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Téma: Vlaštovičko, přileť! 

 

 

  



 

Motivační pohádka o vlašovce    

Byla jednou jedna vlaštovka. Každý rok na podzim odlétala do teplých krajin, kde se 

opalovala na sluníčku a jedla chutné tropické červíčky. Když nastalo jaro, vracela se domů, do 

svého hnízda, které si každý rok stavěla pod střechou staré, polorozpadlé stodoly. 

Když se takhle na jaře znovu vracela domů, těšila se, až si upraví své hnízdečko, zaleze si do 

něho a odpočine po dlouhé cestě. Proletěla přes les a kolem známého stromu a když už byla 

na dohled staré stodole, překvapením skoro spadla na zem. Stodola tam nebyla. Vlaštovka 

přiletěla blíž a opravdu. Stodola byla pryč a nezůstalo po ní nic. 

Vlaštovka nevěděla, co má dělat. Kde si teď má postavit své hnízdečko? Všechna místa už 

jsou přece zabraná ostatními vlaštovkami! Rozhodla se prozkoumat terén. Prohlédla si každý 

dům a každý komín v okolí, ale nenašla žádné místo, kde by si mohla své hnízdo postavit. 

Smutná se posadila na strom. 

„Co se děje, vlaštovko?“ ozvalo se vedle ní. Byl to špaček se špačicí, kteří měli na tomhle 

stromě hnízdo. 

„Nemám si kde postavit své hnízdečko.“ postěžovala si vlaštovka. 

„Můžeš bydlet s námi,“ nabídli jí a vlaštovka souhlasila. Zabydlela se u nich. 

Uplynulo trochu času a špačkovým se vyklubala ptačí miminka. Špačkovi létali sem a tam, 

aby našli dostatek potravy pro své děti a tak byly dětičky v hnízdě samy. 

Jednou, když se vlaštovka vracela do domů ke špačkům, uviděla, jak se jedno z dětiček 

vyklonilo z hnízda ven. Najednou ho další špaččí miminko šťouchlo, a špaček z hnízda 

vypadl. Vlaštovka se polekala. Pustila housenku, kterou nesla v zobáčku, a nejrychleji jak 

dokázala, sletěla k vypadlému špačkovi a kousíček nad zemí ho zachytila za ocásek. Ještě 

chviličku, a špaččí miminko by spadlo na zem. Vlaštovka je vynesla zpátky do hnízda právě 

ve chvíli, kdy se vraceli špaččí rodiče. Byli vylekaní stejně jako všechna špaččí miminka, ale 

když viděli, že je jejich děťátko v pořádku, oddechli si. Byli moc rádi, že vlaštovku ubytovali. 

(Zdroj – www. pohadkovazem.cz) 

 

  



Rozhovory s dětmi : 

 S dětmi si povíme o čem pohádka byla..  Kam se vracela vlaštovka v pohádce? Byly 

na vlaštovku kamarádi (špačci) hodný a proč? Proč měly rodiče strach o špaččí 

mláďata? Proč si ptáčkové stavějí hnízda? 

 Zkusíme vymyslet jméno pro vlaštovku v pohádce 

 Vymýšlíme hádanky o ptáčcích 

 Kam dáváme pro ptáčky zobání? 

 Povídáme si o jaru – změny v přírodě – jak se mění příroda – na zahradách, na 

procházce okolo nás? Jaké ptáčci se vracejí z teplých krajin? Ukazujeme si ptáčky na 

obrázkách – ptáčci jaké neodlétli a ptáčci, kteří se vracejí 

 Sledujeme ptáčky v přírodě na procházce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj – www.pinterest.cz)  



Básničky: 

Oženil se ptáček  

 

Oženil se ptáček, 

malý jarabáček. 

(překřížíme palce obou rukou, 

pohybujeme ostatními prsty 

a napodobujeme tak ptáka) 

 

Přišla paní vrána, 

na housličky hrála. 

(rozevřeme dlaň a postupně 

ťukáme na jednotlivé prsty, 

nyní ťukáme do palce) 

 

Přišel pan jelínek, 

přinesl koš malinek. 

(ťukáme na ukazováček) 

 

Přišel pan zajíček, 

přinesl koš vajíček. 

(ťukáme na prostředníček) 

 

Přišla kmotra liška 

a s ní slečna myška. 

(ťukáme do prsteníčku a malíčku) 

 

Myška v krásné parádě tancovala po hlavě. 

(malíček se otočí bříškem dolů 

a „tancuje po těle dítěte). 

(Zdroj - http://www.moje-rodina.cz/prstikove-rikanky)  



Návrat 

Vlaštovičky, vlaštovičky,  

povídaly švitořičky. 

Už nám z dálky jako nesou,  

na domov se celý třesou. 

Prohlédly si, kde co leží, 

hnízda, dvorky, špičky věží. 

Pak spustily naříkání: Tři vidličky, chybí, páni! 

tři vidličky, tři vidličky, pokřikují na lidičky. 

 

Písničky: 

  Čížečku,čížečku 

   https://www.youtube.com/watch?v=K52SJQK4PgA 

 Píseň s pohybem – Míša Růžičková – Jaro, léto, podzim, 

zima 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 

 

(Zdroj – www. youtube.com) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K52SJQK4PgA
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE


 

 

 

(Zdroj – Pinterest) 

 

 



Výtvarná činnost:  

- Vytiskneme na čtvrtku budku nebo můžeme vlastní budku nakreslit, vybarvíme 

voskovkami a vystřihneme, dovnitř budky nakreslíme vlaštovku pastelkou a 

vybarvíme voskovkami. 

 



 

(Zdroj – ucitelky_ze_skolky – instagram)  



Pracovní listy: 

- Dej do krmítka tolik „ptáčků“ kolik ti ukazuje číslo, kostka nebo prsty pod krmítkem 

(použij třeba čočku).  Procvičujeme matematické představy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  

 



Labyrint – Ukaž cestu ptáčkovi k potravě v krmítku. 

 

  



Grafomotorika: 

 

  



 

 

(Pracovní listy a grafomotorika – zdroj – Pinterest) 

Činnosti venku: 

- Procházka do lesa – sledujeme přírodu kolem nás – kvetoucí stromy, hledáme krmítka 

a budky pro ptáčky 

- Zkusíme v lese si postavit překážkovou dráhu – přeskoky přes spadlé větve, obíhání 

stromů, hod šiškou na vyznačené místo, polétávání mezi stromy jako ptáček určitým 

směrem – doprava, doleva atd…. 

- Jarní procházka – vytiskni, vezmi s sebou na procházku a hledej předměty. Najdeš 

všechny? ☺ 



 

 

Děkujeme za krásné fotografie, které posíláte a 

budeme se těšit na další! ☺ 
 

 

 


