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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.

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

Poznámky ke svému pozorování
zaneste do pracovního listu (S9/A/1).

Výlet (S9/B/1) do místní záchranné stanice
prohloubí u d tí vztah k voln  žijícím zví at m a

domosti, jak jim pomoci.

Pozorování
a pokusy

Prezentace (S9/A/2) podnítí diskusi o
vývoji pták . Ukazuje rozdíly v délce
inkubace a pé i o mlá ata jednotlivých
druh  v souvislosti s po tem hnízd ní

hem roku. P edstaví rovn ž rozdíly
mezi krmivými a nekrmivými ptáky.

ipravte se na výlet do záchranné stanice
(S9/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 (S9/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.

íprava textu plakátu.

Matematika Práce s jízdním ádem, zjiš ování
doby cesty.

Hry a
sout že
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Pom cky:

• dalekohled
• fotoaparát (volitelné)
• tato p íloha a psací podložka
• tužka

Otázky a úkoly:

1. Poslouchej hlasy pták . Slyšíš hlasité a naléhavé pískání?  ANO / NE
2. Až ho uslyšíš, podívej se tím sm rem. Vidíš mlá ata?  ANO / NE
3. Jsou rodi e znepokojení Tvojí p ítomností? ANO / NE   Pro ?
4. Trp liv ekej v bezpe né vzdálenosti. Možná uvidíš, jak ptáci krmí mlá ata. Pokud ne, zkus se

ješt  trochu vzdálit.
5. Jak se chovají mlá ata?
………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Co d lají rodi e?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
7. Je-li v blízkosti voda, zkus najít malá kach ata. Jak ta se chovají?
………………………………………………………………………………………………………………

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

Zamysli se:

Našli jste kach ata na vod  i t eba sýkorky na v tvi? Jak vysv tlíš rozdíl v jejich chování?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Pracovní listy 1. stupe íloha S9/A/1

Sledování krmení mlá at
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Pracovní listy 1. stupe íloha S9/B/1

Naplánuj návšt vu záchranné stanice

Pom cky:

• po íta  s p ístupem na internet
• místní jízdní ád ve ejné dopravy
• dárky do záchranné stanice (tvrdé pe ivo, zrní, seno, mou ní ervi, zelenina, atd.)

Otázky a úkoly:

1. Pro  chceme stanici navštívit?

…………………………………………………………………………………………………………………
2. Kde je nejbližší záchranná stanice?

…………………………………………………………………………………………………………………
3. Kdy ji m žeme navštívit?

…………………………………………………………………………………………………………………
4. Jak se tam dostaneme?

…………………………………………………………………………………………………………………
5. Co bychom tam m li p ivézt?

…………………………………………………………………………………………………………………
6. Jak dáre ky p evezeme, do eho je zabalíme?

…………………………………………………………………………………………………………………
7. Pot ebujeme pomoc? Pokud ano, koho o ni poprosíme?

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



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.

Rozhovor se zam stnanci záchranné stanice

Co se chceme dozv t?

Jakou otázku položíme, abychom se to dozv li?

Kdo bude reprezentovat naši skupinku v rozhovoru?

Pracovní listy 1. stupe íloha S9/B/2
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Jak mlád  vypadá?

(ck)
(ck)

ano

Opatrn  vra  ptá e
do hnízda a odejdi.

Pracovní listy 1. stupe íloha S9/B/3

Mlád  vypadlo z hnízda – co d lat?

Pokud najdeš na zemi mlád  rorýse, zkus ho zvednout do výšky, jestli 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.
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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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