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Život zvířat a ptáků můžeme pozorovat s dětmi 
i v zimním období, kdy přírodu zahalí bílá peřina. 
Prostřednictvím následujících tematicky na sebe 
navazujících činností děti poznávají ptáky žijící 
v našem okolí a způsob jejich života.

Hlavní oblast činnosti • Environmentální výchova

Další oblasti činnosti • Tělesná a pohybová výchova

Podporované dovednosti 
a schopnosti

• Pohyb a pohybová koordinace
• Kvalita slovního projevu
• Koordinace ruky a oka
• Paměť
• Pozornost, soustředěnost
• Číselné a početní pojmy

Podporované osobnostní 
charakteristiky

• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• City a jejich projevy
• Spolupráce s dětmi

Pomůcky a potřeby • Tematické knihy a encyklopedie, obrázky různých 
druhů ptáků, přírodní materiál, výtvarný materiál

Prostorové nároky • Třída, zahrada MŠ, okolní příroda

Doporučená literatura • M. Strakatá: Pojďte s námi do přírody: hry pro 
mateřské školy. Computer Media, Kralice na Hané 
2009

• M. Strakatá: Strom je domov pro zvířátka. Metodický 
portál: Články. [online]. [cit. 2018-03-16]. Dostupný 
z https://clanky.rvp.cz/clanek/c/POI/1324/STROM- 
JE-DOMOV-PRO-ZVIRATKA.html/.

1. Ptáčci v zimě
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 Za ptáčky do přírody – motivační část

Na začátku zimního období se vypravíme na vycházku do přírody. Pozorujeme s dětmi 
okolní přírodu a se zavřenýma očima posloucháme zvuky v zimní krajině. Děti zjišťují, 
že v tomto období příliš zvuků v přírodě neuslyšíme, ani ptáčci příliš nezpívají. Otázkami 
rozvineme s dětmi rozhovor o ptáčcích v zimě:
• Proč v zimě ptáci příliš nezpívají?
• Kde jsou všichni ptáčci v zimě? (Někteří odlétli do teplých krajin, jiní se choulí ve svých 

hnízdech v korunách stromů.)

 Jaké ptáčky známe?

Děti jmenují jakékoliv druhy ptáků, které znají, a dále pokračujeme v rozhovorech:
• Kteří ptáčci na podzim odlétají?
• Kdy se k nám ptáci opět vrací?
• Znáte ptáčky, kteří zde přezimují?
• Čím se ptáci v zimě živí? A podobně.

TIP

Pohybová hra v přírodě „Ptáčci odlétají do teplých krajin“:

Děti běhají libovolně ve vymezeném prostoru a na domluvený signál se všichni „ptáčci“ 
slétnou do jednoho houfu k učitelce (můžeme však zvolit i nějakou značku, obrázek nebo 
přírodninu, ke které děti poběží). Celý houf ptáčků poté letí na další signál do teplých 
krajin – děti běží krátký úsek například k obrázku s mořem a sluníčkem, který umístíme 
poblíž na keř nebo strom. Hra se opakuje dle zájmu dětí.

DOPORUČENÍ

Je vhodnější, aby děti běhaly při hře spíše kratší vzdálenosti, a hru vícekrát 
opakovat. Během pohybové hry děti pochopí, že ptáci nejprve tvoří houfy a do 
teplých krajin pak létají společně.

Ptáci, kteří u nás přezimují

Prohlížíme si s dětmi encyklopedie a obrázky ptáků. Nejprve s nimi navážeme rozhovor 
o ptácích na obrázcích. Děti slovně popisují některé druhy ptáků, všímají si rozdílů mezi 
jednotlivými druhy – velikost těla, tvar těla, velikost a tvar křídel, velikost a tvar zobáku, 
zabarvení peří apod.

PostuP
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DOPORUČENÍ

Děti mohou říkat názvy druhů ptáků, které znají, ale nezatěžujeme je zbytečně 
učením názvů dalších. Důležitější je, aby dokázaly vnímat rozdíly mezi jednotlivými 
druhy.

