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MEDV D – PE UJI O ZVÍ ÁTKA

Každé dít  si n kdy p álo mít doma oblíbené zví átko na hraní, ovšem není to tak jednoduché, protože 
se musí nau it o zví átko také správn  pe ovat. N kdy nejsou schopni nap . ven it pejska samy, musejí se pak postarat 
rodi e. Ale taková pé e o zví átka v p írod  p ece také není špatná! D ti si získají kladný vztah k p írod  a zárove  se 
nau í pomáhat zví átk m v lese a chránit je nap . v zimním období.

Motivace:

Ahoj d ti, zívá medv d Medula, já bych spal! Vzbudila m  malá ptá ata, jak tady po ád pok ikují 
a pípají, že mají hlad. Copak o to, mn  je hej, zavrtám se do kožichu a za chvíli zas usnu. A hlad nemám, ud lal jsem 
si p ed zimou docela slušnou zásobu… Daleko h  jsou na tom malí ptá kové, když je tuhá zima a nemají co jíst, tak 
mohou zmrznout. Co íkáte, pom žeme jim? Víte, jak to m žeme ud lat?

Legenda:

Obrázky zví at, obrázky zví ecích jídel, karti ky se slovy, prázdné karti ky, tužky.

Materiál pro p ípravu ozdob na pta í strom (n žky, jehly, nit , igelitové sá ky, makovice, jablka, sušené je abiny 
a šípky, atd.) a materiál, ze kterého p ipravíme váno ní nadílku pro zví ata.

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Popleta

Hospodá  p išel ráno na statek, ale necítil se dob e, proto zavolal pomocníka, aby p ipravil jídlo pro všechna zví ata. 
Pomocník byl sice dobrák, který m l zví ata moc rád, ale byl velký popleta. Všem zví at m sice hned p ipravil jídlo, 
ale ani jedno se nenajedlo! Hlasit  na íkala hlady a hospodá  zjistil, že: 

Ko ka dostala mrkev, slepice banán, králík mléko v lahvi, husa seno, k  kosti, kráva maso, kachna kedlubnu, ovce 
zrní, pes brambory, koza konzervu s hráškem, holub zbytky knedlík , prase pta í zob.

Tato zví átka pot ebují nakrmit! D ti rozd líme do 3—4 skupinek, každá si vylosuje stejný po et obrázk  zví at. 
Ve skupince se poradí a ze spole ných obrázk  jídel vyberou a na prázdné karti ky dokreslí, co zví átka dostanou.

Hostina pro zví átka

Zví átka na statku už svoje jídlo dostala, ale jak je to s t mi ptá ky, ale i dalšími zví átky v lese? Máte-li v blízkosti 
klubovny krmítko, jd te se k n mu v záv ru sch zky podívat a dejte do n ho to, co jste dnes pro ptá ky p ipravili.

Otázky: Máte na zahrádce nebo na okn  také krmítko pro ptáky? Co do n j dáváte? ím se ptá ci a zví ata v lese živí? 
Jak jim m žeme pomoci? Jací ptáci odlétají do teplých krajin a kte í z stávají? …

M žete se rozd lit do n kolika skupinek (s každou bude dosp lý), každá m že p ipravovat n co jiného – jedna m že 
p ipravit krmení pro ptá ky, další pro zví átka v lese. Až p jdete na vycházku do lesa, m žete zví átk m donést to, 
co dnes p ipravíte.

M žete p ipravit:

a) Váno ní nadílka pro zví átka

V p edváno ním období m žete p ipravit drobná jablí ka, palice kuku ice, mrkev, o echy, epu, ale i kaštany, žaludy. 
U t ch plod , kde je to možné, navažte provázek na zav šení na stromek, ostatní budou umíst ny jako dárky pod n j.

Dále p ipravte „salám pro ptá ky“: do rozpušt ného sádla vmíchejte r zná semínka: slune nicová, maková, pta í zob, 
drobky rohlík , ovesné vlo ky, va enou zeleninu. Touto sm sí napl te kelímky od jogurt , doprost ed zapíchn te 
klacík (na n j pozd ji p ivážete provázek na zav šení) a nechte zatuhnout. Z kelímk  vyjm te až p ed zav šením 
na stromek v lese.

b) Pta í strom

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, ob anská, pracovní.

Vzbudit zájem o p írodu a její ochranu; rozvíjet citový vztah k p írod ; praktická pomoc pták m 
a zví at m v zim .

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30–45 minut

as realizace

50 minut

Prostor

klubovna i venku

Ro ní období

zima

Po et ú astník

minimáln  2
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Moje poznámky:

Zvýšená pozornost p i práci s nástroji: nožem, velkou silnou jehlou. Nejprve ukážeme jak pracovat, 
upozorníme na možná nebezpe í, pak pracujeme. V pr b hu vlastní práce instrukto i i vedoucí pozorn  sledují práci 
s nástroji, pomáhají, kde je t eba.

Pozor na:

Oce te obrázky dysgra  k  – nebudou tak dokonalé. 

S p ípravou krmiva pro ptá ky d tem vždy pomozte, potíže budou mít 
p evážn  jedinci s poruchou jemné motoriky. Hlavn  d tem trp liv  vysv tlete postup p i p íprav  takového pokrmu 
pro ptá ky. P ipome te jim i to, co jíst ur it  nesm jí: m žete v tišt né podob  (písmo comic sans, na barevný papír) 
dát na nást nku do klubovny. 

Využijte mezi jednotlivými p ípravami krmiva relaxa ních her.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Ti, kte í nestihli p ipravit váno ní nadílku pro zví átka, mohou i po Vánocích ozdobit „Pta í strom“. Další možnosti  
k jeho výzdob :

„lojové korále“:  kousky syrového vnit ního sádla navlékn te na provázek;
„ erstvé korále“:  jablka a mrkev nakrájejte na plátky a navlékn te na provázek;
„sušené korále“:  na režnou nit navlékn te sušené plody šípku, je abin, trnky,
  bezinky – obtížn ji se navlékají, lépe za syrova na podzim;
„zrnkové koule“: igelitové sá ky napl te sypkou krmnou sm sí (ovesné vlo ky, slune nice, mák, strouhanka,
  krupky), omotejte provázkem, až vznikne koule, ze které ptáci sm s vyzobávají;
„pro sýkorky“ :  sm s ze semen a loje nalijte do menších kv tiná  nebo velkých suchých borových šišek a pak je 

zav šte na v tve (kv tiná ky dnem vzh ru).

Na stromek m žete rovn ž p ipevnit n kolik slune nic a makovic. K pestrosti p isp jí malá jablí ka a svaze ky je abin. 
K ozdobení se hodí menší stromek na okraji paseky nebo v parku.

Metodické poznámky: Krmivo pro ptáky: semena slune nice, lnu, máku, pokrájená okurková jádra, jádra jablek 
a hrušek, semena jehli nan , bodláku, jitrocele, lopuchu, š ovíku, ho ice, plody je ábu, d iš álu, zimolezu, hlohu, 
loubince, svídy.

Plody a semena sbírejte spíše v okolí lidských obydlí, než ve volné p írod , kde jsou pro n  dostupn jší. Hodí se 
i nadrobno pokrájená mrkev, zelí, slupky z jablek. 

Krmit za ínáme v listopadu, v dob , kdy ude í mráz. Na po átku jara nep estávejte najednou, nebezpe né je období, 
kdy po p kném období znovu nasn ží a mrzne.

Pta í krmítka umís ujte na klidných místech, kde ptáky nikdo neruší. Ptáky nikdy nekrmte erstvým pe ivem, zbytky 
knedlík  – ni ím, co obsahuje kvasnice. Ideální místo je též poblíž n jakého vodního zdroje (rybní ek, jezírko…).

P es zimu u nás z stává nap .: sýkorka mod inka a ko adra, straka, sojka, stehlík, uhýk šedý, žluna zelená, hýl, brhlík, 
sova pálená, sý ek obecný.

Odlétají nap .: sk ivan, špa ek, slavík, drozd, vlaštovka, k epelka, hrdli ka, dudek, ji i ka, kuka ka.

Krmivo pro zv : Obecn  možno pomoci se sb rem kaštan , žalud , šípk , erného bezu, svídy, trnky, planých hrušek, 
jablek – je nutno usušit; plesnivé, zapa ené i zkvašené se nesm jí zv i dávat.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P íroda.


