
PTÁCI ONLINE – CO SE DĚJE V BUDCE 

(příloha k ŠVP PV 6. mateřské školy Plzeň) 

Projekt je zaměřený na rozvíjení vztahu dětí k přírodě, 

uvědomování si přirozeného vývoje, seznamování se 

s novými pojmy i přírodními zákonitostmi prostřednictvím 

přímého pozorování ptáků, kteří si našli budku pro vyvedení 

svých mláďat právě na naší školní zahradě. Projekt je 

zprostředkován přírodovědeckou fakultou Univerzity 

Karlovy v Praze, která nám poskytla také metodické 

zpracování „Fenologického deníku“. Projektu se budou 

účastnit všechny děti z naší mateřské školy (s ohledem na jejich schopnosti a vývojové 

možnosti), rodiče s dětmi, kteří se budou chtít zapojit do projektu individuálně, žáky 1. stupně 

základní školy v rámci vzájemné dlouhodobé spolupráce a také veřejnost. 

Integrované bloky našeho ŠVP PV, jejichž součástí projekt bude: 

 ZEMĚ  

 VZDUCH 

 MY 

Cíle projektu (konkretizované očekávané výstupy): 

           Záměrně se soustředit a udržet pozornost 

           Těšit se z přírodních krás 

           Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé přizpůsobovat se jim. 

           Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. 

           Pojmenovat většinu to, čím je dítě obklopeno. 

           Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat. 

           Sledovat a vytvářet příběh, pohádky. 

           Chápat, že vše se vyvíjí, porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé. 

           Zvládnout základní pohybové dovednosti. 

        

Obsah projektu – konkrétní aktivity a činnosti 

 strom – hledáme stromy na školní zahradě, určujeme listnaté a jehličnaté, všímáme si 

stavby stromu a toho, jestli je na stromě vyvěšená budka, či něco jiného 

kresba stromu s budkou 



 budka – z jakého je materiálu, jak vypadá, počítáme budky na školní zahradě, 

pozorujeme, co se děje v budce (interaktivní tabule), procvičujeme nahoře/dole, 

výše/níže, nade mnou/pode mnou, odhad – kde visí budka (pracovní list), budka podle 

fantazie 

 ptáci – jak vypadá pták, kdo přiletěl a kdo zůstal, co létá a co ne, létáme a 

posloucháme zvuky na školní zahradě, barvy ptačího peří, druhy ptáků (paměť – 

pexetrio), stavba ptačího těla (skládání puzzle, kresba, omalovánky, tvary)  

 sýkorka – pozorování na školní zahradě i na interaktivní tabuli, tvar těla, části těla, 

kresba, létání (grafomotorika), písnička s tanečkem 

 hnízdo – z jakých přírodnin je, kresba, práce s přírodninami na školní zahradě (hra 

na ptačí rodiče) 

 vajíčko – kresba vajíčka, co vajíčko skrývá (kresba mláděte do vajíčka), skořápka, 

počítání vajíček (podle snůšky v budce), porovnávání velikostí, ptáčata (mláďata) 

 krmení – co rodiče přinesou (kresba potravy – ze zobáčku do zobáčku), skládáme 

žížalu 

Předpokládáme realizaci formou přímého pozorování, pozorování zprostředkovaného 

kamerou z chytré ptačí budky, formou pokusů, didaktických a paměťových her, výtvarných 

a pracovních činností, spolupráce, pohybových her, práce s interaktivní tabulí, prožitkových 

aktivit a ve spolupráci s rodiči, s 28. základní školou i veřejností. 

 

Očekávané výstupy 

 fenologický deník 

 práce dětí, rodičů s dětmi, školáků, veřejnosti 

 dotazník  

 zveřejněné články 

 zveřejněné vyhodnocení 

 výstava zpracovaných deníků a dětských prací 


