
NÁZOV   TÉMY: Život v slovenskej dedine, záhrade a rodine 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Niečo o vtákoch 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
I. spoznať lastovičku, 

bociana; 

 

II. spoznať lastovičku, 

bociana ,škovránka, 

kukučku, škorca, 

stehlíka...; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prileteli vtáčky, už sú tu 

Porozprávajte sa a zopakujte s deťmi ročné obdobia, mesiace v roku; Určte aktuálne ročné 

obdobie, mesiac. Vysvetlite: Kto sú poslovia jari (prečo sú myslení práve vtáci)?  

Pripomeňte deťom 1. apríl – Deň vtákov:  Na jar sa vracajú vtáci, ktorí v jeseni odleteli do 

teplých krajín. Prečo sa vracajú a čo budú robiť?  Ako prvé prilietavajú škovránky. Niekedy 

ich môžeme vidieť, ako lietajú vysoko nad poľom a spievajú: 

 

Činnosti:  Vyhľadajte, prečítajte, prezrite si obrázky, vypočujte zvuky spolu s deťmi na 

stránke o danom živočíchovi: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kovr%C3%A1nok_po%C4%BEn%C3%BD  ; 

 

 Opýtajte sa a zistite: Ktoré ďalšie vtáky prilietajú späť z teplých krajín? (lastovička, 

bocian, kukučka, škorec, stehlík...). 

Lastovička: https://sk.wikipedia.org/wiki/Lastovi%C4%8Dka_oby%C4%8Dajn%C3%A1  ; 

Bocian: https://sk.wikipedia.org/wiki/Bocian_biely  ; 

Stehlík: https://sk.wikipedia.org/wiki/Stehl%C3%ADk_oby%C4%8Dajn%C3%BD  ; 

Kukučka: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kuku%C4%8Dka_oby%C4%8Dajn%C3%A1  ; 

Škorec: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0korec_oby%C4%8Dajn%C3%BD  ; 

 Pozrite si živé prenosy z hniezd: http://www.kukaj.sk/  ; 

 Vyhľadajte obrázky vtákov v detských encyklopédiách, pomenujte ich; 

 Vystrihujte naskenované obrázky pomenovaných vtákov – zaveste ich na konár vo 

váze; 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kovr%C3%A1nok_po%C4%BEn%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lastovi%C4%8Dka_oby%C4%8Dajn%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bocian_biely
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stehl%C3%ADk_oby%C4%8Dajn%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kuku%C4%8Dka_oby%C4%8Dajn%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0korec_oby%C4%8Dajn%C3%BD
http://www.kukaj.sk/


 Pozorujte vtákov v prírode, v záhrade, porovnajte ich s vystrihnutými obrázkami; 

 Večer si pozrite rozprávku: https://www.youtube.com/watch?v=n8Idinl8U6k 

 

I. vypočuť rozprávku 

a pomenovať hlavných 

hrdinov; 

 

II. vypočuť a na základe 

rozprávky spoločne 

komunikovať  o o svojich 

pocitoch a zážitkoch; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastovička Evička 

Zarecitujte deťom:    Po zime sa vraciam k vám, 

                                  jarný pozdrav pre vás mám. 

                                  Pozdravenie od slniečka 

                                  prináša nám la... (lastovička). 

 

Činnosti: Prečítajte deťom rozprávku a ukazujte ilustrácie (veľké obrázky sú za tabuľkou): 

Lastovička Evička 

  

Nad oknami pod strechami, si lastovičky stavali krásne hniezda, svoje domy. Mladá 

lastovička Evička ešte bývala so svojou maminkou, no vedela, že už prišiel čas, aby si 

postavila vlastný domček. Ako jej mamka vravela: „Nadišiel čas vyletieť z hniezda.“ A 

veru, aj ona už cítila, že by sa mala poobzerať po svojom vlastnom hniezde. 

 
A tak sa lastovička Evička jedného krásneho dňa vybrala hľadať pekné miesto, kde by si 

postavila svoj domček. Letela od strechy ku streche, od okienka ku okienku, no všade, kde 

by sa jej páčilo, už niekto postavil hniezdo. 

