
KDO TO KLAPE NA KOMÍNĚ 

 

Minulý týden jsme oslavili první jarní den a spousta z nás má toto krásné období spojeno 

s přilétáním čápů. Jinak tomu není ani tento rok. Na přelomu března a dubna totiž nastává 

hlavní čas návratů čápů bílých ze vzdálených zimovišť. Na komínech, ale i speciálně 

vytvořených konstrukcích můžeme pozorovat již obsazená hnízda těmito majestátními  

ptáky, jak se hlasitým klapotem zobáků, vítají zpátky doma. 

 

 

 

 

 

 

Povídání o Čápíkovi a Čápince 
 

   V pátek jako obvykle se vydala Anežka se svojí babičkou na procházku. Jako vždy se 

zastavily u čapího hnízda. Ale dneska jejich pohledy utkvěly na vzdalujících se čápech. „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. 

https://baxili.ru/cs/business-ideas/volshebnaya-ptica---belyi-aist-ustroistvo-gnezda-dlya-aista-chto-edyat-aisty-ptica.html


    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. 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 se už 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. 

 

Položte dětem otázky: 
 

 

 Kam a proč odletěli čápi? 
(do Afriky v zimě by tu měli nedostatek potravy) 

 

 Čím se čápi živí? 
(živí se hlavně drobnými savci -hraboši, krtky, hmyzem, žábami a žížalami, méně požírá také 
plazy, plže, ryby, ptačí vejce i mláďata a mršiny. V Africe často sleduje hejna sarančat. Kořist 

vyhlíží za pomalé, rozvážné chůze, na hlodavce někdy nehybně čeká u nor) 
 

 Kde si čápi stavějí hnízda? 
(na vyvýšených místech - na komínech, ale i speciálně lidmi vytvořených konstrukcích) 

 

 Jak se jmenovala čapí mláďata? 
(Čápík a Čápinka, pokus se vymyslet i jiná jména) 

 

 Jak se jmenovala holčička a co dělala, když přiletěli čápi zpátky? 
(Anežka, mávala a křičeli čápi, čápi. Zkuste vymyslet jiný pozdrav) 

 

 Jak se jmenovalo rodné město čápu? 
(Vodňany, znáte ještě jiná města?) 

 

 Jak se mezi sebou čápi dorozumívají 
(klapotem zobáků) 



To, že pohádky mají v životě dítěte velký význam, o tom už dnes téměř nikdo nepochybuje. 

Vydejte se proto s dětmi do pohádkového světa. V odkaze naleznete hezké čapí příběhy. 

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

 

 

 

 

 

Říkanka s pohybem: 
 

 

 
 

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 hlavu) 

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

Pak si potichoučku počká            (prst na ústa, jako když máme být potichu a šeptáme) 

na žabičku u rybníčka. 

 

 

 

 

Nemáte poblíž komín, na kterém se usadil čáp? Pojďte si ho tedy vyrobit sami. A aby neměl 

hlad, udělejte mu i žabku.  

 Vatové tampony jsou skvělým pomocníkem v domácnosti. Nicméně, kromě jejich 

primárních schopností jsou také skvělým prostředkem k vytvoření hezkých obrázků a 

dekorací!  V naší fotogalerii naleznete inspirací na to, jak tuto pomůcku využít! Děti 

budou z tvoření nadšené! 

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


 

 

Odkaz na výrobu čápa z vatových tamponů:  

http://www.tvorive-projekty.cz/tvorime-s-detmi-cap-a-zabka.aspx 



Vezmi tužku, spoj všechny tečky a doplň rovné čáry na komíně. Není důležitá přesnost čáry, 

ale co možná nejplynulejší pohyb. Nezapomeň na správný úchop tužky, a správný sed. 

 

 



Zahrajte si s dětmi „Pan čáp ztratil čepičku“. Je to hra na barvy a na rychlost. Můžete ji hrát 
venku nebo za nevlídného počasí klidně i doma. Tak hurá na to! 

 

Postup: 

Předem určený hráč začne nahlas říkat říkanku „ pan čáp ztratil čepičku, měla barvu 
barvičku…“ a vždy si nějakou libovolnou barvu vymyslí a zvolá ji nahlas.  

Ostatní hráči jí ihned vyhledají ve svém okolí a musejí se jí co nejrychleji dotknout. Takto 
pokračujeme, dokud nás hra neomrzí. 

 

 

 

 

 

 Tato hra je opravdovou klasikou. Je skvělá na ukrácení dlouhé chvíle a děti jí milují.  Proto 
zkuste vymýšlet i neobvyklé kombinace, které najdete ve svém okolí „zelená s puntíky“ nebo 
„tyrkysová s lososovými pruhy“. Pokud vás hra pohltí a už nechcete opakovat barvy, které v 
minulosti padly, může být místo barvy volen třeba i materiál nebo konkrétní věc. Děti se pak 
musí dotknout něčeho ze dřeva, ze železa, gumového nebo třeba stromu, bláta…atd. 

 



Již brzy některé z dětí opustí naši školku a začnou docházet do školy. Proto si zkuste zahrát 

na to, jak to ve škole chodí. 

 

 Pokuste se slovo čáp a žába opsat (napodobit).  

 Na jaké písmena slova začínají. 

 Z kolika písmen se slova skládají. 

 Kolik slabik slova mají (vytleskejte). 

 

 

 

ČÁP 
 

 

 

 

 

ŽÁBA 
 

 

 

 

 

 



 Vystřihněte obrázky žabiček a nalepte je do správného okénka (trénujeme před 

matematické dovednosti) 

 

 

 

 

 



 Najděte a zakroužkujte 5 rozdílu. Poté obrázek vybarvěte dle vlastní fantazie. 

 

 

 
 