Ptáčci žijící u nás

Více se zaměříme pouze na běžné druhy ptáků, které děti mohou vidět v zimě létat v okolí 
mateřské školy, například některé druhy sýkorek, kos, vrabec, straka, hrdlička a další. Děti 
tyto druhy ptáků popisují, snaží se je poznat na obrázku, posléze správně pojmenovat, hledají 
mezi nimi rozdíly. Při činnosti s obrázky a knihami si děti mohou uvědomit, že některé druhy 
ptáků v okolí mateřské školy již spatřily.

Kteří ptáci létají na krmítko

Ve třídě umístíme nástěnku, kde je nakreslené krmítko a jednotlivé obrázky různých u nás 
přezimujících ptáků. V zimě s dětmi pravidelně sypeme ptáčkům do krmítka dobroty, 
které jsme nasbírali na podzim. Krmítko máme umístěné na zahradě, kam na něj vidíme 
přímo z oken třídy, odkud ptáčky pozorujeme. Jakmile děti nějaké ptáčky u krmítka spatří, 
porovnávají je s obrázky na nástěnce a zkouší najít stejného ptáčka i na obrázku. Pokud ho 
najdou, přesunou obrázek konkrétního ptáčka do krmítka na nástěnce.

Děti se touto aktivitou učí hledat stejné a rozdílné znaky, procvičují si pozornost 
a trpělivost, pomáhají pečovat o ptáky v zimním období.

 Potrava pro ptáčky

Čím můžeme ptáčky krmit?

Během prohlížení knih a encyklopedií si děti na obrázcích všímají, čím se ptáci živí. Tuto 
činnost si vyzkoušíme také prakticky. Na stěnu připevníme obrázek krmítka a vedle obrázek 
přeškrtnutého krmítka. Pod každý obrázek položíme větší obruč. Na koberci jsou rozmístěny 
kartičky s různými druhy potravy. Diskutujeme s dětmi, kterou potravu mohou ptáci jíst 
a která by jim mohla způsobit zdravotní problémy. Děti pokládají kartičky s potravou, kterou 
ptáci jedí, do obruče pod obrázkem krmítka a kartičky s potravou, kterou jim dát nesmíme, 
do obruče pod obrázkem s přeškrtnutým krmítkem. Po rozmístění všech kartiček si s dětmi 
zopakujeme, kterou potravu ptáci mohou jíst (například slunečnicová semínka, ovesné vločky, 
proso, drcený oves, semínka trav a bodláků, jablka, jeřabiny, černý bez, aronii, šípky, plody 
hlohu, rakytníku, různé druhy ořechů včetně kokosového, lůj aj.), a potravu, která by ptáčkům 
mohla ublížit (například slané arašídy, hořčičná semena, chléb, čerstvé slané, kynuté a sladké 
pečivo, zbytky z kuchyně, uzeniny, solené a kořeněné potraviny, suché těstoviny, použitý 
přepálený tuk apod.).

DŮLEŽITÉ
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Společnou diskuzí vedeme děti k poznání souvislostí živočišné a rostlinné 
říše. Uvedeme dětem konkrétní příklad – ptáci se živí plody a semínky, tedy 
i rostlinnou potravou.

Hravé poznávání a procvičování motoriky

Rozdělíme děti na menší skupiny (3–4 děti). Každá skupina má na hromádce cca tři druhy 
různých semínek (popřípadě bobulí) a tři kelímky nebo mističky. Děti-Popelky se mezi 
sebou domluví, do kterého kelímku budou dávat jaká semínka, a do každého vloží první 
semínko od každého druhu. Poté vybírají semínka z hromádky a třídí do kelímků do té 
doby, než roztřídí celou hromádku. Po roztřídění všech druhů se děti snaží jednotlivé druhy 
semínek nebo bobulí pojmenovat. Je zajímavější a pestřejší, pokud má každá skupina jiné 
druhy semínek nebo alespoň některý druh v hromádce jiný. Po dokončení činnosti si všechny 
skupiny navzájem ukáží a pojmenují, které druhy semínek ve svých kelímcích mají.

Děti si tak jasněji uvědomí a zafixují, kterou potravu ptáci jedí, některá semínka 
a bobule se naučí rovněž pojmenovat.

TIP

Kromě poznávání různých druhů potravy pro ptáky si děti procvičí hravou 
formou jemnou motoriku ruky – semínka přebírají prstíky.

