
NA JAŘE, NA JAŘE, ČÁP JEDE V
KOČÁŘE

„Kam letí naši čápi? Proč tady nezůstanou?“ ptá se Anežka a zaraženě se dívá na opuštěné 
hnízdo na střeše za komínem a na čapí pár se dvěma už dospívajícími mláďaty, kteří 
zakroužili nad střechami a rozhodně zamířili k jihu. 
 
„Tak jak to čápi dělají,“ povídá babička. „Všichni čápi odlétají na zimu do Afriky. Kdepak by
tady pod sněhem sháněli žáby a brouky a pod ledem ryby a čolky? Ale dočkáš se, na jaře se 
zase vrátí.“ 
 
To Anežku téměř usmířilo, ale stejně si dělá o své čápy starost. Jak se tam v té Africe a po 
celou dlouhou cestu budou dorozumívat? Tady, když na ně zavolám: „Čápe, čápe!“, vědí, že to
patří jim. Ale co když tam někde za mořem, na ně budou volat úplně jinak? V cizích zemích se
přece mluví cizími jazyky. 
 
 To Čápík a Čápinka si starosti nedělají. Rodné Vodňany nechali za sebou a letí teď pod 
dozorem rodičů k jihovýchodu. Strašně se těší, že uvidí nové kraje a zažijí dobrodružství.  
 
„Jak dlouho vlastně poletíme?“ ptá se Čápík tatínka.  
 
„To záleží na počasí, ale nejméně dva měsíce?“ 
 
„Dva měsíce? Tak dlouho letět nevydržím.“ 
 
„Ovšem že ne. Budeme přece také odpočívat, shánět potravu, čistit a čechrat peří a vždycky se
musíme trochu prospat. Cestou se seznámíte s našimi příbuznými, kteří hnízdí v jiných 
krajích a jiných zemích. 
 
Ale jak se s nimi domluvíme?“ diví se Čápinka, která se už těší na nové kamarády. 
 
„No jak? Snadno! Po čapím. My čápi máme přece všichni stejnou řeč.
Děláme klapy-klap, klapy-klap zobákem. 

V Africe bylo krásně, ale čápi už se těšili, až se vrátí domů do Vodňan...

Je duben. Dny jsou příjemně teplé. Anežka se právě učí a tu ji vytrhne
křik z ulice: „Čápi, čápi.“ Anežka vyrazí, ani se nepřezuje. 
 
A opravdu, na louku za zahradami se snáší několik čápů. Krouží ve velkých obloucích a 
přistávají. Ještě na zemi trochu pohybují křídly, jako by je nemohli zastavit. Anežce se zdá, že 
jí jeden z nich kývá hlavou na pozdrav. I Anežka mává a vesele volá: „Čápi, čápi!“ Čápinka 
spokojeně poklepává zobákem. „Tak jsme zase doma. A Anežka na nás nezapomněla. Škoda, 
že Anežka neumí klapy-klap a já jí nemůžu vypravovat  o Africe. 



OTÁZKY

• kam odletěli čápi na zimu
• čím se čápi živí
• kde si čápi stavějí hnízda
• jak se jmenovaly čapí mláďata
• jak se mezi sebou dorozumívají

JAK VYPADÁ ČÁP

dlouhý zobák

dlouhý krk

velká křídla

dlouhé nohy

říkanka „O Čápovi“

Čáp je velký pták, (velký kruh před tělem)

dělá klapy, klap. (ruce klapou před tělem)

Umí stát na jedné noze, (stoj na jedné noze)

umí létat po obloze. (ruce jako křídla létají)

Hnízdo staví na komíně, (ruce nad hlavou)

rozhlíží se po krajině. (ruka k čelu, koukáme do dálky)

Pak si potichoučku vyčká, (prst na ústa, potichu šeptáme)

na žabičku u rybníčka.



ZAZPÍVEJ SI PÍSNIČKU O ŽABCE A ČÁPOVI

ANIMOVANÁ POHÁDKA – ČAPÍ PŘÍBĚHY - Přílet

https://www.youtube.com/watch?v=NE6d_gpzXT4

https://www.youtube.com/watch?v=NE6d_gpzXT4


PROSTOROVÉ VZTAHY – KDE JE ŽABÁK – v, pod, za, vedle, vpravo, na, před

ZAHRAJ SI HRU „ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU…“





KDE KDO BYDLÍ – přiřaď a povídej

• ČÁP SI STAVÍ HNÍZDO NA KOMÍNĚ

• VLAŠTOVKA MÁ HNÍZDO POD STŘECHOU DOMU

• VČELKA BYDLÍ V ÚLU

• SLEPICE OBÝVÁ KURNÍK



DOVEDEŠ PŘIŘADIT ČÁPOVI JEHO STÍN



VYROB SI ČÁPA

pomůcky: rulička od toaletního papíru,
hnědá tempera (fix, pastelka), seno, čtvrtka,

oranžový a černý fix či pastelka, lepidlo,
špejle, nůžky 

pomůcky: vatové tampónky, špejle, červený
chlupatý drátek, červená mašle, černý a

červený papír, nůžky, lepidlo, oko



OBTÁHNI TEČKOVANÉ ČÁRY



VYBARVI NEJVYŠŠÍ KOMÍN ČERVENOU PASTELKOU A NEJMENŠÍ HNĚDOU
PASTELKO



Č Á P

Ž Á B A

ÚKOLY PRO STARŠÍ DĚTI

• ZKUS PŘEPSAT SLOVO ČÁP, ŽÁBA

• NA JAKOU HLÁSKU ZAČÍNAJÍ SLOVA ČÁP, ŽÁBA

• NA KTEROU HLÁSKU KONČÍ 

• Z KOLIKA PÍSMEN SE SLOVA SKLÁDAJÍ

• KOLIK SLABIK MÁ SLOVO ČÁP, ŽÁBA

• MAJÍ NĚJAKÉ PÍSMENKO STEJNÉ, KTERÉ



OBTÁHNĚTE CO NEJPŘESNĚJI



PRAVOLEVÁ ORIENTACE – SD



Žába a čáp

Klapy klap, klapy klap, 

k rybníku se blíží čáp.

Žába skáče do louže, 

čáp je chytit nemůže.

• Víte, proč se žáby bojí čápů?

• Jak dělá žába?

• Jakou barvu má žába?

• Kde bydlí žába?

VÝVOJ ŽÁBY



OBRÁZEK ROZSTŘÍHEJ A SLEP DLE ČASOVÉ POSLOUPNOSTI



NAJDI 10 ROZDÍLŮ

ROZSTŘIHNI A SLEP SI PUZZLE



ŽABÍ DOMINO



SLEP SI ŽABIČKU - SD



ROZSTŘIHNI A SLEP SI ŽABIČKU – MD



PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ TVARY



DOKRESLETE ŽABIČKÁM BUBLINY



CO NEJPŘESNĚJI OBTÁHNI ŠRAFOVANOU ČÁRU



VYBARVI ŽABCE DELŠÍ CESTU K RYBNÍČKU - SD



POMOCÍ PUNTÍKŮ ČI ČÍSLIC VYJÁDŘI POČET DANÝCH
OBRÁZKŮ - SD



SUDOKU – SD
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