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Blok 9:
Jak ptáci pe ují o mlá ata?

Pozadí: Vyzdobíme t ídu obrázky pták , hnízd a pta ích mlá at. P ipravíme si dalekohledy
a atlasy pták .

Konkrétní
úkoly

Kolik mlá at je v hnízd ?
Jak se ptáci starají o

mlá ata?
Co d lat s nalezeným mlád tem?

Venkovní
aktivity

hem jarní procházky v parku,
zahrad  nebo lesem možná
post ehnete ptáka nesoucího potravu
v zobáku. Zastavte se a pozorujte ho.
Možná uvidíte, kde má hnízdo a
uslyšíte mlá ata žadonící o potravu
(P9/A/1).

NIKDY NECHO  K HNÍZDU! RUŠENÍ
PTÁK  P I HNÍZD NÍ JE DOKONCE
ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, PROTOŽE
BY MOHLO DOJÍT K OPUŠT NÍ
MLÁ AT.

Výlet do místní záchranné stanice prohloubí u
tí vztah k voln  žijícím zví at m a v domosti,

jak jim pomoci.

Pozorování
a pokusy

Prezentace (P9/A/2) ukáže d tem
vývoj pták  od vají ka po opušt ní
hnízda. Ukazuje rozdíly v délce
inkubace a pé e o mlá ata
jednotlivých druh  v souvislosti s
po tem hnízd ní b hem roku.

ipravte se na výlet do záchranné stanice
(P9/B/2): Zjist te, jaká je nejbližší a jak se tam
dostanete.

ipravte si otázky, na které chcete získat
odpov di.

Po návratu si zopakujte zásady, co d lat,
najdete-li malé ptá e (P9/B/3), které vypadlo z
hnízda. Více informací najdete i na stránkách
Jaro ožívá www.springalive.net v etn

ehledného klí e k vytišt ní.

Výtvarná a
grafomoto-

rická cvi ení

Vytvo te plakát s návodem co d lat, když
najdete malé ptá e vypadlé z hnízda. Vyv ste
ho nap . na školní chodb .

Jazykové a
literární
úlohy

Spole né tení z knihy Pro  má kos
žlutý nos?

Tvorba otázek p i rozhovoru. Vypráv ní o
návšt  stanice.

Matematika Malujeme vejce do hnízd, po ítáme a
sbližujeme se s pojmy více, mén .
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Ideální doba: kv ten, erven

hem vycházky do parku, na školní zahradu, i do lesa a se snažte být potichu a zaposlouchat se s
tmi do pta ích hlas :

• Upozorn te d ti na hlasy pták . Slyší hlasité a naléhavé pískání?
• Až ho uslyší, podívejte se sm rem, odkud vychází. Vidíte mlá ata?
• Jsou v okolí jejich rodi e? Jak se chovají? Jsou znepokojení vaší p ítomností?
• Trp liv ekejte v bezpe né vzdálenosti. Možná uvidíte, jak ptáci krmí mlá ata. Pokud ne, zkuste

se ješt  trochu vzdálit – pravd podobn  se vás bojí.

Na další vycházku zami te k vod  a snažte se objevit kachní rodinku. Pokud ji objevíte sami
edem a s d tmi p jdete na jistotu, jen lépe.

• Poda ilo se najít kach ata? Jak ta se chovají?

Zamysli se:

Chovala se mlá ata p vc  stejn  jako kach ata? Vid li jste n jaký rozdíl? Umíš ho vysv tlit?
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Sledování krmení mlá at
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Rozhovor se zam stnanci záchranné stanice

Co se chceme dozv t?

Jakou otázku položíme, abychom se to dozv li?

Kdo se bude za naši skupinku ptát?
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Jak mlád  vypadá?

(ck)
(ck)

   ano

Opatrn  vra  ptá e
do hnízda a odejdi.
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Mlád  vypadlo z hnízda – co d lat?

Pokud najdeš na zemi mlád  rorýse, zkus ho zvednout do výšky, jesli se mu poda í vzlétnout.
Pokud ne, volej záchrannou stanici.

Zavolej záchrannou stanici.
íslo na tu v Tvém okolí

najdeš na
www.zvirevnouzi.cz.

   ne

Vidíš poblíž hnízdo?
?

Nevšímej si ho a
odejdi. Rodi e jsou
poblíž. Až odejdeš,

nakrmí ho.



Auto i:
• Grafické práce:

Wiktor Tabak
• Ilustrace:

Juan Varela (jv)
Marek Ko odziejczyk (mk)

• Text:

Iwona Majcher (UG)
Katarzyna Rosi ska (UG)
Ryta Suska-Wróbel (UG)
Bogdan Moczarski (m)
Cezary Korkosz (ck)
Iwona Majcher (im)
Jadwiga Moczarska (Jm)
Karolina Kalinowska (kk)
ukasz Zdyb ( z)

Natalia Kann (Nk)
Pixabay (px)

• eklad a adaptace pro eské prost edí:

Gabriela Dobruská
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 metodologickou 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

írody založenou na v 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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