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1) ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ

➢ jak vypadá čáp?

➢ pozorování přírody  

➢ poznávání barev                               

2) ŘÍKANKA S POHYBEM

3) TANEČNÍ IMPROVIZACE

4) JEMNÁ MOTORIKA

➢  omalovánky

5) VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST

➢  vyrábění čápa



ZA ZVÍŘÁTKY NA DVOREČEK PŘILETĚL ČÁP 
1) Pozorování přírody, jak vypadá čáp, poznávání barev:

Na dvorečku u zvířátek se objevilo velké ptačí hnízdo. Zvířátka hnízdo prozkoumala a nemohla 

přijít na to, kdopak si tam hnízdo postavil. Zavolala na pomoc  Broka. Brok, ale hned věděl kdo si 

tam hnízdo postavil. Takové velké hnízdo staví čáp. Čáp přiletí z teplých krajů, kde žije celou zimu.

Je to proto, že tady u nás by na zamrzlém rybníku nemohl chytat žabky a neměl by co jíst. A protože

je jaro, už brzy jej zase u rybníka budeme vídat. A nejen čápa, také spoustu dalších ptáčků.

➢ Jak vypadá čáp? Jakou má barvu? Nohy a zobák?

➢ Až budete venku, pozorujte přírodu okolo sebe. Pozorujte ptáčky a třeba uvidíte i nějaké 

ptačí hnízdo.

➢ Čáp na své daleké cestě ztratil čepičku. Jestlipak poznáš jakou mohla mít barvičku? Poznej 

všechny barvičky na obrázku a zkus je najít i na předmětech doma.

2) Taneční improvizace:

Představ si, že jsi čáp který letí přes moře zpět k nám. Mává křídly, klape zobákem a zvedá vysoko 

nohy. Zkus tyto pohyby do rytmu písničky „ Čáp letí přes moře“:

https://www.youtube.com/watch?v=ajpN4TtE4B8



3)Říkanka s pohybem:

          Žába

Žába leze do bezu,                     (lezeme po čtyřech)
já tam za ní polezu,                    (skáčeme jako žába)
kudy ona, tudy já,                      (lezeme po čtyřech)
až ji chytím, bude má.               (vytleskáváme slabiky

4) Vyrábění čápa:

 Pomůcky: omalovánka čápa, nůžky, lepidlo, vlna, pastelky

Čáp bydlí na komíně, kde si sám postaví hnízdo. Staví jej z malinkých kousků různých klacíků. 

➢ Vymalujte si čápa a komín pastelkami. Hnízdo dotvořte z vlny. Nastříhejte si s dopomocí 
rodičů kousky vlny a potom ji lepte na připravený papír. A čáp má kde bydlet.

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/15303/full/10.jpg?143502000000







