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Blok 11:
Ptáci mok ad

Pozadí: Vytvo te ve t íd  mok ad nap . v akváriu, míse, osázený rostlinami. P ipravte plakáty
zných typ  mok ad : ní údolí, rybník, vlhká louka, rašeliništ , …

Konkrétní
úkoly

Co je mok ad
a jak ho

poznáme?

Jací ptáci žijí v
okolí rybník , na
vlhkých loukách,

ezích ek? Pro
mají mok adní
ptáci dlouhé

zobáky?

Co ohrožuje
ptáky? Jak k

tomu p ispívá
lov k?

Venkovní
aktivity

Pozorn  si
prohlédn te louku, na
které stojíte i rostliny,
které na ní rostou, a
odpov zte na otázku:
Je naše louka
podmá ená?
(S11/A/1)

hem procházky se snažte
ur it co nejv tší po et pták .
Pom že vám atlas
mok adních pták
(S11/B/1)

nebo

atlas pták  polí a luk
(S8/B/1).

i pozorování si všímejte
tvaru zobák  a stop v blát .

irozená eka – to je
bohatství p írody,
nebo  je domovem
mnoha organism .

lov k žijící u jejich
eh  je za al

regulovat.

eky p estaly být
irozené. Co tvoje

eka, je ješt
irozená? (S11/C/1)

Pozorování
a pokusy

Vyzkoušejte si, jak
vyrobit jezírko
(S11/A/2) a zjist te,
co se stane s p dou
po dešti? (S11/A/3)

Všímejte si, jak jsou ptáci
izp sobeni životu v

mok adech. V nujte
pozornost dlouhým nohám,
blánám mezi prsty a zjist te,
k emu jsou pták m
dlouhé zobáky? (S11/B/2).

eky se m ní. M že to
jak ohrozit ptáky?

(S11/C/2)

Porovnejte s pohledem
na rybníky (S8/A/2).

Zjist te, pro
vysychání mok ad
ohrožuje ptáky
(S11/C/4).

žete také zjistit, jestli
se pe í promo í
(S4/A/5).

K shrnutí použijte
prezentaci o ohrožení
mok adních pták
(S11/C/5).



Pracovní listy 1. stupe     Blok 11

Výtvarná a
grafomotorická

cvi ení

Umožn te d tem
malovat bahnem
(S11/A/4).

Vyrobte si Blátivá zví átka
(S11/B/3) a Filcové ptá ky
(S11/B/4).

ipravte plakáty k
mezinárodnímu dni
mok ad  (2. únor).

Jazykové a
literární úlohy

Zahrajte si scénky ze života
mok ad .

Nau te se íkanku:

Klapy klap, klapy klap,
K rybníku se blíží áp.
Nohy dlouhé, zobák taky,
koho vidí apí zraky?
V rybníce je plno žab
a áp už má velký hlad!
Vezmi nohy na ramena,
jinak žábo bude b da!

te si komiks
Vodní banka.

Matematika
Procvi ujte
matematiku s
meandrující ekou
(S11/A/5).

Zopakujte si s d tmi osu
symetrie a domalujte
ptáky v letu (S11/B/5).

Hry a sout že

Hladový áp: D ti (žáby)
sedí v kruhu (rybníku), blíží
se áp klapající zobákem a
íká íkanku (viz výše).  Na

“hlad“ áp vleze do rybníka a
žáby z n j vysko í. Chytí áp

jakou?

Dopl kové
informace pro

itele
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Pom cky:

• piják
• sítko

Otázky a úkoly:

1. St j chvíli na jednom míst , pak ud lej krok zp t. Z staly po tob  otisky bot?
2. Když ud láš malý d lek, objeví se v n m voda?
3. Když položíš na zem piják a p itla íš, cítíš po chvilce vlhkost? Je piják mokrý?
4. Jde sítko trochu zamá knout do trávy? Pokud ano, objeví se v n m voda?
5. Prohlédni si rostliny rostoucí na louce. Najdeš mezi nimi ty na obrázcích?

Zamysli se:

• Jaký záv r m žeme ud lat?
• Pro ?
• Jak odpovíš na otázku v nadpisu?

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/A/1

Je naše louka podmá ená?



(ck)
tužebník rdesno hadí ko en (ck) orobinec (im) prysky ník (im)

(im)
kyprej

(im)
pomn nka esli ka (im) kosatec (im)

(ck)
suchopýr

(im)
kozlík vrba (im)

(im)
kostival

(px)
blatouch

(px)
rákos ost ice (px) krvavec

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/A/1
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Tvoje odhady:
…………………………………………………………………………………………………………………

Pom cky:

• 4 plastové misky
• zahradní p da
• plastový kelímek
• láhev s vodou
• papírový ubrousek

Otázky a úkoly:

1. Vsyp do všech 4 misek kelímek zahradní p dy. Na kart  vybarvi u každé misky 1 kelímek.
2. Kolik vody pot ebuješ, aby p da v kelímkách byla r zn  vlhká podle tabulky? Postupn

dopl uj a vybarvuj kelímky.

