
Integrovaný blok - Dráček Papíráček 

Tematický celek - Ptačí loučení  
Vzdělávací cíle:  

- seznámit děti se základními druhy ptáků, kteří přezimují u nás (sýkorka, zvonek, kos, 

vrabec, hýl, vrána, straka, havran, sojka, datel...) a kteří odlétají do teplých krajin (čáp, 

kukačka, volavka,špaček, vlaštovka, jiřičky, husy …)  

- co znamená výraz teplé krajiny (Afrika, Španělsko), kde to je, jak dlouho tam ptáci jsou 

a proč tam odlétají 

- čím přikrmovat ptáčky, co ptákům určitě nepodávat a proč; běžná potrava ptáků 

- pozorování ptáků na krmítku - dokument; pohádka kosí bratři 

- vštípení dětem zájem o péči o další živé tvory jako součást jejich životů, společné 

zavěšení budek pro ptáky a dodání krmiva 

- hledání ptáků, poznej ptáčka podle zpěvu, hledání ptačího hnízda 

- poslech zpěvu ptáků, obrázková prezentace na velký formát 

 

klíčové kompetence: - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

očekávané výstupy: - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 

uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě  apod.) 

vzdělávací nabídka: - výprava po školce a okolí; písničky a básničky s podzimní tematikou; orientace 

v prostoru a rovině 

 
pohybové činnosti:  

● PH:  Pan čáp ztratil čepičku; Ptáčku, vrať se do hnízda;  Na hlídače 

● opičí a překážková dráha - rovnováha na chůzi po laně, slalom kolem kuželů, přeskoky 

snožmo, roznožmo a snožmo střídavě, poskoky, strachový pytel, lezení aj. 

● rušná část - rozehřátí s bubínkem - ptáčci (na tempo bubínku děti běhají jako ptáčci - vrána, 

čáp, vrabec, sýkorka, každý pták různé pohyby, při zastavení bubínku stronzo) 

● každodenní protažení celého těla pomocí pozdravu Slunce, závěrečná relaxace s písní v 

tureckém sedu a lehu na zádech, dechová cvičení a společná meditace 

 

Pracovní a výtvarné činnosti:  

- pracovně - výtvarná činnost “vrána a kos” - děti mají na výběr (otisky rukou pomocí černé 

barvy, stříhání vrány či kosa, zobáku, nohou a křídel, lepení nosu, křídel, oka) 

- ptačí budka z papíru -  omalovánka a vystřižení 

 

Grafomotorika:  

- grafomotorické listy - let vlaštovky pro mladší děti, pro předškoláky náročnější varianta 

vlaštovky; omalovánky s různými motivy a druhy ptáčků 

 

Jazyk a řeč:  

● literární příběh” O nenasytném vrabci” - čtení pohádky, doplňující otázky, společné sdílení 

úvahy, otázky a poučení z příběhu - není důležité vlastnit hromadu věcí, ale raději mít 

kamarády a nebýt sám - o důležitosti přátelství místo chamtivosti, význam slova nenasytný 

● vytleskávání jmen ptáků 



●  básnička “Vrány “- Už se vrány slétají, vítr běží po kraji, podzim střásá žluté listí, kominíček 

komín čistí, brzy bude listopad. Děti za sklem koukají, jak se vrány slétají, kterak padá žluté 

listi, kterak vítr stromy čistí, aby země mohla spát. 

● jazyková rozcvička - zvuky ptáků /krá krá, čimčarara, píp píp, vrků vrků, čip čip čip, kokoko, 

hů hů, pískání, apod./, HADROVÝ PANÁK  

 

Hudebně-dramatická činnost:  

- píseň “Vrabec a sýkorka” + taneček, dechová cvičení, písně s podzimní tematikou, 

rozezpívání se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


