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STROMEK PRO ZVÍ ÁTKA 

Vánoce jsou svátky obdarovávání našich blízkých. Naši nadílku jist  p ivítají i živo ichové žijící ve 
volné p írod .

Motivace:

Seno, tvrdé pe ivo, kaštany, žaludy, jablka, mrkev, zelí, zrní…… provázek na p ipevn ní.

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Vedoucí se p edem domluví s d tmi na aktivit , která bude probíhat v zimní p írod . Je vhodné 
využít období, kdy je již napadaný sníh (p edváno ní as – motivace a navíc m žeme sledovat i stopy zví at). Vedoucí 
si s d tmi povypráví o tom, co všechno je možné pro zví ata p ipravit – vhodné krmení pro n které druhy zví at (zajíce, 
srn í, bažanty…) a pro  je tato aktivita pot ebná. „Mají všechna zví ata dost krmení v tuto dobu? Pro  tomu tak je? 
Jak jim m žeme pomoci?“ apod. Na další sch zku si d ti p inesou z domu p ipravené „dobroty“, samotné strojení 
stromku m že probíhat bu  jako samostatná akce nebo v rámci víkendového pobytu. Vedoucí nebo instruktor p edem 
vytipují vhodný stromek, ke , skupinu ke  i menších strom . Spolu s d tmi pak p inesené krmivo rozv sí na nižší 
v tve, nasypou pod stromy a ke e na hromádky (je dobré ud lat jakási hnízda ze sena i slámy a do nich nasypat zrní, 
kaštany, žaludy). Krmivo si m žeme nasbírat pr b žn  na podzimních výpravách (nap . zralé kv ty slune nice, jablka, 
šišky i se semeny…). Po n jakém ase se m žeme s d tmi vypravit sv j stromek zkontrolovat a pokusit se íst ve 
stopách, kdo se na naši hostinu dostavil. P ípadn  se m žeme pokusit n které stopy zví at odlít ze sádry i ve sn hu. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, P íroda.

Provedení:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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

Moje poznámky:

Nezapome te d tem p ipomenout vhodné oble ení a obutí pro tuto aktivitu. M žeme také vyrobit 
záv sná krmítka pro ptáky (viz ML P7) a p iv sit je na náš strome ek pro zví ata.

Pozor na:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní a ob anská.

Podílí se na ochran  p írody, na p ikrmování zví at v zimním období.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

2 hodiny

Prostor

p íroda

Ro ní období

zima

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Moje poznámky:


