
Brouček a počasí 
 

 

 

• Všímat si proměnlivosti počasí 
• Umět charakterizovat změny počasí 
• Výtvarné experimenty a činnosti s barvou 
• Seznámení se s koloběhem vody v přírodě 
• Rytmizační cvičení s hrou na tělo



Tabulkový výtah týdenního plánu 

 

 činnost poznámky 

PONDĚLÍ RČ: prohlížení dětských knih a leporel, hry s legem, modelování dle vlastní fantazie, volné tvoření u 
stolečků dle vlastní volby s možností výběru výtvarných potřeb a techniky, volné hry v koutcích 
aktivit 

KK: pozdravení kamarádů, uvítání nového týdne, seznámení dětí s tématem, povídání o počasí, o 

ročních obdobích a jejich charakteristických projevech, povídání o různých podobách počasí a o 
koloběhu vody 
PH: „Na mlhu“ – rozvoj smyslového vnímání, rozvoj řečových schopností (navigace kamaráda), 
rozvoj hrubé motoriky 
TVČ: protažení celého těla 
HVČ: nácvik písně „Mráček pláče“ – nauka textu 

 

ÚTERÝ RČ: hry v koutcích aktivit, pracovní listy pro předškolní děti – v každém řádku najdi odlišný deštník a 
vybarvi ho, volné kreslení u stolečků, prohlížení tematických, demonstračních obrázků 
KK: “pozdravení kamarádů, uvítaní nového dne, týdenní kalendář, analýza aktuálního počasí – 
návaznost na téma, motivace: pohádka „Jak slunce malovalo duhu“, povídání o podobách počasí, o 
ročních obdobích a jejich spojitosti s počasím, povídání o sportech v jednotlivých ročních obdobích 
LOGOCHVILKA: procvičení hlásky „F“ s podpůrnými artikulačními cvičeními a zvuky  
VVČ: výroba mráčku s dešťovými kapkami – rozvoj jemné motoriky, práce s barvami, míchání 
odstínů modré tempery, práce s nůžkami   
PH: „Na duhu“ – tvorba duhy pomoci pohybů paží s barevnými šátky či krepovými papíry 
HVČ: nácvik písně „Mráček pláče“ s doprovodem klavíru 

 

STŘEDA RČ: hry v koutcích aktivit, skládání duhy z víček od PET lahví – rozvoj jemné motoriky, pracovní list 
pro předškoláky a pro šikovné broučky – vybarvi duhu, volné hry v koutcích aktivit, skládání baby 
puzzlí, prohlížení dětských časopisů, hry s auty a panenkami  
KK: přivítání nového dne, uvítání kamarádů, týdenní kalendář, zopakování tématu, demonstrace 
obrázků prvků počasí, poznávání barev, přiřazování počasí k ročním obdobím, povídání o koloběhu 
vody 
PH: „Roční období“ – poznávání jednotlivých kousků oblečení, rozvoj rychlosti, schopnost přiřadit 
správný kousek oblečení k ročnímu období, týmová spolupráce 
HUD: zpívání písně „Mráček pláče“ s rytmizací – hra na tělo 

 

ČTVRTEK RČ: volné hry u stolečků, libovolné hry v koutcích aktivit, pracovní list pro předškoláky – přiřaď 
vhodný kousek oblečení k danému počasí“, volné kreslení u stolečků, hry s panenkami a autíčky 
KK: pozdravení kamarádů a přivítání nového dne, týdenní kalendář, zopakování naučených poznatků 
z průběhu týdne – povídání o jednotlivých ročních obdobích a charakteristických projevech počasí, 
demonstrace tematických obrázků, povídání o vhodném oděvu k jednotlivému počasí, povídání o 
koloběhu vody, povídání o barvách duhy a poznávání barev 
TVČ: cvičení s barevnými míčky, hry s barevným padákem – projevy větru a deště  
HVČ: nácvik písně „Mráček pláče“ s doprovodem klavíru a hrou na tělo 

