
Duben ve znamení ptáčku.

K jaru neodmyslitelně patři ptačí zpěv. Až půjdete ven na procházku 
zastavte na chvíli, sedněte si na lavičku a poslouchejte. Poznáte který 
ptáček  jak zpívá? O čem si tak asi povídají? A které ptáčky poznáte? Kde 
je kos a kde kosice? Kolik vrabců spočítáte na keři?  Kolikrát zakukala 
kukačka? A už jste letos viděli vlaštovky nebo dokonce čapa? 

Téma ptáčci nám dávají obrovský prostor pro hráni s dětmi nejen v přírodě.

Trénujeme jemnou motoriku : 

 s ukazovačka a velkého prstu uděláme zobáček – ptáček zobáček 
otevírá a zavírá

 zobáčkem chytáme žížalky / použijeme nastříhané brčka nebo 
barevné chlupaté drátky, stačit budou i malinké větvičky nebo 
klacky/.

 kukačka své vajíčka dává do cizího hnízda. V obchodech se dají 
koupit různé plastové nebo  vatové vajíčka. Rozpoznají vaše děti 
vajíčko, které mezi ostatní nepatří, dokážou je roztřídit dle velikosti. 
Vajíčka můžou nosit na lžičce. To už vyžaduje soustředěnost a 
obrovskou koordinaci aby vajíčko  nespadlo. 

Rozvoj hrubé motoriky :

 Všechny ptáčky mají křidla –ty malé malinké a ty velké větší – 
naznačujeme rukama.

 A všechny ptáčky dokážou lítat a skákat po travičce.

Po trávničku skáče kos, černý kabát, žlutý nos,
 skáče sem a skáče tam, skáče ani neví  kam.

Poskakuje vrabeček, hledá kde je drobeček, 
už ho našel, už ho má, drobečku se nazobá. 

 Trénujeme stáni na jedné noze. Výborně se hodí říkanka o čápovi. 

Na komíně stojí čap,     ( stojíme na jedné noze )                                     
zobák děla klapy klap,    (ruce klapou před tělem )                                  
klapy klap, klapy klap,                                                                              
udělej to také tak. 

Pohybové hry :

 Vidíme vlaštovky posedávat na drátě –nakreslíme si dráty křídou na 
chodníku,  dokážou vaše děti chodit po rovných čarách, jak daleko 



z drátu doskočí. A kolik vlaštovek na svém drátě uvidí  oni – jako 
vlaštovky můžete použit šišky nebo kamínky. Dětem úkol můžete 
také stěžit. Použij můžete lano nebo švihadlo. 


