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Blok 3:

V pta í spižírn
Pozadí: ipravte velký obrázek krmítka a upevn te ho na st nu spolu s r znými ptáky, které

ti znají. Najd te místo, kam budete ukládat potravu pro ptáky.

Konkrétní
úkoly

Najdou ptáci
v našem okolí
potravu? Jaké

rostliny m žeme
vysadit, aby zahrada

dala pták m více
potravy?

ím krmit ptáky v
zim ? Jak vyrobit
krmítko a kam ho

umístit?

Jaké pta í druhy
létají na krmítko?
Jaké pta í druhy
zimují v esku?

Je vaše obec a zahrada
vhodná pro ptáky? Pokud
nevíte, pracujte s blokem
5.

hem vycházky
pozorujte, jak a kde ptáci
hledají potravu.

Pátrejte po rostlinách,
které p inesou pták m
potravu na podzim a v
zim . Použijte kartu Pta í
dobroty (P3/A/1),
vyhledávejte další
informace.

Naplánujte a ud lejte novou
výsadbu.

Je as vyrobit krmítko
(P3/B/1) a naplánovat
rozmíst ní v zahrad .
Vyv ste v as – ptáci se
musí nau it na krmítko
chodit.

.

Pta í krmítko umíst né
ed okny p ináší

mnoho zajímavých
pozorování (P3/C/1).
Pr vodce (P3/C/2)
zobrazuje pta í druhy,
které nej ast ji
spat íme na krmítku –
nau te se je poznávat.

Výlet na pta í
zimovišt  (t eba vodní
plochy v parku, eky
nebo rybníky (P3/C/3).

hem výletu pozorujte
chování pták . Jak
zvládají zimu?

Venkovní
aktivity

Pozorování a
pokusy

Pta í potrava v Pta í
jídeln  (P3/B/2).

Sbíráme plody, kterými
žeme krmit b hem

zimy (P3/B/3). Myslíme
na to, že ptáci s r znými
zobáky jedí r znou
potravu.

Pokud pták m
ipravíte dobrou

potravu, odm nou bude
pozorování zajímavých
druh  na krmítku a
jejich chování.
Prezentace (P3/C/4) je
fotoreportáž z jedné
„pta í jídelny”.



Konkrétní
úkoly

Najdou ptáci v našem
okolí potravu? Jaké

rostliny m žeme
vysadit, aby zahrada

dala pták m více
potravy?

ím krmit ptáky v
zim ? Jak vyrobit
krmítko a kam ho

umístit?

Jaké pta í druhy
létají na krmítko?
Jaké pta í druhy
zimují v esku?

Výtvarná a
grafomotorická

cvi ení

Využijte znalosti
z pozorování v terénu.
Vytvo te pta í zahradu.

Hledáme pta í
pochoutky (P3/B/4).

Vytvo te album s
kresbami i fotografiemi
pták , které navšt vují
vaše krmítko, a dopl te
je popisky.

Jazykové a
literární úlohy

Napište nebo nakreslete
editeli školy žádost o nákup

rostlin, které pomohou
pták m p ežít zimu ve
školní zahrad .

ipravte divadelní
edstavení nebo

scénku, kde budou v
hlavních rolích ptáci
vašeho krmítka. Využijte
vlastní pozorování i další
zdroje informací.

Matematika

Po ítejte množství
surovin na výrobu
lojové šišky (P3/B/6).

Na tabuli umíst te
schematický obrázek
krmítka a n kolika druh
pták , v etn  t ch, kte í
na zimu odlétají (nap .
vlaštovka, špa ek, rorýs,
vlha). Kde ud lal malí
chybu?

Hry a sout že

Upevni své znalosti, co
pot ebují ptáci k životu ve
venkovní h e Pta í domov
(P3/A/3).

Zahrajte si stínové
divadlo, kde budou hrát
siluety pta ích druh  z
vašeho krmítka.

Pracovní listy MŠ



Mnozí ptáci mají rádi plody a semena. Zjisti, jestli tyto rostliny rostou ve školní zahrad
nebo v její blízkosti.
Pomatuj, že mnohé pta í pochoutky mohou být pro lidi nebezpe né. Nech je pták m!

iM)

(iM) (iM)

je abina           hloh šípková r že

(iM)

(ck) (iM)

arónie iš ál brslen

(iM)

(iM) (iM)

lískový o ech vlašský o ech           jablo

iM) (iM) (iM)

kalina st emcha           rakytník

Pracovní listy MŠ ílohaP3/A/1

Pta í dobroty
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autor. Publikace (sd lení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
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(iM) (iM) (iM)

slune nice št tka pchá

(ck) (px) (ck)

trávy merlík ovík

Kolik druh  t chto dobr tek jsi v okolí pro ptáky objevil/a?
Bude to pták m sta it, co myslíš?
Bylo by možné n jakou z rostlin vysadit?
Kam a jak to ud lat?