 Hra Krmení ptáčků

Krmíme ptáčky pinzetami

Chceme-li dětem přebírání zpestřit, mohou semínka přebírat pinzetami, což je pro ně 
zajímavější, ale také obtížnější – přebírání vyžaduje větší soustředěnost, ale zároveň posouvá 
hranice zručnosti.

Děti utvoří dvojice nebo trojice. Každá skupina si sedne na koberec, kde má na talířku nebo 
papírovém tácku hromádku namíchaných semínek a plodů pro ptáčky a prázdný kelímek 
nebo malou misku. Na každý kelímek nebo misku nalepíme obrázek ptáčka (stačí vystřižený 
z časopisu, novin apod.). Činnost uvedeme krátkou motivací – vyprávíme dětem, že ptáček 

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ

 Hra Na Popelky
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na misce je moc smutný, protože v ní nemá žádnou potravu a má velký hlad. Venku je vše 
zmrzlé a zapadané sněhem a sám si tak potravu nedokáže najít. Prosí děti, zda mu pomohou 
potravu do jeho misky sehnat. Navrhneme dětem, že dáme ptáčkovi do misky potravu z tácku, 
ale zkusíme to jako ti ptáčci. Ptáci používají k zobání potravy své zobáčky a my místo zobáčků 
použijeme pinzety. Děti pinzetou přemisťují jednotlivá semínka a plody z tácku do misky 
k ptáčkovi.

UPOZORNĚNÍ

Sdělíme dětem, že není důležité, kdo přemístí směs k ptáčkovi nejrychleji, 
ani nemusí přemístit všechna semínka a plody (každé dítě je jinak zručné a nemělo 
by být zklamané, pokud bude pomalejší než ostatní děti – proto také volíme tuto činnost ve 
skupinách). Postačí, když se podaří alespoň část potravy přemístit ptáčkům do misky.

Dětem k jejich činnosti necháme dle jejich zájmu přiměřený časový úsek. Když dokončíme 
činnost, děti položí pinzety na tácek a společně si vyprávíme o jejich pocitech při práci 
(zda se jim práce s pinzetou – zobáčkem dařila, komu se to zdálo obtížné apod.).

Kolik mají ptáčci semínek

Se semínky můžeme dále pracovat v rámci předmatematické gramotnosti. Tato činnost 
může mít mnoho variant, děti mohou pracovat jednotlivě, ve dvojicích nebo v menších 
skupinách, mohou manipulovat se semínky nebo zaznamenávat údaje do pracovních listů.

PŘÍKLAD: Každé dítě má tři papírové ptáčky, které si seřadí do sloupce nebo do řady (dle 
pokynů učitelky), ke každému ptáčkovi přiřadí tři semínka, prvnímu ptáčkovi ubereme jedno 
semínko – kolik jich nyní má? Poslednímu ptáčkovi přidáme dvě semínka – kolik semínek má? 
Který ptáček má semínek nejméně, který má nejvíce? Kolik semínek má prostřední ptáček? 
Přidejte nebo uberte ptáčkům tolik semínek, aby měli všichni stejně jako prostřední ptáček. 
Děti si činností opět procvičují jemnou motoriku, soustředěnost, pozornost, učí se určovat 
počet – více, méně, stejně, dále pojmy – první, poslední, uprostřed, číselnou řadu 0–10 apod.

TIP

Dle věku dětí můžeme náročnost činností snížit (ptáčky mají děti barevné – 
přiřaď ke žlutému ptáčkovi dvě semínka, k zelenému o jedno semínko více…) nebo 
zvýšit (více ptáčků, určovat první, druhý, poslední, předposlední apod.).

Pokud děti pracují ve dvojicích nebo skupinách, učí se společně se domlouvat a vzájemně 
spolupracovat.
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Jednou z nejefektivnějších cest, jak rozvíjet přírodovědnou gramotnost 
v předškolním věku, je její integrace do mezipředmětových vazeb. V rámci 
této aktivity se zaměříme především na propojení fyziky, rukodělné 
činnosti a výtvarné výchovy. Didaktická hodnota spočívá v tom, že dítě 
sleduje postupnou skupenskou přeměnu ledu ( jako pevné látky) na vodu 
(tedy látku kapalnou) a zmíněný proces může přímo využívat.

