PTAČÍ KRMÍTKO
CO POTŘEBUJETE:
Starý hrnek, dřevěný klacík/tlustá špejle, provázek, sádlo a ptačí zob nebo slunečnicová
semínka.

POSTUP:
Dříve než se pustíte do tvoření, přesvědčte se, že sádlo, které máte doma, či které koupíte, je
přírodní a bez přidaných přísad. Je to velmi důležité, protože např. sůl by mohla ptáčkům i v
malém množství silně uškodit. Děti, zkuste krmítko tvořit samy, jen u rozpouštění sádla
poproste dospělé o dohled.
Vložte do hrnečku klacek/větvičku, která musí z hrnečku přesahovat. Větvička bude sloužit jako
bidýlko pro ptáčky, kteří na něm přistanou a budou si moci pochutnat na dobrotách v hrnečku.
Nachystejte si ptačí zob nebo co najdete doma (slunečnicová, sezamová nebo lněná
semínka…). Dále dejte sádlo do hrnce a na mírném plameni ho rozpusťte. Po rozpuštění
přisypte v přiměřeném množství semínka. Děti, dávejte si pozor, abyste sádlo pouze rozpustily
(trvá to jen chvilku) a nezačaly ho už smažit. Po smíchání směsí hned nalijte do hrnečku
a nechte ztuhnout na chladném místě např. na parapetu za oknem. Směs bude tuhnout
rychleji. Uchem hrnku provlékněte šňůrku a poté už záleží na vás kam ho pověsíte. Pokud
máme zahradu nebo balkon, tak si pověste krmítko doma a v následujících dnech sledujte, jak
ptáčkům chutná. V případě, že nemáte balkon, tak zanesete krmítko při procházce do lesa a
pověste na větev stromu. Ale pozor! Hrneček musíte na jaře zase uklidit.

Lze udělat i velmi zjednodušenou a rychlejší formu krmítka, kdy si vezmete malý kus sádla,
zapracujete do něj semínka a vytvoříte z toho kuličku, kterou omotáte provázkem a poté už
rovnou zavěsíte na větvičku stromu.
Záleží jen na vás, kolik toho vytvoříte a jakou variantu si zvolíte.

CO PROCVIČUJETE:
Budete rozvíjet hlavně samostatnost, jemnou motoriku, ale i svou kreativitu, tvořivost,
pozorovací schopnosti, a nakonec i trpělivost při čekání až krmítko objeví ptáčci.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Zaměřte se s dětmi na vyváženost ingrediencí, aby nebylo semínek příliš velké množství. V
případě chybějících ptačího zobu lze vytvořit krmítko jen z rozpuštěného a ztuhlého sádla.
Nezapomeňte, že sádlo musí být přírodní a nesmí obsahovat žádné suroviny navíc. Pokud děti
umí číst, nechte je tvořit samotné.

