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PŘÍRODA SE PROBOUZÍ – PTÁČCI 
Tento týden nás čeká nahlédnutí do světa ptáků. Venku můžeme slyšet mnohem 

více ptačího zpěvu. Je to nejen tím, že se k nám někteří ptáci vracejí z teplých 

krajů, ale také proto, že si všichni ptáci mají více o čem povídat. Staví si či opravují 

svá hnízda, aby byla přichystaná pro snůšku vajec. Když se z vajec vylíhnou 

mláďátka, rodiče je musí v hnízdě zahřívat, krmit a chránit. A příběhy o tom všem 

můžeme slyšet právě v jejich zpěvu.  

 

1. PTAČÍ KONCERT 

- pokud se ti podaří dostat se někam do přírody, zkus si na chvilku lehnout nebo 

sednout a zaposlouchat se do zvuků přírody. Pokud uslyšíš nějakého ptáčka 

zpívat, zbystři uši a zasoustřeď se… Zkus si po chvilce poslouchání představit, o 

čem asi zpívají, nebo jakou mají při zpěvu náladu. Pokud se do přírody nedostaneš, 

nebo nebudeš mít na ptačí zpěv štěstí, tak si můžeš zde v odkazu pustit jarní ptačí 

zpěv a zaposlouchat se tady… 

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

 

2. HNÍZDĚNÍ 

- aby ptáci dokázali svá vajíčka dobře zabezpečit, potřebují mít dobře postavené 

hnízdo. Ke stavbě hnízda potřebují například větvičky, trávu, mech, kůru, peří či 

hrudky hlíny. Porozhlédni se po takovém materiálu někde venku a zkus si pak 

doma na zahradě takové hnízdo vyrobit. Aby se ti lépe tvořilo, prohlédni si tyto 

obrázky – ukazují možnosti, jak mohou různá hnízda vypadat. 

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


3. JARNÍ PTÁČEK 

- v jarní přírodě můžeme potkat ptáčky různých barev. Zkusíš si doma 

taky nějakého vyrobit? Při tvoření hnízda si skvěle procvičíme ručku 

při grafomotorickém cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. PTAČÍ BÁDÁNÍ 

- zkus podle následujících obrázků najít těchto několik ptáčků (pokud doma najdeš 

nějaký atlas ptáků nebo můžeš využít s dopomocí maminky, tatínka či sourozence 

internet). Večer před spaním ti pak o 

nich rodiče mohou něco málo přečíst. 

 

 

 

 

 

 



5. KRMENÍ MLÁĎÁTEK 

- popros rodiče, aby ti půjčili kolíček nebo pinzetu, která se stane naším „ptačím 

zobáčkem“. S pomocí tohoto zobáčku zkus nanosit o nejvíce jídla do hnízda (jako 

jídlo můžeš použit např. kousky chlupatého drátku, větvičky, suché těstoviny,…). 

Na obrázkách máš tipy, jak si můžeš oběd pro páčky nachystat před tím, než 

začneš pracovat. 

 

6. PTAČÍ BÁSNIČKA  

- a máme tu básničku o ptáčcích, se kterou si trochu zacvičíme. Zvládneš se naučit 

básničku zpaměti? 

Paže ohneme v loktech, dlaně dáme na ramena a vytvoříme tak malá křidélka. 

Lokty zvedáme střídavě nahoru a dolů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PTAČÍ PEXESO  

- tak co, milé děti? Máte chuť si zahrát pexeso? Poproste maminku nebo tatínka 

o vytisknutí a pusťte se do toho. Kdo vyhrál?       

 

A jsme u konce činností, které nás můžou provázet i přes to, že 

jsme doma. Věříme, že se vám aktivity s ptáčky budou líbit a 

pokud u toho pořídíte nějakou fotografii, pošlete nám ji, rádi 

pak dáme všechny fotky na naše stránky do alba, aby všichni 

mrkli, jak jste šikovní. 

 

  



 


