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Pomůcky:
✔ velká mísa
✔ lžíce na míchání
✔ velké borové šišky
✔ přírodní provázek
✔ 100 % rostlinný tuk (nikdy nepoužívejte margaríny, ověřte ve složení na obalu)
✔ semínka a sušené plody (neloupaná slunečnice, lněná semínka, mák, nesolené 

a nepražené ořechy, pšenice, proso, kukuřice, ovesné vločky, jablka čerstvá i sušená, 
bobule, strouhaná mrkev, strouhanka z bílého nesoleného pečiva)

✔ ubrousky na ruce

Pracovní postup:
✔ Borovou šišku přivážeme na přírodní provázek – pořádně upevníme, aby šiška držela.
✔ Vyndáme předem připravený rostlinný tuk (nesmí být moc ztuhlý) a ve velké míse ho 

dobře promícháme se semínky a sušenými plody.
✔ A teď šišky! Směs vtíráme mezi otevřené šiškové plátky, a když jsou plné až po okraj, 

rozvěsíme je po zahradě a těšíme se na ptačí strávníky.

Lektor si s žáky zopakuje, proč je důležité ptáky v zimě přikrmovat a vysvětluje důležité 
zásady. Následně si s žáky vyrobí ptačí krmítko z borové šišky. Žáky rozdělíme do 
skupinek asi po třech. Nejprve předvedeme postup výroby a poté necháme pracovat žáky 
a spolu s učiteli jim pomáháme.

PTAČÍ KRMÍTKO Z BOROVÉ ŠIŠKY
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Pomůcky:
✔ nakrájená jablíčka v několika menších miskách
✔ asi 1 m přírodního provázku
✔ asi 10 cm kousky nakrojených dřevěných špejlí – „dřevěné jehly“
✔ ubrousky na ruce

Pracovní postup:
✔ Každý žák dostane „dřevěnou jehlu“ na kterou jsme předem upevnili přírodní 

provázek – žáci mají „jehlu a nit“. Po ruce mají k dispozici misku s nakrájenými jablíčky. 
Jablíčka mohou být nakrájena libovolně – doporučujeme jablko nakrájet celé tak, aby 
byla uprostřed hvězdička – vypadá hezky.

✔ Žák propíchne první kousek nakrájeného jablíčka špejlí a provleče jablíčko až ke konci 
provázku – a udělá jednoduchý uzel nebo dva. Následně může navlékat další kousky 
jablíček a tvoří tak jablečné korále.

✔ U posledního kousku jablíčka zase udělá uzel. Hotová navlečená jablíčka můžeme 
rozvěsit libovolně po zahradě a v následujících dnech pozorovat ptáčky, jak si 
pochutnávají! Nezapomeneme potom po ptáčcích v zahradě uklidit zbylý provázek.

Lektor si s žáky zopakuje, proč je důležité ptáky v zimě přikrmovat a vysvětluje důležité 
zásady. Současně si s žáky další jednoduchou pochoutku pro ptáčky – jablíčka zavěšená na 
provázku. Toto jednorázové krmítko si může vytvořit každý žák sám. Nejprve předvedeme 
postup výroby a poté necháme pracovat žáky – spolu s učiteli jim pomáháme.

PROVÁZEK S NAVLEČENÝMI JABLÍČKY PRO PTÁČKY

Více informací a nápadů, jak nakrmit naše ptačí sousedy najdete na:
https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/prikrmovani/vyrobte-si-sami/
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