 

PÁTEK RČ: volné hry v koutcích herny, libovolné kreslení u stolečku, stavebnice a dětské knížky, relaxační 
hry v pelíšku, hry na lékaře a na rodinu – nácvik běžných životních situací, pracovní, grafomotorický 
list pro předškoláky – foukání větru 
KK: pozdravení kamarádů, přivítání nového dne, týdenní kalendář, rekapitulace naučených poznatků 
z průběhu celého týdne, zhodnocení týdne dětmi i učitelkou, demonstrace obrázků týkajících se 
počasí, povídání o koloběhu vody, o barvách duhy a o vzniku duhy 
VVČ: duha – práce s nůžkami, temperou a lepidlem  
PH: „Barvy duhy“ – obdoba hry „Čáp ztratil čepičku“ (s tematickým říkadlem) – poznávání barev, 
rozvoj rychlosti 
HVČ: zpívání klasických lidových písní dle výběru dětí s doprovodem klavíru, nácvik písně „Mráček 
pláče“ 

 



Komunitní kruhy a motivace dětí 
 

Otázky k tématu: 
 

• Kde najdeme mraky? 

• Co je to počasí? 

• Jakou barvu mohou mít mraky? 

• Jakou barvu má nebe, když prší? 

• Jakou barvu má nebe, když svítí slunce? 

• Jakou barvu má sluníčko? 

• Kam jde všechna ta voda, která při dešti spadne z nebe? 

• Můžeme pít vodu z louží? Proč ne? 

• Co se na nebi zjeví, když prší a zároveň svítí slunce? 

•  Jaké barvy má duha? 

• Jaké počasí nejčastěji bývá na jaře? 

• Jaké počasí nejčastěji bývá v létě? 

• Jaké počasí nejčastěji bývá na podzim? 

• Jaké počasí nejčastěji bývá v zimě? 

• Jaké sporty v závislosti na počasí můžeme dělat v jednotlivých ročních obdobích? 

• Co jsou červánky? 
 
 
Hádanky: 

 

Sfoukne listí ze stromu, sundá čepku z hlavy, foukne vůni do domu, létání ho baví. 

/vítr/ 

Bílá paní z konvičky polila svět celičký. Vidím na krok, dál už nic, svět se ztrácí čím dál víc! 

/mlha/ 

Slunce v dešti kreslí most malým dětem pro radost. 

/duha/ 

Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity? 

/dešťové kapky/ 

Ze střechy se na svět dívá, nezamává, nezakývá. Roste shora dolů k zemi, nehýbá se a je 

němý. Sotva slunce zazáří, už má slzy na tváři. 

/rampouch/ 

V zimě dokonce i zebe. V létě je ho plné nebe. Na obzoru beránky zrána jako za večera 

proměňuje v červánky. Co je to? 

/sluníčko/ 

Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les? 

/podzim/ 



JAK SLUNCE MALOVALO DUHU  

Jednoho dne se slunce rozhlíželo po světě a pochvalovalo si: „Na světě je tak krásně! Kolik je všude 

různých barev. Na květinách, na stromech, ale i na domech, na autech, na oblečení lidí. Také zvířata 

jsou různě zbarvená. Lední medvěd je bílý, slon šedý, opice má hnědý kožíšek. Papoušek má na sobě 

hned více barev najednou. Jeho pírka jsou červená, modrá, zelená, někdy i černá. A tito papoušci mají 

