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Blok 6:
Jarní migrace

Pozadí: Ve t íd  na (prádelní) š e visí karti ky s názvy jarních m síc  (zav šené nap . na
há ky z kancelá ských sponek). Na tuto asovou osu budou d ti dopl ovat svá pozorování o
nástupu jara.

Konkrétní
úkoly Jak poznáš, že p ichází jaro?

Kdy se k nám ptáci vrací? Jaká
nebezpe í na n  cestou ekají?

Jak ptáci létají?

Venkovní
aktivity

Hledání prvních náznak  návratu jara se m že prom nit i ve velké dobrodružství. Ur ete
jeden den v týdnu jako Den hledání jara (P6/A/1 - P6/A/2). V tento den cho te s d tmi
na procházku stejnou cestou a pozorn  si všímejte zm n v prost edí. Na procházky
cho te od druhé poloviny února do konce dubna.
Všímejte si rostlin – první rozkvétají rostliny opylované v trem (stromy a ke e jako nap .
líska a b íza) a po nich, až se oteplí, následují rostliny opylované hmyzem. Spolu s

mito rostlinami se objevuje i hmyz. A práv  v tomto ase se vracejí tažní ptáci.

Rovn ž si všímejte, jakým stylem ptáci létají.
žete pozorovat t eba klouzavý let kán

nebo ápa, nebo uvidíte aktivní let vlaštovky
i holuba.

Pozorování a
pokusy

Jak ptáci létají? (P6/B/1 A P6/B/2)

edstavte d tem projekt Jaro ožívá,
použijte k tomu informace na webu
projektu. (Jaro ožívá je mezinárodní
projekt, který spojuje mladé amatérské
milovníky p írody z Evropy, St ední Asie a
Afriky. Ú astníci projektu sledují návrat

ti posl  jara: ápa bílého, kuka ky,
vlaštovky, rorýse a vlhy. Na projektový
web zapisují svá pozorování a vytvá í tak
mapu postupu pta í migrace.)

Spole  s d tmi vyberte druh(y), jehož
(jejichž) jarní návrat budete sledovat. Ve

stech doporu ujeme nap . rorýse, na
edm stí m žete zkusit h ivná e i ji ku,

na venkov ejku nebo sk ivana.

Rozmyslete si, kde v nejbližším okolí
žete vybraný druh spat it (zeptejte se

eba rodi ).
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Výtvarná a
grafomotorická

cvi ení

Výtvarné innosti s barvami, které
evažují v p írod  v daném týdnu. Díky

tomuto úkolu budou d ti vnímat m nící se
barvy p írody.

Hra - hledání rozdíl  mezi obrázky
(P6/B/3). Cílem tohoto úkolu je upozornit

ti na základní rozlišovací znaky mezi
ptáky, kte í na ja e táhnou ze zimoviš .

Jazykové a
literární úlohy

Lidová moudrost v p íslovích a
pranostikách o ptácích.

Hledání jara se m že odehrávat i ve školní
íd . P ipravte si knihy, asopisy, alba a

po íta  s p ístupem na internet. Spole  s
tmi vyhledejte básn , p íb hy, zprávy z

tisku nebo kresby známých i neznámých
malí , vše s tématem návratu pták  ze
zimoviš  na hnízdišt .

Matematika Vyzv te d ti, aby vymyslely matematické
úkoly s po ítáním pe í.

Hry a sout že
Zažijte pta í migraci s aplikací pro mobilní
telefony „Migration of birds” (P6/B/4).



Lovci jara

Vyzv te d ti, aby hledaly známky nástupu jara. Hru lze hrát ve skupinkách v rámci jedné t ídy
nebo se mohou ú astnit skupiny více t íd.

Ve h e d ti systematicky hledají znamení p íchodu jara ve vybraných typech prost edí.
astníci hry dostanou na pomoc malý atlas pro lovce jara s p ehledem nejb žn jších

organism .

Ve t íd  p ipravíme nást nku, na které bude vyzna ena asová osa od poloviny února do
konce dubna, rozd lená po týdnech. Pod osou necháme volný prostor, kam budeme do

íslušného týdne postupn  dopl ovat vyst ižené obrázky (S6/A/5) prvního pozorování
jednotlivých posl  jara.

Po átek osy a konec osy m že být vyzdoben kresbami školní zahrady na po átku a na konci
sledování p íchodu jara.

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.
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Malý atlas posl  jara
RO TLINY

(iM)

LÍSKA - KV TY

(iM)

VRBA – KV TY (KO KY)

(im)

ÍZA – KV TY

(iM)

JAVOR – KV TY

(iM)

SN ŽENKA
(im)

BLEDULE

(iM)

TALOVÍN
(iM)

ORSEJ JARNÍ
(im)

PODB L

(iM)

IVATEC
(iM)

PRVOSENKA (PETRKLÍ )
(im)

BLATOUCH
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Malý atlas posl  jara
RO TLINY

(iM)

LADO KA

(iM)

JATERNÍK
(im)

KROKUS

(iM)

ESLI KA

(iM)

DEV TSIL LÉKA SKÝ
(im)

SASANKA HAJNÍ

(ck)

NARCIS

(iM)

MOD ENEC
(im)

PTA INEC

(iM)

HLUCHAVKA BÍLÁ

(iM)

AVEL KYSELÝ
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Malý atlas posl  jara
ZVÍ ATA

MELÁK
(mk) ST EVLÍK (mk) RUM NICE POSPOLNÁ

(mk)

ELA (mk) SLUNÉ KO SEDMITE NÉ
(mk)

ŽLU ÁSEK
(mk)

BABO KA PAVÍ OKO(mk)
BABO KA KOP IVOVÁ

 (mk)
BABO KA BÍLÉ C

 (mk)

SK IVAN
(jv)

VLAŠTOVKA
(jv)

REHEK
(jv)
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Malý atlas posl  jara
 ZVÍ ATA

ŠPA EK (jv) HOLUB H IVNÁ (jv) ÁP BÍLÝ (jv)

EJKA (jv) KONIPAS BÍLÝ (jv)
KUKA KA (jv)

HUSY
(jv)

JI KA
(jv)

RORÝS
(jv)

SKOKAN
(mk)

ROPUCHA
(mk)
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Malý atlas posl  jara

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.

