 

Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. Sluníčko z jasné oblohy 

sledovalo, jak se mu práce daří a spokojeně se usmívalo, protože jaro je tu. 

zdroj: https://www.liter.cz/pohadkybajky-priroda-786895-cist 

 

Vítáme tě, jaro 

Vítáme tě, jaro, tady, 

už spěcháme do zahrady 

sluníčka si užívat. 

Máme po něm všichni hlad! 

 

Jaro, jaro, přijď už k nám 

Jaro, jaro, přijď už k nám, 

Kytičky já ráda mám. 

Přiveď s sebou sluníčko, 

Ohřej zemi maličko. 

Až na louce najdu květ, 

Bude zase krásný svět. 

 

https://www.liter.cz/pohadkybajky-priroda-786895-cist


 

Rozhovory s dětmi 

• o čem je pohádka 

• jak se pozná jaro 

• jak se mění počasí na jaře 

• jak se liší jaro od zimy 

• vyjmenuj roční období   - jaro, léto opakuje se to, podzim, zima pořád dokola 

• spočítej roční období, vytleskej roční období, na jakou hlásku začínají roční období 

 

Co můžete dělat venku 

• hledání znaků jara 

• pozorovaní kytiček – sněženka, krokus, sedmikráska, podběl, petrklíč 

• počítání kytiček 

• pozorování stromů, keřů, pupenů 

• pozorování hmyzu – moucha, včela, čmelák 

• poslouchání zpěvu ptáků 

• zahrát si na honěnou, skákat do dálky a do výšky, závodit v běhu 

 

Co můžete dělat doma 

• naučit se říkanku (stačí jedna) 

• vypracovat pracovní listy – grafomotorika - sluneční paprsky, počítání kytiček 

(tulipán, narciska, modřenec) 

• nakreslit, namalovat, vymodelovat sluníčko 

• udělat si pokus s klíčením semínek – hrách, čočka, řeřicha 

• donést si domů větvičku a pozorovat jak se mění  

• procvičovat geometrické tvary 

• zazpívat si písničku Travička zelená 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zroje: E-předskolaci.cz, www.liter.cz, www.fler.cz, časopis sluníčko, inspirace pro učitelky MŠ 
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