žlutou barvu. Jsou vlastně stejně žlutí, jako já.“ Paprsky sluníčka posvítily na chameleóna. „Ty jsi také 

krásně zbarvený,“ řeklo sluníčko chameleónovi, který měl na své kůži střídavě zelenou a béžovou 

barvu. „To jsem rád, že se ti líbím, sluníčko,“ řekl chameleón, a v tu chvíli už nebyl zelený a béžový, 

ale šedý, modrý a místy i růžový. „Jak jsi to udělal?“ ptalo se sluníčko chameleóna. „U nás, 

chameleónů, je to zkrátka tak zařízené. Můžeme měnit barvy. Já bych mohl mít místy i žlutou a 

oranžovou barvu.“ „To je krása,“ pomyslelo si sluníčko, „tohle já neumím. Já se jedině někdy zbarvím 

do červena, když vycházím, nebo zapadám.“ Sluníčko mělo od chvíle, kdy mluvilo s chameleónem, 

velikou chuť pohrát si s barvami a rozhodlo se, že něco zkusí. Nejdříve jeho paprsky posvítily na 

rozvlněnou vodní hladinu, která se rozzářila tak, jako by byla ze samých malých zrcadélek. Pak 

sluníčko nasvítilo okraje některých bílých obláčků tak, že se třpytily, jako by byly ze zlata. A nakonec, 

ještě, než sluníčko zapadlo, ozářilo svými slunečními paprsky nebe tak zvláštně, že bylo v místě, kde 

slunko zapadalo, červené. Lidé se dívali na oblohu a volali: „Podívejte se, to je krása. Na obloze jsou 

červánky.“ Sluníčku se hra s barvami zalíbila. Usmyslelo si, že hned ráno bude ve hře s barvami 

pokračovat. Jenže ráno byla obloha plná mraků a sluníčku se dlouho nedařilo mezi mraky prodrat. Po 

chvíli začalo pršet. Sluníčko chvíli počkalo, aby rostliny dostaly dost vláhy, a pak zavolalo na velký, 

černý mrak. „Hej, mraku, prosím, posuň se o kousek dál. Vždyť už dost dešťových kapek z tebe 

dopadlo na zem. Udělej tedy kousek místa, ať mohu na zem svítit.“ Ale mrak neudělal vůbec nic a 

dešťové kapky dopadaly na zem dál. Sluníčko se zamračilo a svými paprsky zkusilo veliký, černý mrak 

odstrčit o kousek dál. Nešlo to. Sluníčko se ale nedalo a znovu, vší silou zkusilo posunout mrak s 

deštěm o kousek dál. Konečně se to sluníčku podařilo, prodralo se ven a začalo svítit. Dešťové kapky, 

na které dopadly sluneční paprsky, se rozzářily nádhernými barvami. Jako by malíř štětcem namaloval 

na oblohu velikánský pestrobarevný oblouk, ve kterém jedna barva přecházela do druhé. Byla tam 

červená barva, pak oranžová, žlutá, zelená, modrá, a dokonce i fialová.  

Lidé, i když ještě drobně pršelo, vybíhali ven a zvedali oči k nebi: „Podívejte, slunce namalovalo na 

obloze nádhernou duhu. Sluníčko je zkrátka moc dobrý malíř.“ Sluníčko se spokojeně usmívalo a 

svítilo, a svítilo… 



JAK MLHA POMOHLA ZVÍŘÁTKŮM I SMRČKU  

Na pokraji lesa rostl pěkný smrček. Byl veliký tak akorát, pěkně pravidelný a sytě zelený. Pod větvemi 

smrku žili zajíci, našlo se tam místo pro ježčí rodinku i pro hnízdo myší. Opodál byla studánka, u které 

žily žáby. Na nedaleké vysoké jedli měly hnízdo sojky a v dutině staré lípy se usídlila sova. Všichni tam 

žili spokojeně. Až jednou, do Vánoc zbývalo jen pár dní, se něco přihodilo. Do lesa přišel pán a začal si 

smrček prohlížet. „Ty jsi ale krasavec! Zítra si pro tebe přijdu s pilkou a uříznu tě. Proč mám kupovat 

stromek, když ty rosteš hned u nás, za humny. Ještě že je letos taková podivná zima. Vánoce jsou za 

dveřmi a po sněhu ani památky, tak si můžu smrček uříznout až pěkně u země. A dokonce ani mráz 

není, to mě při řezání nebude studit pilka v ruce.“ Když pán odešel, začaly myši pištět ze všech sil: 