Vyrozprávala sa svojim kamarátkam a tie ju začali chuderku ľutovať: „Ty máš ale smolu. 

Nemáš veru šťastie, čo len s tebou teraz bude?“ Avšak Evička im hrdo 

odpovedala: „Ktovie, či mám šťastie a či nešťastie? Všetko je tak, ako má byť.“ 

Smelo sa teda vybrala ďalej hľadať. Vtom zbadala, ako ľudia začali ničiť hniezda iným 

lastovičkám, práve na tom dome, ktorý sa jej tak páčil. Darmo, ten dom sa páčil aj ľuďom, 

ktorí v ňom bývali a nechceli sa oň s lastovičkami deliť. 

„Íha, keby tam predtým bolo voľné miesto pre moje hniezdo, už by som ho mala zničené, len 

čo by som ho dostavala,“ poriadne si vydýchla. „Musím hľadať ďalej, niekde, kde môj 

domček nebude ľuďom na obtiaž.” 

https://www.youtube.com/watch?v=n8Idinl8U6k
http://www.pozitivnerozpravky.sk/wp-content/uploads/2016/12/last1-e1482246662215.jpg


Hľadala sedem dlhých dní. Nakoniec našla krásne miesto pre svoje hniezdo na vysokej 

budove, kde už ľudia nedočiahli. Postavila si tam krásne hniezdo. Len čo ho dokončila, 

zavolala svoje kamarátky na oslavu. „Evička, kamarátka naša. Veruže máš krásny domček. 

A aké krásne miesto si si našla,“ v dobrom jej závideli. „Teraz ti ho už nikto nezničí. 

Nestane sa ti to, čo našim príbuzným. Máš ty veru veľké šťastie.“ 

A Evička len zaštebotala: „Šťastie, a či nešťastie, ktovie. Všetko je tak, ako má 

byť,“ spokojne sa na ostatné lastovičky usmiala. 

Prešlo pár týždňov.  Lastovička Evička sa vracala z denného lovu mušiek do svojho 

krásneho domčeka. Bol to dlhý deň a tešila sa na to, kedy si vystrie krídelká. No čo to 

nevidí, len čo vletí do svojho domu? V jej domčeku už niekto bol: „Haló, toto je môj 

domček, kto ste?” pýtala sa Evička. 

A z domčeka sa ozvalo: „Teraz je to už náš domček. My sme vrabčia rodinka. Mám tri deti, 

nemám kde ísť,“ smutne zahlásila mamka vrabčica. „Ty si iste postavíš nový dom.“

 
Lastovička Evička sa ich márne pokúšala presvedčiť, aby jej domček vrátili. Vrabčica sa so 

svojimi deťmi ani nepohla. Evička sa vybrala za svojimi kamarátkami, aby mala kde 

prespať. Všetko im vyrozprávala, a tie sa pustili do bedákania: „Aké nešťastie sa ti 

prihodilo… Drzé vrabce sú to. Berú si naše domčeky, no čistá katastrofa. Len čo slnko 

vyjde, pôjdeme s tebou a vyženieme ich odtiaľ!“ 

„Nie, necháme ich tam. Ktovie, či je to šťastie a či nešťastie. Všetko je tak, ako má 

byť,“ ešte vždy verila lastovička Evička. 

Evička sa viac nad vrabcami netrápila, a hneď ako vyšlo slnko, vybrala sa hľadať miesto pre 

svoj nový domček. Ako tak poletovala sem a tam, priletel k nej krásny lastovičiar Nio a 

milo sa jej prihovoril. „Ahoj krásavica, stratila si niekoho? Môžem ti nejako pomôcť?“ 

Lastovička Evička sa usmiala a vysvetlila mu, čo sa jej prihodilo a že teraz hľadá miesto pre 

svoj nový domček. V tom jej mladý Nio navrhol: „Vieš čo, poď bývať ku mne. Môj dom je 

veľký, iste sa ti bude páčiť. A ty sa veľmi páčiš mne,“ usmial sa pekný lastovičiar, ktorý sa 

na prvý pohľad do lastovičky Evičky zamiloval. „Rád by som si ťa vzal za ženu.”

http://www.pozitivnerozpravky.sk/wp-content/uploads/2016/12/last2.jpg


 
Evička párkrát preletela okolo smelého lastovičiara, a keďže aj ona už túžila mať svoju 

rodinu a Nio sa jej veľmi páčil, súhlasila a nasťahovala sa k nemu. 