Pracovní listy MŠ ílohaP3/A/1
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Místo:

oplocený prostor u školy nebo školky

Po et ú astník :

11 až 19 osob

Nezbytné pom cky:

samolepky nebo karti ky se jmény nebo obrázky pták

Pravidla hry:

Rozd líme ú astníky do pta ích rodin (maximáln  4 osoby na rodinu). Každá rodina si losuje
jméno (ko adry, vrabci, rorýsi, straky, ejky, kachny, datli, sovy, …). Úkolem pta ích rodin je najít
si dome ek, který je pro n  nejlepší, nejlepší místo k životu.

Místo by m lo spl ovat tyto 4 podmínky:

• možnost úkrytu
• dostatek potravy v okolí
• p ístup k vod
• bezpe í (co nejdále od lidí a nep átel)

Hrá i mají 10-15 minut na spln ní úkolu. Potom se všichni vrátí k u iteli, který vyhlásí sout ž o
nejlepší vybrané místo. Celá skupina p echází od jednoho domku ke druhému a podle pravidel je
oznámkuje.

Je to p íležitost k hovoru o životních podmínkách r zných druh  pták .

Kone ná známka by m la ur it, jak užite ný je zvolený „domek” jako místo k životu pro daný
druh.

Pracovní listy MŠ Za cznikP3/A/2

Venkovní hra „Pta í domov”
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Pom cky:

Prázdnou krabici od džusu (má povrchovou úpravu zevnit  i zven í), klacík, netoxické
barvy, drát na upevn ní, jehla

Otázky a úkoly:

Ve výšce n kolika centimetr  ode dna vyst ihni otvor, který bude pro ptáky
vstupem do krmítka. Pod ním musí z stat prostor na krmení. Do dna propíchni
jehlou n kolik malých otvor , aby v krmítku nez stávala p i dešti voda. Pod
otvorem ud lej v tší otvor a upevni do n ho d ívko. Další otvor vytvo  v horní
ásti krabice tak, aby se jím dal protáhnout drát na upevn ní krmítka. Hotové

krmítko si ozdob dle svých p edstav.

Použití:

Na r zná semínka a zrní, sušené plody.

Pom cky:

kelímek od jogurtu, provázek

Otázky a úkoly:

Vytvo  2 otvory v horní ásti kelímku a protáhni jimi
provázek, kterým krmítko p ivážeš na v tev, plot
nebo zábradlí.

(Mk)

(Mk)

Použití:

Krmítko naplníme sm sí tuku, semínek a sušených plod ,
necháme zatuhnout.

Pravideln  kontroluj krmení, aby neza alo plesniv t.
Vym uj krmení, které promoklo.
Pokud za neš krmit, krm po celou zimu.
Ptáci si tak na krmítko zvyknou a budou létat pravideln .

Pracovní listy MŠ íloha 3/B/1

Jak vyrobit krmítko?
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ipravte menu pro „Pta í jídelnu”. Pozorujte s d tmi ptáky v okolí školy a na krmítku, ím se
nej ast ji krmí. M žete pátrat i v knížkách a na internetu. P ipravte si obrázky r zné pta í potravy.

emýšlejte nad rozdíly v potrav  pták , kte í u nás z stávají na zimu a t ch, kte í odlétají.
ipravte jídelní lístek do „Pta í jídelny“.

Z eho si m žete ud lat zásoby do krmítka?

Druh Potrava v lét Potrava v zim

sýkora
ko adra

(im) (im) (px) (ck)

kos

(bm) (im) (im) (im)

(im)

vrabec

(im) (im) (px) (im)

áp bílý

(ck) (im) (ck) (im) (im) (ck) (im)

vlaštovka

(px) (px) (px) (px)

špa ek
(bm) (bm) (ck) (im) (im) (ck) (bm) (m)

straka
(im) (bm) (im)

(px)

(px)

Pracovní listy MŠ ílohaP3/B/2

Jídelní lístek „Pta í jídelny”
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Ptáci nemohou jíst vše, co lidé. Zakroužkuj, co je vhodné do krmítka. Na em by si pochutnal
ka er? Co není vhodné pro nikoho? Pro ?

