TÉMA TÝDNE 8. – 12. 3. 2021

Ptáčci
Výzva týdne: Nauč se ptačí taneček -

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo
Čtvrtek 11. 3. 2021
1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

-

„Vytvoř ptáčka do školky“

- Vyber si jednoho z ptáčků k omalování, vybarvi ho a až
půjdeme do školky, vezmi ho sebou. Ve školce pak
ptáčkovi na křídlo nalepíme barevné peříčko a vytvoříme
společný školkový strom plný ptačích hnízd a ptáčků
- Předškoláci mohou místo omalovánky použít
„vytečkovaného ptáčka“ v příloze a spojit tak tvoření
s grafomotorikou
- „Grafomotorika“
- Pro předškoláky: Vlaštovky
- Pro mladší děti: Hnízdo
2. POKUS

- „Pokus na doma: Let peříčka“
- Peříčka, ať už přezimujících nebo tažných ptáků, mají
svoji vlastní dráhu letu, některá klesají k zimě rychleji, jiné
tančí ve vzduchu či poletují do stran tam a zpátky
- Máš doma peříčko? Vyzkoušej si, jakým způsobem letí k
zemi

- „Pokus na ven: Peří vodních ptáků“
- Projdi se s rodiči k přehradě, rybníku či jezeru. Zkus se
podívat po peříčku vodních ptáků (ty najdeš na kartě
v příloze). S nalezeným peříčkem můžeš vyzkoušet:
1) Plave na hladině/ nebo se potopí?
2) Jakou má barvu?
3) Je hrubé nebo hebké? Vyzkoušej na hřbetu ruky

4) Zkus na peříčko nanést vodu – co se stane – steče/
vsákne se? Co to asi znamená pro vodní ptáky?
Doma si pak pořádně umyj ruce či použij kapesní
dezinfekci.
3. ÚKOL

4. MONTESSORI

„Úkol na doma: Kdo se zastavil u krmítka?“
Jestliže máte u svého bydliště v dohledu krmítko,
vezměte si vytištěnou určovací kartu Ptáci ve
městě, usaďte se na místo, ze kterého na krmítko
uvidíte a jako malí ornitologové (to je člověk, jehož
povolání je zkoumat ptáky) můžete vést průzkum,
kolik ptáčků či přesně i jakých druhů Vaše krmítko
navštíví např. za 20 minut či hodinu (podle toho,
jak dlouho na ně vydržíte číhat). Za každého
ptáčka, kterého vidíš a určíš, si k jeho obrázku
udělej čárku.
- „Úkol na ven: Přijď nasypat ptáčkům do
školkového krmítka a cestou zkus rozpoznat a
pojmenovat druhy ptáčků z poznávacích karet“
- Krmítko na Tebe čeká hned u vstupní branky do
ŠkaTULky (příští týden ho už přeneseme do
klidnější části Dvorečku), co do něj patří, už víš
díky pondělní školce online
- Na cestu si můžeš vytisknout určovací karty Ptáci u
vody, Ptáci v lese a Ptáci ve městě
„Montessori na doma: Vybarvi sýkorku podle
symbolů“
- Sýkorka je jeden z přezimujících
ptáčků, kteří se zastavujíc na našich
krmítkách. Zkus ji správně vybarvit
podle tvarů, každý tvar představuje
jednu barvu.
-

- „Slož si svého ptáčka“
- Vystříhej jednotlivé části těla ptáčka, pokus se ho složit,
díky tomu zjistíš, jak se jednotlivé části jeho těla jmenují
„Montessori na ven: Dětská muzikoterapie – poslech
a nápodoba zvuků ptactva“
- Stoupni si na sluníčko na místě, kde je Ti hezky a
neslyšíš tolik šum města (v parku, u přehrady, na
univerzitním náměstí či Paloučku, zavři oči a zaposlouchej
se do zvuků přírody. Stejně jako jsi to u tento týden
zkoušel, zkus odlišit zvuky ptáků (ty máš naposlouchané
ze včerejší školky on-line). Zkus ptačí zpěv či rytmus,
který uslyšíš, napodobit pomocí svých úst, hlasu či zpěvu.

