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               PTÁCI 
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      Po vytvoření grafu zvířat jsme si sedly      

a začaly jsme přemýšlet, o kterém druhu 

zvířat bychom si chtěly povídat nejdříve. 

Že to budou obratlovci bylo jasné hned. 

A protože bylo jaro, venku jsme si hodně 

všímaly ptáčků, zvítězila skupina Ptáci. 

Vybarvily jsme ji v grafu podle kódování 

modrou barvou a všechny pomůcky 

máme na tomto barevném podkladě. 

Sehnala jsem všechny knihy,            

ve kterých bylo cokoli o ptácích,            

a pustila se do práce. 
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V projektu jsme pracovaly s různými tématy…………někdy jsem vybrala já, někdy si vybraly 

holky samy……. 
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      Začaly jsme tříděním a přiřazováním 

obrázků. Holky ze své sbírky modelů 

zvířat vybraly všechny ptáky a přidaly              

k nim obrázky………. 

…………a v zápětí přiřadily názvy ptáků. 
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      Na zahradě jsme už delší dobu chtěly 

poopravit indiánský totem s orlem a teď 

byla vhodná doba ……….. 

…………a vyrobily jsme masky 

ptáků……venku pršelo……. a když si 

povídáme o ptácích, můžeme si na ně 

zahrát…….. 
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…to nejdůležitější o ptákovi a ptačím těle… 
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…a jdeme číst a přikládat názvy částí těla… 

 

                                              …….a je to hotové…… 
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      ……nakreslíme svého ptáčka do 

připravené šablony. Ale na nic 

nezapomenout. Hlava, zobák………. 

…. ještě si o každé části těla přečteme. 

K čemu slouží, kolik jich pták má, jak 

vypadá. A potom z jednotlivých částí 

ptáka složíme… 

Zajímavé bylo číst o částech těla 

hádanku. Holky hádaly, o kterou část 

se jedná, a příslušnou část přiložily              

k popisu. 



11 

…..Poskládáme tělo ptáka?... 
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      V průběhu projektu mají holky 

připravené různé hry k tématu… 

pexeso, kvarteto, různé skládačky, 

CD atd. 

Učíme se básničky a vymýšlíme 

jestli známe ptáky na všechna 

písmena v abecedě. 
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      Ptačí kvarteto je oblíbené. Hrály jsme ho 

celé léto. Holky přirozeně pochopily, že 

ptáci se dělí do „jakýchsi“ skupin a ty že 

mají „nějaké“ společné znaky. 
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      Holky znají hodně o pravěkých ptácích            

z projektu vývoje Země. Proto jsme vývoj 

ptáků mohly začít křížovkou – termín 

„Ornitomimidi“ už znaly. 

Mnoho informací o pravěkých ptácích 

jsme si přečetly podrobněji až během 

tohoto projektu. Pravěký život vždy 

zaujme… Archeopteryx se stal 

oblíbencem okamžitě… 
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      Potom už zbývalo jenom seřadit 

předchůdce dnešních ptáků podle jejich 

vývoje v druhohorách – v projektu Vývoj 

života na Zemi máme vše týkající se 

druhohor na žlutém podkladě. 

A přiřadíme i názvy, protože tahle složitá 

jména jsou moc zajímavá – nám 

dospělým dělá problém je vyslovit, děti 

tento problém zřejmě nemají. 
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     V třetihorách už vypadali ptáci jinak,               

ale to zvládneme, už je skoro známe… 

     ... vše o třetihorách máme na zeleném 

podkladě. 
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      Zkoumaly jsme velikosti pravěkých 

ptáků, někteří měli rozpětí křídel až  

7 metrů, ale byli i deseticentimetroví 

„mrňousové“. A opět se nám hodily 

velké červenomodré tyče. 

A v 

třetihorách 

... to byli 

panečku 

obři. Brrrrr. 
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Podle čeho mají současní ptáci svá jména? To je ale legrace………. 
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      Z pravěku jsme doputovaly až do 

čtvrtohor a k současným ptákům. 