Hlavní oblast činnosti • Polytechnická výchova

Další oblasti činnosti • Přírodovědná gramotnost
• Výtvarná a estetická výchova

Podporované dovednosti 
a schopnosti

• Vnímání
• Pozornost, soustředěnost
• Grafické a výtvarné vyjadřování

Podporované osobnostní 
charakteristiky

• Řešení problémů a myšlení
• Adaptabilita ke změnám

Pomůcky a potřeby • Formy na výrobu ledu, temperové barvy, dřívka od 
nanuku, mraznička, papíry

Prostorové nároky • Třída

PostuP
1. Necháme děti, aby ve tvořítku na led rozmíchaly vodu s temperou a vytvořily tak barevnou 

směs. Tempery dejme spíše více než méně, výsledný obrázek bude hezčí. Každé dítě si 
takto může připravit více barviček (pro kreslení doporučujeme dvě až čtyři).

2. Do formičky s barevnou směsí vložíme dřívka od nanuků, tak aby byla umístěna přibližně 
ve středu budoucí ledové kostky. Pokud je tvar formiček takový, že do nich nelze dřívka 
snadno umístit, pak je možné jejich pozici zafixovat například potravinářskou fólií 
(natáhneme ji přes formičku a dřívka vložíme jen do vytvořených otvorů).

Kreslení ledovými 
kostkami2.
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3. Formičky se směsí umístíme do mrazáku a necháme zmrznout. Ideální je, aby si je děti 
vytvořily ráno a odpoledne mohly malovat, popřípadě si je připravily na druhý den ráno.

4. Po vyklopení ledu z formiček se lze pustit do tvorby výtvarného díla. Tající led zanechává 
na papíru stopu v podobě vody obarvené temperou. Výsledkem je tedy netradičně pojatý 
obraz téměř impresionistického charakteru. Podle toho, jak má výsledek vypadat, je třeba 
volit poměr tempery a vody. Při samotném malování je třeba postupovat poměrně rychle 
a pamatovat na to, že činnost může přivodit více nepořádku než běžné malování.

5. Zrovna nepoužívané barvy je nutné odkládat do kelímků či misek (například od jogurtu), 
neboť tají bez ohledu na to, zda s nimi žáci kreslí či nikoliv.

6. Výsledné dílo je hodně „vodové“, proto je nezbytné nechat je dobře „usušit“.

7. Během procesu sušení se nabízí ideální prostor pro diskusi ohledně skupenských změn: 
Co se dělo s ledem v průběhu kreslení? Co se nyní děje s vodou, která je na papíru? Bylo by 
možné oba procesy nějak urychlit? Co vlastně zbude na papíře, až se všechna voda odpaří?

DOPORUČENÍ

• Někdy se doporučuje nahradit dřívka od nanuku špejlemi, které jsou snáze 
dostupné a v podstatě kdykoliv po ruce. Podle našeho soudu však nejde o ideální 
postup, neboť se špejle jednak hůře drží, jednak (a to především) 
mají tendenci z kostek ledu snadno vypadávat.

• Na tvaru ledových formiček téměř nezáleží, 
zvolme ale takové, které jdou snadno 
vyklopit.

• V létě lze kreslit venku, což je ideální jak 
díky rychlosti tání ledu, tak i co se týče 
úklidu po aktivitě. K vysychání vody navíc 
dochází přímo před očima dětí, takže je celá 
aktivita v tomto bodě názornější. Současně 
je ale třeba počítat s rychlejším táním kostek.

Aktivita má řadu variant – vyplatí se zvolit výtvarně 
zpracovávané téma tak, aby odpovídalo nějakému 
širšímu tematickému celku, například podzimu, 
Indii, Vánocům apod. Není třeba užívat jen 
tempery, aktivita funguje i s dalšími výtvarnými 
potřebami. Výhoda temper však spočívá 
v relativní barevné sytosti a možnosti 
ředění.