5. Básnička
„Básnička – poznáš ptáky podle jejich řeči?“
„Písnička Ptačí ráno“
- zpívej si s youtube
https://www.youtube.com/watch?v=AlwM8cIreTA

1. TVOŘENÍ
„Vytvoř ptáčka do školky“
Materiál: vytištěná omalovánka či ptáček k vytečkování na bílé čtvrtce (viz přílohy), barevné
pastelky, nůžky, případně lepidlo a další pomůcky na dozdobení (peříčka, barevná papír,
přírodniny, korálky)
Časová náročnost: 25 minut
Postup práce:
- Vybarvi vytištěnou omalovánku či obtáhni ptáčka vytvořeného tečkami
- Barevného ptáčka vystřihni a případně podle fantazie a možností dozdob
- Po otevření školky ptáčka přines sebou, společně ho dozdobíme peříčkem a
korálkovým okem
- Jestliže budeš tvořit ptáčkovi i hnízdo (viz další tvoření), můžeš ho do něj rovnou
umístit a přilepit
- Ve školce pak ptáčkům společně vyrobíme strom, na kterém budou moci sedět
v hnízdu na vajíčkách (ze kterých se vylíhnou jejich mláďata) a zpívat
„Grafomotorika“
- Pro předškoláky: Vlaštovky - Vyzkoušej si nácvik psacího písma na vlaštovkách – ptácích,
kteří, jak už víme, odlétají na zimu do teplých krajin. Pracovní list:

(Zvětšený v příloze)
- Pro mladší děti: Hnízdo - Vytvoř svému ptáčkovi hnízdo. Vezmi si do ruky pastelku a rozkruž
své zápěstí, kruhy převeď na papír a hnízdo je hotové. Video ukázky nalezneš zde:
https://cz.pinterest.com/pin/19210735900212844/

2. POKUS
Popsaný v úvodní tabulce
3. ÚKOL
Popsaný v úvodní tabulce
Pomůcky: Tužka, vytištěné „Určovací listy“ ptáků žijících ve městě, u vody či v lese

(Zvětšené v příloze)

4. MONTESSORI
„Vybarvi sýkorku podle symbolů“
Pomůcky: Barevné pastelky 4 barev (modrá, šedá, žlutá, oranžová) – ať si děti nachystají
samy podle obrázku u dané barvy (mráček, sluníčko apod.), vytištěná sýkorka

(Ve větším v příloze)

Postup: Každý symbol představuje jednu barvu, vybarvi si ptáčka podle jednotlivých
symbolů. Symbol = barva. Zkontroluj výsledný obrázek s fotografií sýkorky – sedí všechny
barvy tak, jak mají?

„Slož si svého ptáčka“
Pomůcky: nůžky, lepidlo, papír A4, vytištěné jednotlivé části, vytištěný vzor

(Ve větším v příloze)

Postup: Nejdříve vystříhej jednotlivé části těl ptáčka, zatím si nevšímej popisků. Zkus
vystřižené části těla složit tak, aby Ti vznikl celý ptáček, celé jeho tělo. Zkontroluj si svého
ptáčka s ptáčkem vzorovým. Jestliže je stejný, můžeš svého ptáčka (jednotlivé části těla)
nalepit na bílý papír A4. Nebo si můžeš části ptačího těla nechat nepřelepené a mít je jako
puzzle. Zkusíš pojmenovat jednotlivé části těla? Můžeš si vystříhat i popisky a podle vzoru je
k daným částem těla přiřadit.

„Dětská muzikoterapie“
Popsaná v úvodní tabulce
5. BÁSNIČKA
„Ptačí řeč“
Poznáš ptáčky podle řeči, podle zvuku, který vydávají?

„Písnička Ptačí ráno“

Hudební doprovod a zpěv k poslechu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=AlwM8cIreTA

Přílohy:

Zdroje:

https://cz.pinterest.com/pin/12314598971545230/
https://cz.pinterest.com/pin/19210735900212844/
https://zena-in.cz/clanek/pericka-jsou-od-pocatku-veku-magicke-elementy
https://www.youtube.com/watch?v=AlwM8cIreTA
https://k-vytisknuti.omalovanky.name/ptacci/vrabec-1600.php
https://cz.pinterest.com/pin/786089309929599467/
https://cz.pinterest.com/pin/525865693961657355/
https://cz.pinterest.com/pin/665688388655781100/
https://www.stoplusjednicka.cz/navstevnice-zimnich-krmitek-sykorky-na-loji
https://cz.pinterest.com/pin/617556167630192029/
Montessori aktivity pro děti: Eve Herrmann, Roberta Rocchi: Části těla ptáčka, slož si svého ptáčka, s.
106-107
https://cz.pinterest.com/pin/572309065144683927/
https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/01/Ucime-se-venku_Pracovni-listy-ptaci-vemeste.pdf
https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/vodni-ptaci/
https://cz.pinterest.com/pin/407716572497893776/
https://cz.pinterest.com/pin/538672805434015570/

