
 

MOSTÍK 

JE S VÁMI 
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 18. 1. do 29. 1. 2021 

Milé děti, 

protože se všechny neúčastníte klubíkových činností, tak pro Vás máme 

několik nápadů na volný čas doma  

Tentokrát naše nápady budou na téma PTÁČCI V ZIMĚ. 

Kdo to ťuká na okénko -  malý vrabeček. Prosí, 

chudák, ať mu dáme aspoň drobeček. Nejsme 

lakomí, každý z nás to ví, že když právě zima 

vládne, ptáčci hladoví. Po snídani doma máme plno 

drobečků, na okno je nasypeme, počkej vrabečku. 

Tak HURÁ DO TOHO!!! 



Výtvarničení, tvoření 

Tácková budka pro ptáčky 

Co budeš potřebovat? 

Na výrobu budky: 

 3 papírové tácky 

 Tekuté lepidlo Herkules 

 Temperové barvy, štětec 

Na výrobu ptáčků 

 Samoschnoucí modelovací hmota Creall nebo obyčejná modelína a také slané těsto 

 Temperové barvy, štětec 

 Peříčka 

 

Jak na to? 

1. Založ kratší okraje dvou tácků a potři je tekutým lepidlem. 

2. Potřená místa přilep ke třetímu tácku – podstavě, a nech dobře zaschnout. 

3. Oba přilepené tácky nahoře spoj opět tekutým lepidlem. 

4. Po důkladném zaschnutí horní části tácků nabarvi stříšku libovolnou barvou. 



Ptáčci 

1. Z modelovací hmoty vytvaruj tělo ptáčka. 

2. Ještě do měkké hmoty zapíchni peříčka a nech zaschnout. 

3. Nakonec ptáčka vyzdob barvami. 

 

 

 



Ptáčci u krmítka 

Co budeš potřebovat? 

 Samoschnoucí modelovací hmota Creall 

 Váleček 

 Dřevěnou špachtli 

 Temperové barvy, štětec 

 Lepidlo – klovatina 

 

 

 



Jak na to? 

1. Pomocí válečku vyválej z modelovací hmoty tenký plát. 

2. Na plát si předkresli tvar ptačí budky s otvorem. 

3. Dřevěnou špachtlí vykroj domeček a nech do druhého dne zaschnout. 

4. Ze zbytků modelovací hmoty vytvoř tělo ptáčka s křidélkem a zobáčkem. 

5. Po zaschnutí nabarvi domeček i ptáčky, které na krmítko přilep – inspirací mohou být 
krmítka, která vytvořily děti v klubíku. 

6. Pro lesk můžeš použít klovatinu – lehce jí přetři celý výrobek. 

 

  



Krmení pro ptáčky 

V období velkých mrazů a sněhové pokrývky ptáčci nemají šanci najít nikde potravu. 

Toto je pro ně náročné období a my lidé jim můžeme pomoci tím, že je budeme přikrmovat. 

Nejrozšířenější je přikrmování semínky na krmítku, ale můžeme jim také vlastnoručně vyrobit 

krmení pomocí roliček z toaletního papíru. 

 

Co budeš potřebovat? 

 Roličky od toaletního papíru 

 Sádlo – musí mít pokojovou teplotu, aby se dalo snadno roztírat 

 Ptačí zob /koupit ve zverimexu/ nebo si směs můžeš namíchat – ovesné vločky, 
slunečnicová semínka, proso, mák, strouhanka z nesoleného pečiva 

 Miska nebo tácek 

 Provázek 



Jak na to? 

1. Roličky potři silnější vrstvou sádla. 

2. Smíchaný ptačí zob si nasyp do mělké misky nebo na tácek. 

3. Roličky namazané sádlem obal v ptačím zobu a máš hotovo 

4. Hotové roličky umísti na strom v zahradě nebo v parku. Na roličky můžeš navázat 
provázek a roličky navléknout na větev strom nebo keře. 

…a na závěr dvě omalovánky 

 

 

 

 



 

Dětský klub MOSTÍK vám přeje hodně zábavy 
a zimních radovánek. 