„Slyšeli jste to? To je hrůza! Pán zítra náš smrček uřízne. Kde budeme bydlet?“ Zprávu zaslechli zajíci 

a připojili se k myšímu pištění: „Pod stromkem máme skrýš, kam se teď podějeme?“ Hlasy myší a 

zajíců probudily ježky ze zimního spánku. S hlasitým dupáním vylezli ven: „Co to slyšíme? Je to 

pravda?“ „Nějaký pán nám zítra přijde uříznout stromeček. Co si počneme?“ ozýval se nářek myší i 

zajíců. A ježci se k jejich nářku také připojili: „Co si jen počneme?“ Hlasy myší, zajíců a ježků probudily 

sovu. Vykoukla z dutiny ve stromě a povídá: „Haló, haló, co se stalo?“ „Nějaký pán nám zítra přijde 

uříznout stromeček. Jak tomu zabráníme?“ ozýval se nářek myší, zajíců i ježků. Sova se k nim přidala: 

„Húúú, to je hrůůůza. Co si počnete?“ Jejich nářek vylákal ven i žáby: „Jeje, jeje, co se děje?“ „Nějaký 

pán nám zítra přijde uříznout stromeček. Jak tomu můžeme zabránit?“ ozýval se nářek myší, zajíců i 

ježků. Také sova houkala: „Je to hrůůůza, hrůůůza.“ I žáby se k nim připojily: „Kvá, kvá, kvaky, kvaky, 

o strom bojíme se taky.“ Zoufalé hlasy zvířátek uslyšely i sojky. „Zdaleka sem letíme, když zlou zprávu 

slyšíme. Velký problém tady máte. Copak s tím jen uděláte?“ „Měli bychom smrček ubránit,“ navrhli 

ježci. „Možná když zadupeme, tak se ten pán poleká a uteče.“ Ale ani moudrá sova nevěděla, jestli se 

jim může podařit smrček zachránit. Najednou se ozval hlas: „Nebojte se, zvířátka, já vám pomohu 

smrček zachránit.“ „Kdo to mluví?“ divila se zvířátka. „Vždyť my nikoho nevidíme.“ „Už mě vidíte?“ 

ozval se znovu tajemný hlas a zvířátka měla dojem, že někdo kolem nich rozprostřel lehounký, bílý 

závoj. „To jsem já, mlha. Vidíte? Už skoro nic nevidíte.“ A opravdu. Myši málem neviděly ani zajíce a 

ježky, kteří stáli blízko nich. Strom s dutinou, ze které vykukovala sova, už neviděly myši vůbec a sojky 

sedící na stromě také ne. „Já, mlha, umím vše skrýt, vše zahalit svým kouzelným závojem. Ochráním 

smrček. Nikdo stromek neuvidí.“ A jak mlha řekla, tak se také stalo. Druhý den si pán zvesela 

vykračoval s pilkou v ruce do lesa, že smrček uřízne. Najednou byla všude kolem něho mlha, že na 

krok neviděl. A do toho se začalo ozývat podivné pištění, houkání, dupání a kvákání i pokřik sojky: 

„Hrrr, na ně! Hrrr, na ně!“ „Pomóóóc! Strašidla! Spaste duši!“ volal pán a upaloval cesta necesta 

směrem k domovu. A že byla mlha a neviděl ani na krok, tak párkrát narazil do stromu a plácnul 

sebou na zem. „Stromky se kupují a nekradou,“ ozývalo se ze všech stran. Smrček byl zachráněný. 