Možné obměny
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Dítě se nejefektivněji učí vlastním objevováním. Objevování spojené s hrou 
dává dítěti možnost získat potřebné kompetence. Toto spojení dítě realizuje 
právě přes výtvarné činnosti. Jednou z nich je i hra s barvou v euroobalu.

Hlavní oblast činnosti • Výtvarná a estetická výchova

Další oblasti činnosti • Telesná a pohybová výchova
• Environmentální výchova
• Polytechnická výchova
• Osobnostní a sociální výchova
• Jazyk a řeč
• Hudební, taneční a dramatická výchova

Podporované dovednosti 
a schopnosti

• Vnímání
• Činnosti v přírodě
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Procvičování hrubé i jemné motoriky
• Grafické a výtvarné vyjadřování

Podporované osobnostní 
charakteristiky

• City a jejich projevy
• Sebeuplatnění
• Spolupráce při činnosti

Pomůcky a potřeby • Barevné venkovní křídy, příp. papíry a fixy

Prostorové nároky • Třída mateřské školy

PostuP
1. Aktivitě předchází pozorování noční oblohy.

2. Druhý den dostane ve třídě každé dítě euroobal, do kterého si z tubičky vytlačí temperovou 
barvu v přiměřeném množství (o velikosti hrášku). Jde o barvy, které představují noční 
oblohu, například modrou, černou, bílou…

Výtvarné hrátky 
s euroobalem3.
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3. Dítě si položí euroobal na stůl a prsty po celé jeho ploše rozetře. Pokud by zjistilo, že má 
barvy málo, může si do euroobalu trochu přidat také v průběhu tvorby.

4. Po skončení aktivity a zaschnutí barvy může dítě na euroobal nakreslit centrofixem měsíc. 
Hvězdy a měsíc může také vystřihnout z barevného papíru a do obrázku nalepit. Každý 
výtvarný produkt bude jiný.

TIP

Aktivitu můžeme realizovat na různá témata, například podle ročního období: jarní 
květiny, slunce, podzimní déšť, sněhové vločky… Každý obrázek lze doplnit kresbou 
centrofixem. Například při rozetření barvy znázorňující jarní květiny (použijeme třeba 
červenou, bílou, žlutou barvu) dokreslíme centrofixem stonky a listy nebo nalepíme na 
euroobal vystřižené tvary z barevného papíru v přiměřeném množství, aby nezastínily 
rozetřenou barvu.

Podobně můžeme barvami vytvořit šedou či modrou oblohu, na kterou nalepíme 
z barevného papíru nebo nakreslíme dešťové kapky, deštník, sněhové vločky a podobně.

Nakonec můžeme euroobal uzavřít. Pro rychlé zalepení používáme nejčastěji izolepu o šířce 
12 mm v různých barvách. Osvědčil se nám také zavírač sáčků na 12 mm pásky – jednoduše 
do něj vložíte ústí euroobalu, zavírač ho zalepí a přebytečnou část odstřihnete.

Hotové obrázky zavěsíme na šňůru ve třídě nebo v šatně. Světlo, které proniká přes euroobal, 
dodává obrázku zvláštní kouzlo.

Obměny

Foto z aktivity

Závěr aktivity
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 Rozvíjení dovedností po skončení aktivity:

TIP

• Učitel s dětmi pozoruje měnící se barvy (spektrum), které se vytvářejí při 
dopadu slunečních paprsků na obrázky.

• Povídejte si s dětmi o barvách, pocitech a celém procesu tvorby.

• Společně porovnávejte skutečnou oblohu s vytvořeným výtvarným dílkem.

• Děti si mohou zahrát na měsíc a hvězdy, tančit pod zavěšenými obrázky podle známých 
dětských písní.

Vhodnost pro děti se SVP

DOPORUČENÍ

Aktivita je vhodná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti díky 
ní objevují nové možnosti tvorby zvláště při využívání hmatu a tlaku prstů při 
roztírání barvy.

Na aktivitu si vyčleníme dostatečné množství času, aby děti nemusely při činnosti spěchat.

Vhodný je i hudební doprovod s příjemnými melodiemi z reproduktorů, který vykouzlí ve 
třídě příjemnou atmosféru.
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Tuto zajímavou aktivitu lze v různých obměnách uplatnit v dětí 
kteréhokoliv věku. Samozřejmě platí, že čím jsou děti mladší, tím 
jednodušší příběh použijeme. Děti si procvičí komunikační dovednosti, 
paměť, schopnost interpretace a rozšíří si slovní zásobu.

