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30–45 minut

50 minut

klubovna i|venku

zima

minimálnø 2

ête/píše

MEDV÷D – PEéUJI O|ZVÍĮÁTKA
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, ke komunikaci, sociální a personální, obêanská, pracovní.
Konkrétní cíl:|||
Vzbudit zájem o|pįírodu a|její ochranu; rozvíjet citový vztah k|pįírodø; praktická pomoc ptákŃm
a|zvíįatŃm v|zimø.
Motivace:||| Každé dítø si nøkdy pįálo mít doma oblíbené zvíįátko na|hraní, ovšem není to tak jednoduché, protože
se musí nauêit o|zvíįátko také správnø peêovat. Nøkdy nejsou schopni napį. venêit pejska samy, musejí se pak postarat
rodiêe. Ale taková péêe o|zvíįátka v|pįírodø pįece také není špatná! Døti si získají kladný vztah k|pįírodø a|zároveĢ se
nauêí pomáhat zvíįátkŃm v|lese a|chránit je napį. v|zimním období.
Legenda:||| Ahoj døti, zívá medvød Medula, já bych spal! Vzbudila mø malá ptáêata, jak tady poįád pokįikují
a|pípají, že mají hlad. Copak o|to, mnø je hej, zavrtám se do|kožichu a|za|chvíli zas usnu. A|hlad nemám, udølal jsem
si pįed zimou docela slušnou zásobu… Daleko hŃį jsou na|tom malí ptáêkové, když je tuhá zima a|nemají co jíst, tak
mohou zmrznout. Co įíkáte, pomŃžeme jim? Víte, jak to mŃžeme udølat?
Potįeby:||| Obrázky zvíįat, obrázky zvíįecích jídel, kartiêky se slovy, prázdné kartiêky, tužky.
Materiál pro pįípravu ozdob na| ptaêí strom (nŃžky, jehly, nitø, igelitové sáêky, makovice, jablka, sušené jeįabiny
a|šípky, atd.) a|materiál, ze kterého pįipravíme vánoêní nadílku pro zvíįata.
K|tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Provedení:||| Popleta
Hospodáį pįišel ráno na|statek, ale necítil se dobįe, proto zavolal pomocníka, aby pįipravil jídlo pro všechna zvíįata.
Pomocník byl sice dobrák, který møl zvíįata moc rád, ale byl velký popleta. Všem zvíįatŃm sice hned pįipravil jídlo,
ale ani jedno se nenajedlo! Hlasitø naįíkala hlady a|hospodáį zjistil, že:
Koêka dostala mrkev, slepice banán, králík mléko v|lahvi, husa seno, kŃĢ kosti, kráva maso, kachna kedlubnu, ovce
zrní, pes brambory, koza konzervu s|hráškem, holub zbytky knedlíkŃ, prase ptaêí zob.
Tato zvíįátka potįebují nakrmit! Døti rozdølíme do| 3—4 skupinek, každá si vylosuje stejný poêet obrázkŃ zvíįat.
Ve|skupince se poradí a|ze spoleêných obrázkŃ jídel vyberou a|na|prázdné kartiêky dokreslí, co zvíįátka dostanou.
Hostina pro zvíįátka
Zvíįátka na|statku už svoje jídlo dostala, ale jak je to s|tømi ptáêky, ale i|dalšími zvíįátky v|lese? Máte-li v|blízkosti
klubovny krmítko, jdøte se k|nømu v|závøru schŃzky podívat a|dejte do|nøho to, co jste dnes pro ptáêky pįipravili.
Otázky: Máte na|zahrádce nebo na|oknø také krmítko pro ptáky? Co do|nøj dáváte? éím se ptáêci a|zvíįata v|lese živí?
Jak jim mŃžeme pomoci? Jací ptáci odlétají do|teplých krajin a|kteįí zŃstávají? …
MŃžete se rozdølit do|nøkolika skupinek (s|každou bude dospølý), každá mŃže pįipravovat nøco jiného – jedna mŃže
pįipravit krmení pro ptáêky, další pro zvíįátka v|lese. Až pŃjdete na|vycházku do|lesa, mŃžete zvíįátkŃm donést to,
co dnes pįipravíte.
MŃžete pįipravit:
a) Vánoêní nadílka pro zvíįátka
V|pįedvánoêním období mŃžete pįipravit drobná jablíêka, palice kukuįice, mrkev, oįechy, įepu, ale i|kaštany, žaludy.
U|tøch plodŃ, kde je to možné, navažte provázek na|zavøšení na|stromek, ostatní budou umístøny jako dárky pod nøj.
Dále pįipravte „salám pro ptáêky“: do|rozpuštøného sádla vmíchejte rŃzná semínka: sluneênicová, maková, ptaêí zob,
