
Každé ráno budí                       vůně                                     ,které rostou 

v                                 na naší školní zahrádce 

nebo pípání malých vylíhlých                                .

Dneska ráno ještě dříve než vyšlo                                     se probudil 

a přemýšlel, kam se všichni ti ptáčci podějí až vyrostou, do ptačí budky

se přece všichni nevejdou.

Nelenil, vyskočil z                          , vzal si svou 

a běžel k našemu vysokému                                  , zvedl                  

vzhůru, dívá se dívá a najednou BÁÁÁC, do hlavy ho praštil skvělý 

nápad - všem ptáčkům vyrobím nové                                   .                             

Pomůžete mu s tím, děti?



Říkanka - Ptačí budka

Na stromě je domeček,

raduje se vrabeček. 

Budky jsou i pro sýkorky,

ví to kluci také holky



Ptačí budka

 Vezmi krabičku od čaje a 

přilep otevírání, následně 

rozstřihni podle vzoru.

 Krabičku pomaluj 

temperovými barvami dle 

vlastní fantazie.

 Z tvrdého papíru vystřihni 

střechu dle velikosti krabičky, 

cca 9x18 cm a přelož napůl.

 Střechu polep suchou trávou a 

ostříhej přesahy nebo místo 

trávy použij vločky, špejle aj.

 Hnízdo uvnitř budky vystel 

trávou, vatou či papírovým 

kapesníkem.

 Z plastelíny uválej vajíčka a 

vlož do budky.

 Tavnou pistolí můžeš přilepit 

pod otvor malý klacík, bidýlko.



Písnička i taneček „Vrabec a sýkorka“

Vzal vrabeček na taneček sýkorku,

měli spolu jedno sólo na dvorku.

/: Vrabec samé skoky, sýkorka zas kroky,

nešlo jim to dohromady na dvorku:/

Dítě stojí čelem k rodiči. Podají si ruce, natáčejí se a pohupují se             

v kolenou vpravo a vlevo.

Na „Vrabec samé skoky“ dítě poskakuje v rytmu na místě, má ruce na 

ramenou, naznačují křidýlka

Na „sýkorka zas kroky“ rodič pochoduje na místě

Na „nešlo jim to dohromady na dvorku“ ruce v bok s vytáčením 

hlavy vlevo, vpravo

Hudbu k tanečku a písní „Vzal vrabeček na taneček sýkorku“ nalezneš 

zde:          https://www.youtube.com/watch?v=Z7qj_E0Gy4U

https://www.youtube.com/watch?v=Z7qj_E0Gy4U


Úkoly skřítka Zvídálka:

1. Přečti si společně s rodiči pohádku 

a doplňuj slova místo obrázků, 

za chvíli už budeš číst sám.

2. Nauč se krátkou říkanku „Ptačí budka“

3. Vyrob si ptačí budku dle návodu

4. Po dobře vykonané práci si zatancuj s rodiči 

taneček „Vrabec a sýkorka“, nezapomeň u toho i zpívat .

Zvídálek bude moc rád, když ho opět obdaruješ svými obrázky

Zdraví tě tvoje paní učitelky.