Keď to videli jej kamarátky, začali si medzi sebou štebotať: „Tá má ale šťastie, takého 

krásavca si tak rýchlo našla a my nemáme ešte nikoho.“ Vtom sa ozvala jedna 

lastovička: „Šťastie a či nešťastie, ktovie? Všetko je tak, ako má byť.“ 

 

Ponaučenie: Každý problém môže byť našou výzvou, príležitosťou k niečomu novému 

a lepšiemu. Záleží na tom, ako sa sami rozhodneme. 

 Opýtajte sa:  

I.   1. O akých vtáčikoch bola rozprávka? 

     2. Ako sa volala lastovička? 

     3. Ako sa volá domček, v ktorom žijú vtáci? 

     4. Kto sa nasťahoval do lastovičkinho  hniezda? 

     5. Ako sa volal lastovičiar? 

II. 6. Porozprávaj, o čom bola rozprávka? 

    7. Stalo sa aj tebe niekedy, že sa niečo, čo najskôr vyzeralo ako zlé, nakoniec obrátilo na 

dobré? 

8. Čo ťa naposledy nahnevalo alebo si z toho bol/a smutný/á? Vedel/a by si ako to 

zmeniť na niečo pekné, čo ti urobí radosť? 

     9. Je podľa teba dôležité nevzdávať sa a veriť, že všetko nakoniec dobre dopadne? 

(Zdroj: pozitívne rozprávky.sk); 

 Vyhľadajte, prečítajte, prezrite si obrázky, vypočujte zvuky spolu s deťmi na 

stránke o vrabcovi: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vrabec_domov%C3%BD   

 Naučte deti spamäti úvodnú riekanku o lastovičke;   

 Napodobnite a z plastelíny vyrobte lastovičie hniezdo (modelovaním gule medzi 

dlaňami alebo dlaňou a podložku krúživým pohybom rúk) a zliepaním guličiek, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vrabec_domov%C3%BD
http://www.pozitivnerozpravky.sk/wp-content/uploads/2016/12/last.jpg


ukážte im príklad:  

 

  

- prácu odfoťte a pošlite emailovú adresu: riaditelka@3msv1.sk  

 

     

 Vyrobte s deťmi lastovičku: Najprv nakreslite jednotlivé diely na biely a čierny 

papier: 

 
Mladším deťom jednotlivé diely vystrihneme: 

                                                 I. vystrihnuté časti budú zliepať do celku; 

                                                II. samostatne vystrihnú predkreslené časti a zlepia do tvaru 

lastovičky:      

 
         Nakoniec prilepia oči a zobák z oranžového papiera: 

 
 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


 
 Lastovičky uložte k hniezdu alebo zaveste na konár k ostatným vtákom; 

             - prácu odfoťte a pošlite emailovú adresu:   riaditelka@3msv1.sk  
 

I. + II. počúvaním hudby, 

spievaním, tancom 

prežívať radosť a príjemný 

estetický zážitok; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škovránok spieva, 

radosť rozosieva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zopakujte s deťmi: Pamätáš sa na rozprávku, kde jar zaspala? Ako sa volal vtáčik, ktorý  

zobudil jar? 

Môžete si ju pripomenúť a pozrieť: https://www.youtube.com/watch?v=n8Idinl8U6k ; 

 

Činnosti: Zarecitujte spolu riekanku:  Hlásky svoje naladíme,  

              pesničkou vás potešíme. 

             My, s radosťou spievame,  

                                                                piesňou jaro vítame. 

 Napodobňujte spev vtákov, zapojte aj tlieskanie: 

                                              Bocian – klepoce: klep, klep, klepi, klepi. 

                                              Kukučka – kuká: ku-ku, ku-ku, ku-ku-kuk. 

                                              Vrabec – čviriká: čvir, čvir, čvirik, čvirik. 

                                 Škovránok – trilkuje: trilop, trili, trilii lop. 

