
5.4. – 9. 4.  

Ptáci 

 

 



 



Ptáček 
Tvorba / Napsal Síta Rojová 

Letí, letí, letí pták 

vysoko až do oblak. 

Z velké výšky vidí svět, 

mohl by nám vyprávět. 

Poleť, ptáčku, poleť k nám, 

vyřiď pozdrav hvězdičkám. 

Pozdravuj tam u sluníčka 

ode mě i od bratříčka, 

potom se vrať zpátky sem 

na tu naši krásnou zem. 

 

 

 

 

Ptačí hnízdo 
MŠ Brno Montessori 

 

Kosáci si staví dům 

a chlubí se sousedům, 

co všechno už nasbírali, 

aby svůj dům vyzdobili: 

Malý kousek provázku, 

kus ptačího ocásku, 

pírko, které ztratil kos,  

když pospíchal pro rákos.  

 

 

 

 

 

https://www.sitarojova.cz/category/tvorba/
https://www.sitarojova.cz/author/sitarojova/


 



Rozhovory s dětmi 

• o čem byla pohádka – odkud se špaček vrátil?, kde bude bydlet?, kam snese vajíčka? 

co se z vajíček vylíhne?, taky bys chtěl mít křídla?, kam bys letěl, kdybys měl křídla?, 

vzpomeň si na jména ptáčků z pohádky 

• povídání o ptáčcích, jaké ptáčky znáš – vrabec, sýkorka, kos, vlaštovka, čáp… 

• proč ptáci odletěli a proč se vracejí 

• kteří ptáci odlétají do teplých krajů a kteří zůstali 

• kde si ptáci staví hnízda a proč? 

• Můžeš mít doma také ptáčka, kde bydlí a jak se o něj staráš 

 

Co můžete dělat venku 

• pozorovat ptáky (zahrada, les, rybník…) 

• poslouchání hlasů a zpěvu ptáků 

• napodobovat hlasy ptáků, napodobovat ptáky – skákat snožmo, po jedné noze, běhat 

– let ptáků,  

• počítat ptáky 

• vytleskávat jména ptáků, určovat počet slabik, určovat první a poslední hlásku 

• vytvořit hnízdo pro ptáčka z přírodního materiálu 

 

Co můžete dělat doma 

• naučit se říkanku (stačí jedna) 

• vypracovat pracovní listy  - grafomotorika, zrakové rozlišování, procvičování 

matematických představ, pravolevé rozlišování, doplňování obrazců 

• vyrobit si čápa z odličovacích tampónů 

• nakreslit, namalovat, vymodelovat ptáčka 

• zazpívat si písničku Na jaře 

 

 

 



 

 



 

 

Výtvarná činnost 

Čáp z odličovacích tamponů na špejli/papíru Pomůcky: odličovací kolečka, barevný papír, 

špejle/papír, lepidlo, nůžky 

 



Pracovní list – spoj obrázek čápa se stínem 

 

 

 



Pracovní list- grafomotorika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Pracovní list - doplň chybějící části v obrázku 

 

 

 

Zroje: pinterest.com, www.abs.matrskeskoly.sk, www.msjedovnice.cz, 

www.napadyproanicku.cz 

http://www.abs.matrskeskoly.sk/
http://www.msjedovnice.cz/