Nejdříve nás zajímaly jejich velikosti. 
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      Opět jsme si vyrobily cívky, našly 

jsme v knížkách, jak jsou velcí             

a šly jsme měřit. 

…..červenomodré tyče, provázek, metr, 

nůžky a měříme a namotáváme …                 

a jsme překvapeny…..kolibřík a pštros…           

to je rozdíl. 
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    Zkoumáme také ptačí kostru…                                                

jsou některé kosti stejné jako u člověka…  

      zkusíme si tu ptačí kostru nakreslit…  

      to je ale šíleně  těžké…poprala se s tím jen 

jedna  holčička, kterou  to kupodivu docela 

bavilo a měla velkou radost ze svého 

nákresu. Druhá s tím po chvilce „sekla“. 

V knížce Rekordy zvířat holky  

objevily část s Rekordy ptáků.  
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      Rozdělit ptáky na domácí - žijící u nás                  

a cizokrajné nebyl problém. Holky je 

dokázaly i umístit na správné kontinenty. 
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      Povídáme si o tom, čím se ptáci živí. 

Nejdříve si ukazujeme ptačí zobáky. 

Třídíme je na ty, kteří se živí rostlinnou 

potravou, a kteří jí maso. Vymýšlíme,            

co všechno mohou ptáci jíst. 

Připravíme skleničky, které označíme 

druhem potravy. Snažíme se najít 

vhodný předmět, který vložíme dovnitř. 



24 

    K obrázkům zobáků přidáváme 

popisek, jak se pták s příslušným 

zobákem živí, a přiložíme vhodnou 

skleničku s potravou – nápad se 

skleničkami je ze ZŠ Kladno. 
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      Připraveno máme velké množství 

obrázků s potravou pro ptáky…….. 

……také máme popisky s názvem 

potravy. 

Hrály jsme hru. Potravu jsme měly              

v jednom pokoji, zobáky ve druhém. 

Holky si vybraly zobák a běžely se 

najíst. Vzaly obrázek nebo předmět, 

našly jeho název a položily vedle 

sebe na koberec. Hru zvládly krásně. 
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    Vše, co se 

holky o ptačí 

potravě 

dozvěděly, 

zúročily                    

v pracovním 

listě. Je třeba 

najít v příloze 

správné hlavy 

se zobákem             

a nalepit je              

k tělu. 
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      Další ptačí zajímavostí jsou nohy              
a stopy. Přečetly jsme příběh                      
o stopách ptáků v zimě v lese                   
a pustily se do povídání o nohách              
a do hraní. 

A zase nejdříve třídíme a přiřazujeme, 

abychom získaly přehled a trochu 

zajímavých informací. 

Holky napodobují ptačí nohy svýma 

rukama a zkoumají, jak pták šplhá, jak 

nese dravec kořist, jak pták na dlouhých 

nohách stojí…… 
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……a co teprve plovací blány, to 

byla radost zkoumat……. 

V pracovním listě jsme si vyzkoušely, 

co víme o ptačích nohách. 
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      Peří. Čteme pověst  „Ikarův pád“. 

Povídáme si o vyjímečnosti peří a křídel 

ptáků. 

 

     ……z čeho se skládá „pírko“, které běžně 

nacházíme venku na procházce, na 

zahradě…….. 
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      Jaké druhy peří ptáci mají? Venku už 

bez problémů rozlišíme krycí a prachové 

peří. 

Zkoumaly jsme také, proč se ptákovi 

peří nenamočí. Peříčka jsme natíraly 

olejem a namáčely do vody. Sledovaly 

jsme jak se voda v kapkách koulí z peří 

pryč. Povídaly jsme si, jak a proč si 

ptáci peří natírají. Nemám bohužel 

fotky. 
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      Pracovní list – Komu patří 

ztracená peříčka? 