 Vymyslite a zaspievajte si známe piesne na danú slabiku: Na akú melódiu môžeme 

slova zaspievať, a vytvoriť tak vtáčiu pesničku? Vychádzame z jednoduchých 

pesničiek (Napr.: Prší, prší – zaspievame ako kukučky: ku-ku-ku-ku....) 

mailto:riaditelka@3msv1.sk
https://www.youtube.com/watch?v=n8Idinl8U6k


 

 

 

 

Takto letia vtáci 

¦: Takto letia vtáci, vtáci, 

takto sadajú. 

¦: Takto pijú vodičku, 

hore kukajú. 

¦: Takto skáču vrabce, 

vrabce, žitko zobkajú. 

¦: Takto pijú vodičku, 

hore kukajú. 

¦: Takto skáču žabky, 

žabky, takto kvákajú. 

¦: Takto pijú vodičku, 

hore kukajú. 

¦: Takto plávu rybky, 

rybky, takto plávajú. 

¦: Takto pijú vodičku, 

hore kukajú. 

 

 Vypočujte si a všimnite si v skladbe klesanie a stúpanie melódie, trilkovanie –

melodické ozdoby, silnejúcu a slabnúcu dynamiku. Napodobnite pohybom:  

Škovránok je vtáčik, ktorý lieta dosť vysoko a rýchle trepoce malými krídelkami. 

Lieta si raz hore, raz dolu a neustále vyspevuje. Nakoniec zaletí k svojmu hniezdu. 

Aj Ujo skladateľ P.I.Čajkovský rád počúval na jar spev škovránka a preto vymyslel 

takúto klavírnu skladbu: 

https://www.youtube.com/watch?v=72nD7Ve-HJM  ; 

 Vypočujte a porovnajte vážnu hudbu s ľudovou hudbou,  všimnite ako dokážu husle 

napodobniť malého operenca. Napodobnite pohybom:      

https://www.youtube.com/watch?v=1FcCFk7CEEY   ; 

 

 Otázka: Ktoré vtáčiky ešte prilietajú z teplých krajín?  

 Zaspievajte si pesničku, zatancujte si, znázornite pohyb podľa obsahu piesne: 

https://www.youtube.com/watch?v=ma1BIu1ez4A 

 Vyrobte si domáci orchester spolu  a hrou na vlastnoručne zhotovené nástroje sa 

pridajte k predchádzajúcej piesni: zacinkáme lyžičkou o pohár; 

     Na dno kelímku od jogurtu urobí dospelý dierku, cez ktorú prevlečieme šnúrku nebo 

stužku na viazanie kytíc, vo vnútri zaistíme uzlíkom, priviazaným na zápalku/ kúsok špajle. 

Kelímok držíme v jednej ruke, palcom a ukazovákom druhej ruky prejdeme po šnúrke, 

visacej z dna. Suché prsty spôsobia šuštivý zvuk, mokré prsty vyvolajú prenikavý zvuk. 

Môžeme spojiť s hrou na husličky „fidli, fidli“. 

  „Rum, zum“ na basu: môžeme prejsť lyžičkou po vrúbkovanej plechovke. Zabubnujeme 

na dno vedra, hrnca… (Zdroj: rvp.cz). 

 Počúvajte spev vtákov v prírode, záhrade. 

I. pomenovať 

bezprostredne vnímané 

predmety; 

 

II. na základe 

fonematického sluchu 

 

 

 

 

 

 

Zoberieme vyrobenú lastovičku a dáme deťom hádanku s hláskou mena dieťaťa:  

I.: Letí, vtáčik, letí, pýta sa on milých detí. 

Kto tu je, kto sa ako menuje? 

II.: Letí, vtáčik, letí, pýta sa on milých detí. 

Kto tu je, kto sa na „M“ menuje? – dieťa odpovie svoje meno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=72nD7Ve-HJM
https://www.youtube.com/watch?v=1FcCFk7CEEY
https://www.youtube.com/watch?v=ma1BIu1ez4A


samostatne rozlíšiť hlásku 

na začiatku slova; 

 

I.+II. logickým myslením 

vyriešiť problém; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letí, letí, všetko letí.... 

