
Vzdělávací nabídka- 1.4.2020 

Den všech ptáčků 

Rozcvička: Ptačí taneček 

https://www.youtube.com/watch?v=iG-0qhxYw44 

Pohybová hra: – Vrabčák- skoky snožmo alespoň 10x 

- Vrána- máváme křídly a poletujeme- let snížit až ke skrčeným 

kolenům a opět s propnutýma nohama pokračujeme v letu 

- Holubička- stoj na jedné, pak druhé noze, opakuj vždy 5x 

- Čáp- dlouhé, rozvážné kroky, propínej nohy, rovná záda, 

propínej ruce jako zobák 

- Vlaštovka-  vytvoř na podlaze dráhu ze 4 vodorovných 

provázků a prolétej mezi nimi (zprava- zleva..) 

-  

Ptáček – básnička ke cvičení 
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 hádanky: ČÁP 

 

Prochází se po rybníku, 

proměřuje tůňku, 

o vodu si brousí dýku 

na žabičku kuňku. 

 

VLAŠTOVKA 

 

Šipka hbitá 

jen se kmitá, 

lítí, lítá, 

mouchy chytá, 

křídly stříhá, 

jen se míhá, 
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siv, že dráty 

nepřestříhá. 

 

HRDLIČKA 

 

Na krku límeček havraní, 

kabátek jako z cukru. 

Po jaru v jabloni nad strání 

volává cukrů - cukrů. 

 

DATEL 

 

Červeně mu svítí hlava. 

Ťuky, ťuky, ťuk, 

telegramy vyklepává 

na stoletý dub. 

Pozor! Důležitá zpráva: 

dřevo, které postonává, 

slavný doktor bez řečí 

proklepe a vyléčí. 

 

PAPOUŠEK 

 

Pestrý jak šašek v cirkusu 

veselé kousky v kleci kuje. 

Dejte si pozor na pusu, 

po každém všechno opakuje. 

 

SOVA 

 

Ve dne dřímá ve věži, 

v noci koulí očima. 

Když se slunce naježí, 

půlnoc pro ni začíná. 

 

Výtvarná chvilka:  

vystřihni ptáčka dle šablony a omotávej mu tělíčko barevnými bavlnkami či provázky 



 

 

 
 

  



Kteří ptáčci se k nám na jaře vracejí: 

Už jsou tady konipasi bílí, skřivani polní, a protože je svatého špačkové obecní, po 

ránu už nám zpívají drozdi zpěvní, vrátily se červenky, také očekáváme každým dnem 

přílet čápů bílých 

 Můžeme vidět první navrátilce z rodiny skřivanů, špačků a čejek už tento týden, Že 

ale stejně jako vždycky nad smutnou zimou zvítězí, o tom prý informují kosi černí. Ti 

jsou totiž časně ráno při hájení hnízdních revírů čím dál hlasitější, i když se na největší 

nápor jarního tahu teprve čeká. 

Poslední se vrací žlůva a rorýs 

Na Tachovsku už naopak viděli prvního čápa, Čápi přilétají ve dvou vlnách. První 

dorazí samci, kteří obsazují hnízda a svádějí o ně mezi sebou boje. Týden po nich 

přilétají samice,“ " Většina druhů tažných ptáků, kteří se v tuto dobu obvykle vracejí z 

teplých krajů, už přilétla i na střední Moravu. "Každým dnem jsou kromě čápů 

očekáváni také bramborníčci a pěnice,“ řekl Právu přerovský ornitolog Jiří Polčák. 

První vlaštovky podle něj přilétnou na přelomu března a dubna. 

Tah bude pokračovat až do začátku května, kdy se jako poslední vrací žlůva hajní, 

sedmihlásek hajní či rorýs obecný. 

Husy a čejky táhnou dál 

Mezi prvními navrátilci byli hlavně ptáci, kteří v Česku mají jen jakési mezipřistání. 

Například na Pardubicku můžete vidět v těchto dnech i čejky chocholaté, ale jejich tah 

ještě probíhá a směřují daleko na sever. 



 



Pracovní list: 

 

 



Pozoruj chování ptáčků na krmítku a zkus si některé druhy zapamatovat: 

https://www.youtube.com/watch?v=04bJxJG6Qgo 

 

 

Zpívánky: 

Existuje spousta písniček o ptáčcích.. vzpomeneš si na některé? 

- Letěla husička 

- Žežuličko, kde jsi byla 

- Vyletěla holubička 

- Čížečku, čížečku- tu se spolu naučíme a zkoušíme naznačovat pohyby (setí 

apod.) 

- https://www.youtube.com/watch?v=XQoTb6h1-pI 

 

  

 

 

  

 

 

-  
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