Malujeme 

ptačím brkem              

a inkoustem     

jako děti dříve. 
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     Ve chvíli, kdy jsme narazily na slovo 

ornitolog, ukázaly jsme si různé 

fotografie ornitologů a povídaly si o jejich 

práci. 
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      Ptačí hnízda. 

      Čteme si a povídáme o stavění hnízda. 

Venku si je prohlížíme v keřích na 

zahradě. Co všechno ptáci na stavění 

potřebují? 
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      Obrázky a nápisy přiřazujeme.   

Jdeme ven stavět hnízda jako 

ptáci. Některé věci, jako igelit, 

alobal, provázky, si neseme           

s sebou, zbytek najdeme v lese. 
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      Ptáčata. 

      Proč potřebují 

někteří ptáci               

hnízda a jak je               

staví už víme. 

      Teď si budeme 

povídat o ptáčatech. 
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      Poznáš, komu patří ptáčata? 

Zkus je přiřadit k rodičům.    

Ze zadu obrázků je kontrola. 
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      Víš, jak se které mládě jmenuje? 

      Zkus je pojmenovat a potom přiřaď 

jejich jména na kartičkách. 
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      Povídáme si o tom, že někteří 
ptáci mají mláďata, která musí 
krmit  a některá ptáčata si hned 
po vylíhnutí hledají potravu 
sama. 

      Holky velice přirozeně přišly 
samy na to, že všechna 
mláďata domácích ptáků jsou 
nekrmivá… 
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      Roztřídily modely ptáků na ty kteří mají 

krmivá a nekrmivá mláďata. Domácí 

ptáci jim vyplynuly automaticky. 
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      Pohádka o narození ptáčka. 

      Pomůcka je vytvořená jako rozkládací 

lepolero, které se postupně otvírá                                  

a odhaluje vývoj ve vajíčku. 
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      Po rozložení lepolera se přiřazují 

samostatné obrázky, u kterých si 

povídáme, co na něm je a co bude 

následovat na dalším. 
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     Čteme text na kartičkách                 

a přidáváme k obrázkům. 

      Text je možné později číst 

zpřeházeně a hledat 

příslušný obrázek. 



44 



45 
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…..a tady je celý text pohádky…….. 
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     …..a jak taková ptačí 

vajíčka vypadají?                  

Jsou všechna stejná?........ 
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     …pštrosí má 1,5 kg a tvrdou 

skořápku, vajíčko kolibříka je               

jako hrášek………….. 

…….vajíčka jsou nejen různě 

velká, ale i různě barevná …              

Holky našly samy různě velká                       

a barevná „vajíčka“ a pracovaly                 

s velkým zaujetím. Hrály 

pantomimu o snášení vajíček                    

a předváděly ptáky, kteří k vajíčku 

patří. 
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      ….zkusíme si, komu by které mohlo 

patřit……. třeba takhle? To byla aktivita, 

kterou vymyslely holky. Zatím jsme 

nepřišly na to, jestli jsme se někde trefily 

a kde jsme udělaly chybu. Musely 

bychom hodně hledat v knihách……… 

 

     ……a jak to vypadá uvnitř ve vajíčku? 

Podíváme se……….. 
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      ……..rozložíme si ho……… a zase 

složíme………. 
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…..pokus, jak má 

slepičí vejce pevnou 

skořápku……hodně

…….ale jenom 

směrem shora dolů. 

Jinak moc pevné 

není. „Rozkřápne“ 

se jako nahoře na 

obrázku a potom 

zkusíme hledat 

skořápky, které                 

k sobě patří. 
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      Co se stane s obsahem vajíčka, když ho 

zahřejeme? 

      Také jsme po rozbití vajíčka zkoumaly, 

jestli jsou uvnitř všechny součásti – 

poutko, zárodek, vzduchová 

komůrka……našly jsme všechno. 