Hlavní oblast činnosti • Jazyk a řeč

Další oblasti činnosti • Osobnostní a sociální výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Vnímání
• Pozornost, soustředěnost
• Paměť
• Slovní zásoba
• Úroveň verbální komunikace
• Stavba vět
• Kvalita slovního projevu
• Sociabilita a spolupráce

Pomůcky a potřeby • Pohádková kniha, případně texty dostupné na internetu

Prostorové nároky • Třída

Doporučená literatura • http://esperanto.wz.cz/drahotova/pohadky.pdf

PostuP

1. Úvod do tématu

• Na úvod dětem oznámíme, že si vyzkoušíme, jak dobře umějí naslouchat. Lze rovněž 
upozornit na situace, kdy se skutečně vyplatí poslouchat (např. u lékaře).

• Vybereme libovolný počet dětí – minimálně tři, maximálně sedm.

• Vybrané děti odejdou za dveře (můžete zkusit i více).

• Ostatní děti se usadí do kruhu (na koberec nebo na židličky).

4. Předávání příběhu
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UPOZORNĚNÍ

Je namístě připomenout dětem, nemají nikam odcházet, ale mají počkat, až pro 
ně někdo přijde.

2. Seznámení s příběhem

• Teprve v tuto chvíli začne učitel vyprávět nebo předčítat příběh, například krátkou epizodu 
z dětské knihy, kterou děti pravděpodobně neznají.

• Doporučuji třeba pohádku Potrestaná lakota. Původem španělskou pohádku z esperanta 
přeložily Jindřiška Drahotová a Eva Techniková.

Potrestaná lakota

Mařenka a Josefka byly sestry. Jednou šly navštívit svou tetu. Zůstaly u ní celé odpoledne. 
Když odcházely, dala jim tetička po jednom sladkém velkém pomeranči a řekla: „Teď jděte 
pěkně domů, ať nepřijdete pozdě.“

Mařenka, která byla chtivá, popadla oba pomeranče. A hned po cestě se do jednoho 
zakousla. Po chvilce také Josefka dostala chuť na pomeranč a řekla: „Dej mi můj 
pomeranč.“ Ale Mařenka namítla: „Z tvého pomeranče už zbyla jen půlka, ten celý patří 
mně!“

Josefka se rozplakala, ale musela se spokojit s půlkou, protože Mařenka byla starší, větší 
a silnější.

Sestry přišly na můstek. Když byly uprostřed, upadl Mařence nenačatý pomeranč do 
potoka. A tak se i Mařenka musela spokojit se svou, už snědenou půlkou.
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• Jakmile učitel dočte, vybere jedno dítě. Svůj výběr nevysvětluje. Postačí jen, aby řekl, že 
potřebuje jedno dítě, které dobře poslouchalo.

• Vybrané dítě dojde za dveře, nic neříká a přivede jedno dítě do třídy.

• Učitel příchozímu dítěti vysvětlí, že zatímco bylo za dveřmi, četl se ve třídě krátký příběh. 
Vybrané dítě pak vyzve, aby příchozímu zkusilo příběh vyprávět. Do vyprávění nijak 
nezasahuje ani učitel, ani ostatní děti.

• Jakmile dítě příběh dovypráví, dojde si pro dalšího za dveřmi. Jeho úkol je stejný: Pokusí se 
nově příchozímu vyprávět, co slyšelo.

• Předávání příběhu končí ve chvíli, kdy dojde řada na poslední dítě, které čeká za dveřmi.

• Na závěr pedagog vysvětlí, že si děti vyzkoušely, jak obtížné někdy bývá naslouchat druhému 
i jak náročné je správně sdělit to, co slyšely.

• Nakonec přečte pohádku znovu.

3. Závěrečné zhodnocení

• Děti zhodnotí, jak se jim aktivita líbila, a to pomocí tzv. náladoměru: ruka nahoru – líbilo se; 
ruka dole – nelíbilo se; ruka před tělem – trochu ano, trochu ne.
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