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PTAČÍ KOUPELNA
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
 Vytvořit místo pro pozorování ptáků.
 Pozorovat chování ptáků v ptačí koupelně.
 Rozvoj senzitivity a vytváření kladného vztahu k životu v různých formách.

Doba trvání: Vytipování místa (doporučuji předem) + 5 min. výroba.
Vzhledem k nízké náročnosti a rychlosti tvorby koupelny je vhodné jich vytvořit několik, 
pokud nám to prostředí zahrady dovolí.

Místo: Zahrada se vzrostlými stromy a keři.

Pomůcky a materiál: 
Velká miska nebo květináč, oblázky, nádoba s vodou.

Motivace: 
Ptáci musejí během celého roku pít a kromě toho milují koupání. Co kdybychom jim vytvo-
řili koupelnu, kam budou létat se napít a koupat?

Postup:
Vytipování místa:
Zdroj vody je třeba umístit tak, aby koupající se ptáci byli v bezpečí a my na ně měli 
pěkný výhled. Mokří ptáci jsou nemotorní, proto je důležité, aby z koupeny měli doko-
nalý rozhled, a včas spatřili blížící se nebezpečí (kočka, dravý pták, …). V nebližším okolí 
(3 až 4 m) by nemělo být nic, v čem by se případný predátor mohl schovat. Zcela otev- 
řený prostor také není vhodný. Poblíž by měly růst vyšší keře a stromy, které v případě 
útoku na ptáka poslouží jako úkryt. 
Výroba koupelny:
Umístíme misku na vhodné místo. Vložíme do ní oblázky. Tím jí zatížíme a zabráníme 
převrhnutí při silném větru. Nalijeme do ní vodu až po okraj. Tuto koupelnu pravděpo-
dobně bude využívat i hmyz jako pítko, proto je vhodné oblázky na jedné straně navr-
šit až k okraji, aby hmyz mohl pohodlně vylézt.
Pozorování: 
Ptačí koupelnu pak průběžně zpovzdálí pozorujeme, zda ji ptáci již objevili a využívají 
jejich výhod. Koupelnu je třeba udržovat v čistotě a často vyměňovat vodu.



Hodnocení (reflexe):
• Našli jste na zahradě vhodné místo pro ptačí koupelnu?
• Jaké to místo musí být? 
• Za jak dlouho si myslíte, že ptáci objeví novou koupelnu a začnou ji využívat?
• Využívá i hmyz koupelnu jako pítko?

Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Vytvoří ,,koupelnu“, zároveň pítko pro ptáky a hmyz.
• Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí.

Další náměty:
Přilákat ptáky na zahradu je celkem snadné, ale chceme-li je udržet na zahradě déle, je 
třeba jim zajistit:
Potravu
• výsadbou původních druhů rostlin, keřů a stromů, 
• umělé přikrmování (ptačí krmítka).
Vodu
• pítko, jezírko.
Úkryty a místa pro hnízdění
• stálezelené stromy a keře, živé ploty,
• přirozené nebo umělé dutiny,
• ptačí budky,
• hromada větví,
• výklenky staveb,
• mrtvé stromy.

Foto 1: ptačí koupelna
Autorka: Pavlína Kapavíková   

Foto 2 : ukázka umístění ptačí koupelny
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Materiál na stavbu hnízda
• suchá stébla trav,
• peří, chlupy,
• bláto.
Obecně platí, čím pestřejší prostředí na zahradě máme, tím větší množství druhů na ni mů-
žeme přilákat.
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