Další pokus byl na tvrdost skořápky 

namočené ve vodě, v octu a v „Pepsi“. Holky 

sledovaly, co se se skořápkou děje asi 4 dny. 
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      Vývoj ve vajíčku jsme zkoumaly 
ještě pečlivěji, protože holky 
stále jevily zájem o tuto část 
projektu. Obrázky jsem omezila 
jenom na 5 nejdůležitějších 
změn uvnitř vajíčka. Připravené 
měly také černobílé obrázky k 
nalepení a vytvoření vlastní 
knížky. 
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      Knížka dopadla skvěle, je to krásný 

závěr jejich práce na vývoji ve vajíčku a 

mají dokonalé jasno. Následně jsme si 

trošku pohrály s matematikou. 
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      Navázaly jsme na to, co jsme o roce 

již věděly – 365 korálků navlekly již 

dříve. 

      Holky si navlekly 21 korálků – dny, 

které cca trvá vývoj ve vajíčku a pak 

už jen žasly při porovnávání 365 – 21 

dní…hodně přemýšlely – co se jim v 

hlavičkách honilo ovšem nevím. 

K 5 změnám ve vajíčku během vývoje 

jsme přidaly popisky. Na nich jsme si 

přečetly, jak vnitřek vajíčka vypadá a 

kolik dní trvalo, než se tohle stalo. 
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      Použily jsme perlový materiál z velké 

barevné korálkové krabice a skládaly si 

počty dní podle popisků pod vajíčky. 

…..co se stane ve vajíčku za 7 dní, co za 

14 dní……..? 
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     Vajíčka jsme uzavřely výrobkem 

vylíhnutého ptáčete a pracovním listem 

Kukaččí vejce. 
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      Posloucháme hlasy ptáků. 

      Holky se zavřely s CD a přehrávačem                 

v pokoji a poslouchaly hlasy. Pracovaly               

s očíslovanými obrázky ptáků, přičemž 

stejná čísla viděly na displeji přehrávače 

jako číslo nahrávky zvuku ptáka. Snadno 

tedy našly obrázek ptáka s jeho jménem 

a poslouchaly… takto trávily skoro 

polovinu jednoho odpoledne. 
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     Jak si ptáci povídají? 

      Máme připravené obrázky ptáků, 

jména a zvuky, které vydávají na 

kartičkách. 

      Kontrola je na druhé straně obrázku. 

Nejdříve přiřazujeme kartičku s názvem 

ptáka k obrázku. Součástí kartičky                      

s názvem je i vydávaný zvuk. 
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      Kartičky názvu ptáka a zvuku jsou také 

rozstříhané, takže hrajeme různé 

hry…….jsem tento pták, jak se jmenuji? 

……dělám dudududu, kdo jsem? atd 
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      Zajímavé otázky ze světa ptáků. Čteme 

si otázky, holky hledají odpověď. 
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      Kde ptáci žijí? 

      Knížku používáme pro hledání 

ptáků v různých prostředích. 

Najdeme prostředí a ptáky,               

kteří v něm žijí. Hledáme je na 

obrázku a přidáváme jejich jména. 
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Na další stránce jsou karty s přehledným rozdělením 

ptáků podle toho, kde žijí. 

Používáme je jako doplněk k práci s knížkou. 
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      Pro zjišťování, kteří ptáci žijí u nás celoročně, kteří odlétají, a kteří naopak přilétají 

jen na zimu, máme připravené karty, kde vše najdeme. 
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      Pracovní list - Co všechno víme                        

o ptákovi … – nápověda pro vyprávění               

o ptácích. 

Pracovní list – Hádanky……….. 
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      Čteme věty o ptácích. Říkáme si,                      

co je slovo a co je věta. 

Skládáme věty ze slov. Podstatná jména 

a slovesa jsou rozdělená podle metodiky 

Montessori. 
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      Čteme příběhy o veverce Báře, 

ve kterých se seznamujeme se 

životem ptáků. 
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     Větší děti mohou hledat informace 

nejen v knihách, na CD, ale i na 

internetu…….. 

Skládačky různých druhů máme rády               

a ještě navíc jsou opatřeny informacemi, 

které si můžeme přečíst samy. 
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