(Mk)

Pracovní listy MŠ ílohaP3/B/3

Co je pta í pochoutka?
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1. ti ze školky p ipravily 10 lojových koulí pro ptáky. Cht jí vyv sit do každého okna
stejný po et koulí. Kolik jich ješt  musí vyrobit?

2. Vyrob i ty pochoutku pro ptáky:

Pom cky:

• borové šišky s upevn ným provázkem na pov šení na v tev
• alobal
• miska
• semena slune nice
• zná další semínka (oves, proso, obilí)
• vyloupané o echy
• nesolené sádlo

Otázky a úkoly:

1. Odm :
a. 3 odm rky slune nice
b. 2 odm rky dalších semínek
c. 1 odm rka o ech
d. 1 odm rka sádla

2. Vše dej do misky a dob e zamíchej.
3. Napl  sm sí borové šišky.
4. Každou hotovou šišku zabal do alobalu.
5. Nech ztuhnout v chladni ce.
6. Co s p ipravenou potravou ud láš?........................................................

Pracovní listy MŠ ílohaP3/B/4

Krmíme ptáky
Otázky a úkoly:



Pozorování pták  na krmítku je pou né i dobrodružné. Za krátkou dobu rozeznáš jednotlivé pta í
druhy a budeš o nich vypráv t mnoho zajímavostí.

1. Kolik pta ích druh  létá na krmítko v jednotlivých dnech?

1. den 2. den ...

2. Pomocí obrázk  nej ast jších návšt vník  krmítek zkus poznat, které pta í druhy k vám
zavítaly.

1. den 2. den …..

3. Pozoruj, jak se ptáci krmí.

Jak se
ptáci

chovají?

Vlezou dovnit  do
krmítka.

Jsou zav šeni na
okraji krmítka.

Sbírají potravu na
zemi.

Jiný zp sob krmení?
Nakresli na zadní

stranu.

Které pta í
druhy?

Kde ptáci
jí? ímo na krmítku na zemi pod

krmítkem

Vezmou potravu z
krmítka do zobáku
a letí ji sníst jinam.

Zav šují se na lojové
koule.

Které pta í
druhy?

Pracovní listy MŠ íloha P3/C/1

Ptáci na krmítku
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4. Které pta í druhy navšt vují krmítko nejd íve (myšleno od rána)?

5. Jak se ptáci na krmítku chovají?

Co d lají? Jsou klidní Perou se
Nedovolí ostatním
pták m vstoupit do

krmítka

Úto í na ptáky
krmící se na

krmítku
Jiné chování.

Popiš.

Které pta í
druhy?

Tento projekt byl realizován za finan ní podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sd lení ) odpovídá výlu  autor. Publikace
(sd lení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem.   PUBLIKACE JE NEPRODEJNÁ.



Ptáci na krmítku

Ptáci jako vrabec nebo menší

vrabec domácí (iM) vrabec polní (iM) zvonek zelený (iM) ížek lesní (iM)

(iM)

sýkora ko adra
(iM)

sýkora mod inka
(iM)

sýkora uhelní ek
(iM)

sýkora babka

(iM)

nkava jikavec
(iM)

nkava obecná
(iM)

etka
(iM)

brhlík lesní

(iM)

stehlík obecný
(iM)

ervenka obecná
(iM)

st ízlík obecný
(iM)

strnad obecný

Pracovní listy MŠ íloha P3/C/2

Pr vodce na krmítku
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Ptáci na krmítku

Ptáci v tší než vrabec

hýl obecný (iM) dlask tlustozobý (iM) kos erný (iM)

sojka obecná (iM) drozd kví ala (iM)

krahujec obecný
(iM)

hrdli ka zahradní (iM) strakapoud velký (iM)
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1. Kde se nacházíš?

2. Jak vodní plocha vypadá?

Je zamrzlá

Je rozmrzlá/te e

Je áste  zamrzlá

3. Podívej se kolem a zaznamenej druhy, které vidíš.

Jak se
chovají?

plavou
prochází se po

ehu

prochází se
v m lké vod

u b ehu
letí sbírají potravu

jsou
v hejnu

chodí nebo sedí
jednotliv istí si pe í

pronásledují
jeden

druhého
jiné chování

4. Kolik pta ích druh  pozoruješ?

5. Kde se ptáci shromaž ují?

6. Rozhlédni se. Najdeš pta í stopy? Kolik jich napo ítáš?

Namaluj je.

Pracovní listy MŠ íloha P3/C/3

Pozorování zimujících mok adních pták
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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.
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