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PTAČÍ LOVCI
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
 Seznámení s vybranými druhy ptáků žijících u vody a jejich způsobem obstarávání 

potravy.
 Procvičení jemné motoriky prostřednictvím práce s běžnými předměty.
 Rozvoj koordinace oko - ruka.

Doba trvání: 30 min.

Místo: Zahrada.

Pomůcky a materiál: 
• Zalaminované obrázky ptáků (viz příloha).
• Vodní plocha: lavor, dětský bazének nebo dětská vanička.
• Nářadí připomínající zobáky: cedník malý, síťka na akvarijní ryby, kleště, kleště na okur-

ky, pinzeta.
• Potrava: plastová zvířátka - rybky různé velikosti, žabka, čolek, užovka, hmyz, jako 

plankton můžete použít nastříhané větvičky, lístky, kamínky, bavlnky (do velikosti  
0,5 cm).

Motivace: 
Slyšeli jste někdy bajku o lišce a čápovi?  Jednou pozvala liška čápa na oběd. Uvařila kaši, 
dala ji na talíř a řekla: „Jez, strýčku, podle chuti!“ Čáp kloval svým dlouhým zobákem do 
talíře, ale kaši nenabral. A liška vylízala všecku kaši sama. Pak zase pozval čáp lišku na oběd. 
Uvařil polévku, nalil ji do vysokého džbánu a řekl: „A teď se najez, kmotřičko, jak chceš!“ 
Liška obešla džbán ze všech stran, strkala do něho nos, ale polévky si ani nelízla. Čáp vypil 
svým zobákem všecku polévku sám.

Postup:
Různé druhy ptáků mají různé zobáky podle toho, čím se živí. Zobáky můžeme přirov-
nat k nářadí, která používají lidé. 
Dětem ukážeme obrázky ptáků, pojmenujeme je a upozorníme na tvar a velikost zobá-
ku. Společně porovnáme tvar zobáků s nářadím.
Přesuneme se k vodní ploše, kde již plavou zvířátka a plankton. Děti si vyberou nářadí 
potažmo druh ptáka a loví plovoucí předměty.
Vylovené předměty přikládají k obrázku ptáka. 

Další doporučení:
Aktivita je spíše pro menší skupinu předškoláků. Děti by si měly vyzkoušet různá nářadí, 
aby mohly porovnávat způsob lovu.
Vzhledem k množství pomůcek je dobré mít na ně přepravku.
Zajímavým prvkem může být i šátek na zakrytí pomůcek (práce s tajemstvím).



Hodnocení (reflexe):
• Kterým nářadím se ti loví dobře ryby, žáby, hmyz, plankton, …?
• Čím se živí kachna, čáp, rákosník a pelikán?
• Jako který lovec jsi byl nejúspěšnější? 
• Co nového si se dozvěděl?

Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Pojmenuje čtyři vybrané druhy ptáků žijících u vody.
• Má povědomí o druhu potravy a způsobu lovu těchto ptáků.
• Procvičí si jemnou motoriku a koordinaci oko – ruka.
• Manuálně pracuje s nářadím.

Didaktický text:
Čáp bílý se živí hlavně drobnými savci (hraboši, krtky), hmyzem, žábami a žížalami, méně 
požírá také plazy, plže, ryby, ptačí vejce i mláďata a mršiny. V Africe často sleduje hejna 
sarančat. Kořist vyhlíží za pomalé rozvážné chůze. 
Kachna divoká je všežravá. Živí se vodními a pobřežními rostlinami, kořínky, semeny, plži, 
červy, pulci i žábami.
Pelikán je specialista na lov ryb, které s úspěchem loví jen ve společenství. Obvykle vytváří 
početné hejno lovících ptáků okolo břehu řetěz, plavou směrem ke břehu a tlučou přitom 
křídly a tím zahánějí ryby na mělčinu. Nakonec ponoří všichni zobáky do vody, v níž se 
zmítají ryby.
Rákosník velký při hledání potravy poskakuje neklidně a slídivě ze stébla na stéblo. Mimo 
okřídlený hmyz loví především vodní hmyzí larvy, někdy i malé žabky a rybky.

Příloha:

Čáp Bílý - Ciconia ciconia (crsmsodry.cz)
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Kachna Pták Zobák Divoká - Fotografie zdarma na Pixabay

Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758) | WildAfrica.cz - Encyklopedie zvířat

wild-nature.cz - Fotoalbum - Ptáci - Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)