Zvířátka mlze poděkovala. Mlha se rozestoupila a ozvalo se: „Není zač. Hlavně že všechno dobře 

dopadlo.“ 

 



Pohybové aktivity a hry 

 

„Na mlhu“ - Děti postupně procházejí „mlhou“ na určené místo – chůze se zavřenýma očima – řídíme 
se hmatem, případně sluchem dle rady kamaráda či učitelky, kteří dítě navádějí. Předem si určíme a 
vymezíme trasu. Jdeme např. ze třídy do umývárny. Cesta musí být bezpečná, na bezpečnost dohlíží 
učitelka. Případně děti rozdělíme do dvojic, kdy jedno z dětí dohlíží na bezpečnou cestu druhého 
dítěte a následně se děti prostřídají. 
 
 
„Na duhu“- Vytváříme duhu pohybem paže, potřebujeme lehké šátky (závoje, stuhy) v barvách duhy. 
Dítě si vezmou do ruky lehounký šátek (závoj, stuhu…) v některé z barev duhy. Z upažení pohybují 
rukou se šátkem přes vzpažení do upažení na druhé straně těla a zpět. Vytvářejí tak oblouk, který 
připomíná duhu.  
 
„Barvy duhy“- Snažíme se najít barvu, kterou učitelka či zvolené dítě zavolá. Používáme říkadlo: 
„Hodně barev kolem mám, barvu duhy zavolám: červenou, modrou, fialovou…“ Hledáme na svém 
oblečení, na vybavení třídy, na kamarádech. 

 
„Meluzína“- děti utvoří 4 dvojice – komíny (brány). Ostatní běhají volně, probíhají komíny na 
říkanku: 
 

Hledá zmrzlá Meluzína 
kde je díra do komína. 

Hledej, hledej, Meluzíno, 
komínů tu máme plno. 
Až největším proletíš, 

teplem se hned rozpustíš! 
 
Na poslední slovo se uzavře komín, zavře meluzínu. Chycené dítě představuje komín a jedno 
z dětí z dvojice se vystřídá v roli meluzíny. Hra se opakuje, až se všechny děti vystřídají v 
obou rolích. 
 
 
„Roční období“- Z barevných obručí (možno nahradit švihadly) vytvoříme na podlaze čtyři 
stanoviště a doprostřed si připravíme větší množství různého oblečení. Obruče umístíme do 
čtyř rohů tak, že zelená obruč znázorňuje jaro, žlutá léto, hnědá/červená podzim a bílá zimu. 
S dětmi si sedneme doprostřed herny, kam umístíme i hromadu oblečení. Vyzveme je, aby 
jmenovaly jednotlivá roční období. Necháme děti se volně vyjadřovat k tomu, jak dané 
období poznáme, co se děje v přírodě, co mohou lidé dělat. Po úvodní diskusi vyzveme děti, 
aby se pokusily bez mluvení roztřídit oblečení do jednotlivých obručí podle toho, v jakém 
ročním období je nosíme. Závěrem zkontrolujeme, popř. si vysvětlíme, zda dané oblečení 
můžeme nosit i v jiném ročním období. Aktivitu můžeme rozvinout tím, že děti oblečení z 
obručí vyndávají podle našeho diktátu. 
Na konci této úvodní motivace můžeme děti vyzvat k tomu, aby se vyjádřily, jaké roční 
období mají rády a proč.



Výtvarné a pracovní činnosti 
 

 
Duha 

                                                                                               
Barevné papíry 
Bílý papír 
Lepidlo 
Nůžky 
Šablona mráčku 
 

 

 

 

 

 

Slunce s duhou 

 

Lepidlo 

Nůžky 

Barevné krepové papíry 

Černý fix 

Papírový talířek 

Žlutá tempera 

 

 

 

 

 

Mráček a dešťové kapky 

 

Bílá čtvrtka 

Rolička od toaletního papíru 

Nůžky 

Štětec 

Modrá tempera v různých odstínech 

 



Hudební činnosti 

 

Zásobníček říkadel, básniček a písniček 

 
 

Sluníčko maluje duhu (Eva Hurdová)  

 
 
Mlha (Eva Hurdová)  

 
 
 
 



 



 





Pracovní listy 





 



 



 



Logopedie 

 





 