 

Činnosti:  

 Zahráme sa deťmi na pomenovanie predmetov (I.)a  určovanie hlásky na začiatku 

slova(II.): Vtáci počas svojej dlhej cesty museli aj odpočívať. Stále si vybrali nejaké 

miesto alebo predmet. Rodičia opakujú riekanku a menia hádanku podľa predmetov 

v okolí, v ktorom sa deťmi hráte. Manipulujte s maketou lastovičky, ktorá sadá na 

daný predmet: 

I.: Letí, vtáčik, letí, pýta sa on milých detí. 

Kto tu je, kto odpovie, na čom vtáčik oddychuje? (na stoličke, na skrini, na sporáku....) 

 

Lastovičkou manipuluje dieťa a ukladá na vybraný predmet:  

II. Letí, vtáčik, letí, pýta sa on milých detí. 

Kto tu je, kto odpovie? Čo sa na „S“ menuje? (stolička...). 

 

 I.+II . Rodič manipuluje s maketou lastovičky a ukladá ju na rôzne miesta. Dieťa 

odpovedá kde sa vtáčik schoval: Pod stôl. Na skriňu. V košíku. Atď... 

 Na stôl položíme niekoľko predmetov (hračky, predmety dennej potreby...), 

vyslovíme prvú hlásku z názvu niektorého z nich a dieťa ukáže a pomenuje daný 

predmet; 

 Zahráme sa hru: Letí, letí, všetko letí.... Vrabec letí (ak je to pravda deti dvihnú 

ruky hore, ak nie, nechajú ich na kolenách); 

 Určujeme množstvo. Pripravíme hrach, fazuľu (alternatíva: kôstky, gombíky, 

vrchnáky, kamienky, konáriky, šišky zo stromov, gaštany a podobne), veľká hracia 

kocka s 1 až 6 bodkami:  

To bol ale dlhý let. 

Vraciame sa rady späť. 

Dlhá bola naša cesta 

cez more, hory i mesta. 

Vtáci po dlhej ceste vyhladli, nakŕmime ich. 

Dieťa má svoju kôpku hrachu a kôpku fazule (najlepšie 10 a viac). Dieťa alebo rodič 

zakotúľa kockou a hlási: „Hrach!“ dieťa zoberie zo svojej kôpky rovnaký počet hrachu, aký 



je znázornený na kocke a uloží si ich pred sebou. To isté sa opakuje s kôpkou fazule. Potom 

sa pravidlá otočia. Pri hodení kocky deti si neukladajú hrach a fazuľu pred seba, ale 

naopak – odoberajú ich a ukladajú si ich na vlastné kôpky. Pridávať a odoberať predmety 

môže dieťa až po hodení kocky. Rodič sleduje, či má dieťa dostatočný počet hrachu a fazule 

vo svojich kôpkach na odobranie, ak nie, bude si ich na svoje kôpky ukladať. 

 Vystrihnite spolu s deťmi zelené listy. Na jednu stranu nalepte kúsok vlny 

(húsenica), rôznej farby. Pripravené listy rozložíme po zemi húsenicami smerom 

nadol. Dieťa lieta s maketou lastovičky, na hudbu,  pomedzi listy. Ak stopneme 

hudbu, dieťa položí lastovičku na najbližší list. Zdvihne ho a pomenuje akej farby je 

húsenica. 

 
           Hru hráme kým deti nevymenujú všetky farby alebo podľa ich záujmu. 

 Odstrihovanie rohov papiera (novinový papier). Dieťa strihá rohy tak dlho, až 

papier rozstrihá na malé kúsky. Vyrobí jedlo pre vtáčiky. 

 Večer si pozrite rozprávku: 

https://www.veselerozpravky.sk/tao-tao-velke-stahovanie-vtakov/   ; 

I.+ II. Kresliť, maľovať, 

modelovať s radosťou 

a hravo experimentovať 

s výtvarným materiálom; 

 

 

 

 

Poslovia jari 

Pozrite si animovaný film (český dabing) 

https://www.youtube.com/watch?v=86fzbncht8Y 

Činnosti:  Dajte deťom štetec, vodové farby, vodu, handričku na otieranie štetca, výkres A3. 