MISKA 1 – da je suchá

da

voda

MISKA 2 – da je vlhká

da

voda

MISKA 3 – da je mokrá

da

voda

MISKA 4 – tvo í se jezírko

da

voda

Zamysli se:

• Pro  vzniklo jezírko?

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/A/2

Jak vyrobit mok ad i jezírko?
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Tvoje o ekávání:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

DOPORU ENÍ! P edem si p ipravte a vysušte bahno v misce. Vysychání m že trvat n kolik dní.

Pom cky:

• 1 miska vysušeného bahna (p ipraveného p edem)
• 1 miska nedávno p ipraveného bahna
• konev na zalévání plná vody
• 2 kamínky, které p edstavují hnízdo pták  na louce (v každé misce 1)

Otázky a úkoly:

1. Opatrn  se dotkni povrchu vysušeného bahna a prozkoumej ho. Co cítíš?

2. Co se stane, když do každé misky naliješ stejné množství vody?

…………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………..……………………………………..…………………………………….

3. Prove  experiment a pozorování, pozoruj „hnízdo“.

4. Co se stane, když na p du náhle intenzivn  zaprší?

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

Zamysli se: • Co se stane, když se mok ady vysuší?

• Ovliv uje st ídání sucha a prudkého dešt  ptáky?

• Je snadné v suchém bahn  najít žížaly a jinou potravu?

• Je bezpe né stav t domy v t sném sousedství eky?

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/A/3

Co se stane s p dou po dešti?
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Pom cky:

• plastové nádoby/misky/sklenice
• bahno
• voda
• barvy nap . na vlasy i na látky / vodovky / p írodní barvy
• prost edek na mytí nádobí (nepovinné)
• silný papír / karton, nejlépe velkého formátu
• tlusté št tce nebo dlan

Otázky a úkoly:

1. Rozd l bahno do plastových nádob.
2. Do každé nádoby p idej k bahnu jinou barvu a n kolik kapek prost edku na mytí nádobí.
3. idej vodu a vše zamíchej, dokud nevznikne sm s (pasta), kterou lze použít jako barvu na

malování.
4. Namaluj obrázky podle své fantazie. Hodn  št stí!

Zamysli se:

• Jak se Ti líbilo malovat barvami z bahna?
• Jaké barvy vznikly?

(px)

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/A/4

Malujeme bahnem
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Žádná eka v p írod  sama od sebe nete e rovn .
1. Spo ítej, kolikrát se eka to í doprava a kolikrát doleva.
2. Kolik je v ece ostrov ?
3. V kterém míst  je eka užší a v kterém širší?
4. Vymysli vlastní otázku k obrázku.

(jm)

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/A/5

Meandrující eka
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Pracovní listy 1. stupe íloha S11/B/2

K emu jsou pták m dlouhé zobáky?
Tv j p edpoklad:
…………………………………………………………………………………………………………………

Pom cky:

• 1 plastová miska nebo akvárium s idším blátem
• krátká a dlouhá pinzeta nebo párátka a špejle
• špagety nalámané na kousky cca 1 cm nebo hrách

Otázky a úkoly:

1. Vho  do misky s blátem nakrájené špagety nebo hrách a zamíchej.
2. Jakou pinzetou si myslíš, že je snadn ji vylovíš?
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Zkus, jestli je to tak!

Zamysli se:

• Pro  mají ptáci r zn  dlouhé zobáky?
• že kachna jíst stejnou potravu jako áp?

Pro  má kachna jiný zobák než áp?
Pom cky:

• akvárium nebo malá miska s vodou
• malé útržky papíru
• malé ajové sítko
• pinzeta

Otázky a úkoly:

1. Vho  do misky s vodou útržky papíru.
2. ím myslíš, že je snáz vylovíš – pinzetou nebo sítkem?
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Zkus, jestli je to tak!

Zamysli se:

• Který pták loví podobnou potravu jako áp?
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Pom cky:

• miska
• bláto
• voda
• tvi ky, kamínky, listy apod.

Otázky a úkoly:

1. Vytvo  z bláta ptáka, který žije v mok adech.
2. K vytvo ení správného vzhledu použij v tve, listí, kamínky,…
3. Pokus se zachytit jeho typické rysy, nap . dlouhé / krátké nohy, dlouhý / krátký krk apod.

(px)

Zamysli se:

• Poznáš, jaké druhy tvo ili Tví kamarádi?
• Bylo n jakých druh  víc?
• Jak se ti tvo ení líbilo?