drobky rohlíkŃ, ovesné vloêky, vaįenou zeleninu. Touto smøsí naplĢte kelímky od| jogurtŃ, doprostįed zapíchnøte
klacík (na| nøj pozdøji pįivážete provázek na| zavøšení) a| nechte zatuhnout. Z| kelímkŃ vyjmøte až pįed zavøšením
na|stromek v|lese.
b) Ptaêí strom
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Ti, kteįí nestihli pįipravit vánoêní nadílku pro zvíįátka, mohou i|po|Vánocích ozdobit „Ptaêí strom“. Další možnosti
k|jeho výzdobø:
„lojové korále“: kousky syrového vnitįního sádla navléknøte na|provázek;
„êerstvé korále“: jablka a|mrkev nakrájejte na|plátky a|navléknøte na|provázek;
„sušené korále“: na|režnou nit navléknøte sušené plody šípku, jeįabin, trnky,
bezinky – obtížnøji se navlékají, lépe za|syrova na|podzim;
„zrnkové koule“: igelitové sáêky naplĢte sypkou krmnou smøsí (ovesné vloêky, sluneênice, mák, strouhanka,
krupky), omotejte provázkem, až vznikne koule, ze které ptáci smøs vyzobávají;
„pro sýkorky“ : smøs ze semen a loje nalijte do menších kvøtináêŃ nebo velkých suchých borových šišek a pak je
zavøšte na vøtve (kvøtináêky dnem vzhŃru).
Na|stromek mŃžete rovnøž pįipevnit nøkolik sluneênic a|makovic. K|pestrosti pįispøjí malá jablíêka a|svazeêky jeįabin.
K|ozdobení se hodí menší stromek na|okraji paseky nebo v|parku.
Metodické poznámky: Krmivo pro ptáky: semena sluneênice, lnu, máku, pokrájená okurková jádra, jádra jablek
a|hrušek, semena jehliênanŃ, bodláku, jitrocele, lopuchu, šĹovíku, hoįêice, plody jeįábu, dįišĹálu, zimolezu, hlohu,
loubince, svídy.
Plody a| semena sbírejte spíše v| okolí lidských obydlí, než ve| volné pįírodø, kde jsou pro nø dostupnøjší. Hodí se
i|nadrobno pokrájená mrkev, zelí, slupky z|jablek.
Krmit zaêínáme v|listopadu, v|dobø, kdy udeįí mráz. Na|poêátku jara nepįestávejte najednou, nebezpeêné je období,
kdy po|pøkném období znovu nasnøží a|mrzne.
Ptaêí krmítka umísĹujte na klidných místech, kde ptáky nikdo neruší. Ptáky nikdy nekrmte êerstvým peêivem, zbytky
knedlíkŃ – niêím, co obsahuje kvasnice. Ideální místo je též poblíž nøjakého vodního zdroje (rybníêek, jezírko…).
Pįes zimu u|nás zŃstává napį.: sýkorka modįinka a|koĢadra, straka, sojka, stehlík, Ĺuhýk šedý, žluna zelená, hýl, brhlík,
sova pálená, sýêek obecný.
Odlétají napį.: skįivan, špaêek, slavík, drozd, vlaštovka, kįepelka, hrdliêka, dudek, jiįiêka, kukaêka.
Krmivo pro zvøį: Obecnø možno pomoci se sbørem kaštanŃ, žaludŃ, šípkŃ, êerného bezu, svídy, trnky, planých hrušek,
jablek – je nutno usušit; plesnivé, zapaįené êi zkvašené se nesmøjí zvøįi dávat.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pįíroda.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

OceĢte obrázky dysgraˬkŃ – nebudou tak dokonalé.

S|pįípravou krmiva pro ptáêky døtem vždy pomozte, potíže budou mít
pįevážnø jedinci s|poruchou jemné motoriky. Hlavnø døtem trpølivø vysvøtlete postup pįi pįípravø takového pokrmu
pro ptáêky. PįipomeĢte jim i|to, co jíst urêitø nesmøjí: mŃžete v|tištøné podobø (písmo comic sans, na|barevný papír)
dát na|nástønku do|klubovny.
Využijte mezi jednotlivými pįípravami krmiva relaxaêních her.
Pozor na: Zvýšená pozornost pįi práci s| nástroji: nožem, velkou silnou jehlou. Nejprve ukážeme jak pracovat,
upozorníme na|možná nebezpeêí, pak pracujeme. V|prŃbøhu vlastní práce instruktoįi i|vedoucí pozornø sledují práci
s|nástroji, pomáhají, kde je tįeba.
Moje poznámky:|||
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