Nechajte, nech si dieťa vyberie, pomenuje jedného vtáčika, ktorý prilieta k nám z teplých 

krajín na jar a samostatne ho namaľuje. 

 Nakreslite maketu vtáka na kartón a vystrihnite. Deti si maketu obkreslia na veľký 

formát baliaceho papiera v rôznom počte.  Z plastelíny, vaľkaním, vymodelujú dlhý, 

tenký valček, z ktorého vytvárajú rôzne ornamenty, ktorými ozdobujú obkreslené 

makety: 

https://www.veselerozpravky.sk/tao-tao-velke-stahovanie-vtakov/
https://www.youtube.com/watch?v=86fzbncht8Y


 

 
 

 I.: Na výkres nakreslite a vystrihnite maketu vtáčika, dieťa ho vyzdobí farbičkami, 

podľa vlastnej fantázie a doplní pierkami, štipcami.  

II. Na výkres dieťa samostatne nakreslí, vystrihne maketu vtáčika ,vyzdobí ho 

farbičkami,  podľa vlastnej fantázie a doplní pierkami, štipcami:  

 
 

 I. :Na papier nakreslite maketu bociana. Deti vyfarbia telo, dokreslia detaily. 



S pomocou, z červeného pásika papiera poskladajte do harmoniky, roztiahnite 

a prilepte k telu, dolepte vystrihnuté chodidlá a zobák. 

II.: Deti samostatne realizujú všetky uvedené predchádzajúce činnosti: nakreslia 

telo, doplnia detaily. Samostatne z červeného pásika papiera poskladajú do 

harmoniky, prilepia k telu, dolepia vystrihnuté chodidlá a zobák. Dotvoria pozadie 

obrázka. 

 
 

- práce odfoťte a pošlite emailovú adresu: riaditelka@3msv1.sk  

 Nezabudnite na  živé prenosy z hniezd: http://www.kukaj.sk/  ; 

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

 

mailto:riaditelka@3msv1.sk
http://www.kukaj.sk/


ZDROJE: 

  https://clanky.rvp.cz/search/  ; 

 http://www.pozitivnerozpravky.sk/rozpravka-ako-darcek-lastovicka-evicka/  ; 

 https://www.google.com/search?q=hniezda+lastovi%C4%8Dky&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBn4y93sboAhWoaRUIHQbwAJIQ_AU
oAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=1MBh0lZ_ortA1M  ; 

 http://stepbystepideas.com/paper-magic-animal-craft-ideas-kids/  ; 

 Schneiderová M.: Hudba v lese. Súzvuk Prešov 2003; 

 Predškolská výchova: Rozvíjajúci program pre deti s odkladom školskej dochádzky; 

 Podhájecká M.: Edukačnými hrami poznávame svet. Prešov 2008; 

 https://i.pinimg.com/736x/df/38/6a/df386a50dbc5fb44ad5d3acc1d96b282.jpg  ; 

 http://cookingruthie.ru/lillianabird.yesmissy.ru_____7730951-67-best-ideas-bird-nest-design-ideas-mixed-media-inn21.html ; 

 https://sk.pinterest.com/pin/573575702537863349/ ; 

 

 

 

 

Ilustrácie k rozprávke (Ilustrácie: Alenka Čerťaská): 

https://clanky.rvp.cz/search/
http://www.pozitivnerozpravky.sk/rozpravka-ako-darcek-lastovicka-evicka/
https://www.google.com/search?q=hniezda+lastovi%C4%8Dky&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBn4y93sboAhWoaRUIHQbwAJIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=1MBh0lZ_ortA1M
https://www.google.com/search?q=hniezda+lastovi%C4%8Dky&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBn4y93sboAhWoaRUIHQbwAJIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=1MBh0lZ_ortA1M
http://stepbystepideas.com/paper-magic-animal-craft-ideas-kids/
https://i.pinimg.com/736x/df/38/6a/df386a50dbc5fb44ad5d3acc1d96b282.jpg
http://cookingruthie.ru/lillianabird.yesmissy.ru_____7730951-67-best-ideas-bird-nest-design-ideas-mixed-media-inn21.html
https://sk.pinterest.com/pin/573575702537863349/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