PO ASÍ

SLUNCE DÉŠ

MRÁZ TEPLO
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Pom cky:
3 stejn  velké papíry A4

Otázky a úkoly:
1. iprav si papíry pro pokus:

a. První papír zmuchlej do pevné koule.
b. Druhý papír trochu zma kej.
c. etí papír nech v p vodním stavu

2. V tomto pokusu budeš vyráb t r zné létající p edm ty. Tvým úkolem je vyrobit
edm t, který co nejlépe létá.
a. i d ti si vezmou po jednom z papír  a postaví se vedle sebe.
b. Je d ležité, aby d ti držely papíry ve stejné výšce.
c. Až u itel ekne, d ti najednou upustí papíry k zemi.
d. Ostatní d ti dávají pozor, který papír spadne na zem až jako poslední.

Zamysli se:
• Pro  daný papír spadl na zem až jako poslední?
• Používají ptáci podobný tvar pro létání?
• Umíš z papíru ud lat hra ku, která létá? Pro  létá?

II. Létající p edm ty
V tomto pokusu budeš vyráb t r zné létající p edm ty. Tvým úkolem je vyrobit p edm t,
který co nejlépe létá.

Pom cky:
• zn  velké papíry, kousky jiných materiál , kousky plast , polystyren
• modelína
• žky
• oboustranná lepicí páska
• lepidlo

Otázky a úkoly:
1. Vymysli vlastní návrh, jaký létající p edm t by se dal z materiál  vyrobit. Nezapome  využít

znalosti z pokusu s papíry.
2. Jakmile p edm t dokon íš, vyzkoušej s kamarády, jak létá.

Zamysli se:
Jaký tvar m l p edm t, který nejlépe létal? Vysv tli, pro  tomu tak je.
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I. Je tvar d ležitý?
?



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.

Pom cky:

• spirála vyst ižená z papíru (použij p iloženou šablonu)
• provázek nebo nit
• špejle
• zdroj tepla – nap . lampa se žárovkou sm ují nahoru, elektrická plotýnka, radiátor, …
• úryvek z filmu Flight of the Stork. The Secrets of Nature (Let ápa. Tajemství p írody., v angli tin

od minuty 4:55 do 5:12). Film najdete na webu: https://www.youtube.com/watch?v=_SQej8At9Jk

POZOR, TENTO POKUS M ŽEŠ PROVÉST JEN POD DOZOREM DOSP LÉ OSOBY!

Otázky a úkoly:

1. Vyst ihni spirálu a v širší ásti ud lej otvor.
2. Otvorem protáhni provázek nebo nit.
3. Druhý konec provázku / nit  zavaž na ty ku.
4. Podrž spirálu nad zdrojem tepla a pozoruj, co bude následovat.
5. Popovídejte si ve skupince o výsledcích pokusu.
6. Na záv r se podívej na úryvek z filmu FLIGHT OF THE STORK.

Zamysli se:

• K emu sloužil tento pokus?
• Jakou souvislost má s apím letem?

Pracovní listy MŠ íloha P6/B/2

Který p írodní jev využívají ápi pro sv j let?
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Poznáš podobné druhy?

Najdi mezi obrázky 3 rozdíly.

(jv)

Kdo je na obrázcích?

A ješt  jednou 3 rozdíly u pták  sedících na drát :

(jv) (jv)

(jv)



Poznáš podobné druhy?
Najdi mezi obrázky 5 rozdíl .

(jv)

Kdo je na obrázcích?

Najdeš 3 rozdíly i u t chto obrázk ?

(jv)
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(jv)

(jv)



Najdi mezi obrázky 5 rozdíl .

(jv) (jv)

Kdo je na obrázcích?

Najdeš 5 rozdíl  i u t chto obrázk ?

(jv)

Tento projekt byl realizován za finan ní podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sd lení ) odpovídá
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Poznáš podobné druhy?

(jv)



ibližte d tem prost ednictvím aplikace na chytrý telefon fenomén pta í migrace. Diskutujte o
nebezpe ích, které je na cestách ekají.
Aplikace obsahuje nevelké množství textu v angli tin  s vícejazy nými názvy druh .

Krok za krokem:

1. Najdi na Google Play (pro telefony s Androidem) nebo na AppStore (pro telefony
s IOS) aplikaci „Migration of Birds” a nainstaluj ji.

2. Na úvodní obrazovce je 5 druh  pták . Vyber si jeden z nich a ukni

3. Poté se objeví okno s nápisem, který znamená: „Sestavte životní cyklus druhu ve

správném po adí“.

Pracovní listy MŠ íloha P6/B/4

Aplikace MIGRATION OF BIRDS



5. Je možné za ít jakýmkoli obrázkem. Mimo posloupnost je kole ko ozna ené vyk níkem, do kterého
pat í obrázek znázor ující nebezpe í, které danému druhu na cestách hrozí.

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
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4. Hrá  má za úkol se adit ve správné posloupnosti 9 životních etap jednotlivých druh .
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Sada materiál írod  na dosah vznikla v rámci projektu „Skrze p írodu k lepšímu životu”.
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