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/B/3

Blátivá zví átka
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Pom cky:

• filc v odpovídajících barvách
• lepidlo
• erný popisova
• šablony pták
• žky

Otázky a úkoly:

1. Vyst ihni papírové šablony.
2. Polož je na filc správné barvy a obtáhni.
3. Vyst ihni postupn  všechny tvary z filcu.
4. Na st l polož nejv tší tvar. Další ásti dolepuj postupn  podle abecedy (od a).

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/B/4

Filcoví ptá ci – volavka a led ek
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Pracovní listy 1. stupe íloha S11/B/4
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Pracovní listy 1. stupe íloha S11/B/4



Domaluj chyb jící ásti obrázk  letících pták .

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/B/5

Ptáci v letu
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Pracovní listy 1. stupe íloha S11/C/1

Je naše eka p irozená?
Tv j p edpoklad:
……………………………………………………………………………………………………………………

Otázky a úkoly:

Pozorn  se zadívej na eku, u které stojíš a odpov z, co si myslíš:
1. Je vhodná pro ptáky a jiná zví ata? Pro  si to myslíš?
2. Jaké innosti lov ka ohrožují vodní ptáky?
3. Líbí se Ti místo, na kterém stojíš? Pro ?
4. Je p irozená eka nebezpe ná?

Zamysli se:
• Co znamená “pod ídit eku”?
• Myslíš si, že záplavové oblasti kolem eky jsou zbyte né? Nebo pot ebné? Pro ?

irozená eka

irozená eka

s ostr vkem

Regulovaná eka
s valem

Regulovaná eka

Jaké koryto má vaše eka?

irozené regulované

Jaký tvar má vaše eka?

klikatý rovný

Je podél eky val?

ne ano

Jsou její b ehy podmá ené?

ano ne

Jsou na ece ostr vky?

ano ne
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Pom cky:

• lupa
• nádoby na uchování nález , nap . sklenice, plastové boxy
• karta pozorování
• tužka
• podložka na psaní

Otázky a úkoly:

1. Oba obrázky ukazují eku vytékající z hor. Prohlédni si je. Jaký je v nich rozdíl?
2. Na kterém obrázku je eka p irozená a kde zasáhl lov k?
3. Jakou eku znáš ve svém okolí nebo jste podél ní šli na výlet ?

Zamysli se:
(mk) (mk)

• Okolí které eky bude více vlhké?
• Kde roste více rostlin?
• Která eka bude více vyhovovat zví at m? Pro ?
• Která eka m že p ijmout více vody b hem dešt ?
• Líbilo by se ti na n které z nich plout na kánoi?
• Pro  vlastn lov k eku nap ímil?

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/C/2

nící se eky
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Tv j p edpoklad:
………………………………………………………………………………………………………………

POZOR! P ipravte si p edem misku s blátem a nechte ji po ádn  vyschnout. M že to trvat n kolik dní.

Pom cky:

• 1 miska s p edem vysušeným blátem
• 1 miska s erstvým blátem
• špejle, pinzety, párátka

Otázky a úkoly:

1. Opatrn  prozkoumej povrch vysušeného bláta. Co cítíš?
2. Zapíchni špejle do obou misek s blátem. Jak to šlo?
3. Vymyslíš n jaký jiný zp sob, jak se dostat do tvrdého bláta?
4. Jak vyschlé bahno ohrožuje ptáky?

.................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Zamysli se:

• Co se stane, když vyschnou mok ady?
• Co se stane, když zmizí drobní bezobratlí žijící v blát ?

Pracovní listy 1. stupe íloha S11/C/3

Pro vysychání mok ad  ohrožuje ptáky?
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Sada materiál írod  na dosah vznikla v rámci projektu „Skrze p írodu k lepšímu životu”. Projekt
byl veden Polskou spole ností na ochranu pták  (OTOP), ve spolupráci s dalšími vybranými partnery
BirdLife International, mezinárodní organizací na ochranu pták . Jsou to: eská spole nost
ornitologická ( SO), Špan lská ornitologická spole nost (SEO), Slovenská ornitologická spole nost
(SOS), Makedonská ekologická spole nost (MES) a BirdWatch Ireland (BWI). D ležitým partnerem
projektu byla Univerzita v Gda sku, odpov dná za vznik a metodickou stránku materiál .

eská spole nost ornitologická ( SO) zkoumá a chrání ptáky, jejich prost edí a p írodu jako celek a
svou inností k tomu motivuje i širokou ve ejnost. SO prosazuje ochranu p írody založenou na

deckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany pták  bez ohledu na politické hranice.
SO je eským partnerem mezinárodního sdružení na ochranu pták  BirdLife International.

Toto dílo podléhá mezinárodní licenci CC-BY-4.0


