
  

Krmení pro ptáčky
Když napadne sníh a venku je zima, pomáháš ptáčkům se zobáním? 

Sypeš jim do krmítka zrníčka? Zkus si s mamkou a taťkou vyrobit 
jednoduché závěsné krmítko.



  

Co k tomu budeš potřebovat? Připrav si rohlíky, zrníčka, lepidlo, 
provázek a nůžky. Semínka a zrníčka koupíš s rodiči v obchodě, kam 

chodíš nakupovat jídlo pro rodinu anebo přímo v obchodě určeném jen 
pro zvířátka.



  

Začni výrobou lepidla, s tím Ti pomůže maminka.

Na výrobu přírodního lepidla budeš potřebovat 3 lžíce hladké 
mouky, 4 lžíce studené vody, šálek horké vody a 1 lžíci cukru.



  

Výroba lepidla:
Mouku smíchej se studenou vodou a rozmíchej do hladka. Důležité je, aby 
směs neobsahovala hrudky. Připrav si  šálek horké vody, kterou nalij do 
hrnce, přidej připravenou moučnou směs a míchej  na teplé plotýnce do  
zhoustnutí. Po zhoustnutí hrnec odstav z plotny a přimíchej cukr. Vzniklou 
hmotu nech vychladnout a ulož do lednice. 



  

Poté požádej maminku, aby rozřízla rohlíky na 4 části. Jednotlivé části rohlíků 
vyskládej na plech s pečícím papírem , vlož do trouby a zapni jí na 180 stupňů. 
Může to být horkovzduch nebo tradiční pečení. Ale pokud budeš vědět dopředu, 

že tuto činnost budeš dělat, stačí, když rozkrojené rohlíky dáš na topení a 
počkáš, až budou usušené.



  

Rohlíkům chybí provázek, za který bude viset na větvích. Popros 
mamku, aby udělala do rohlíků dírku pomocí špičatého předmětu, 
například bodákem, jehlicí nebo špičatými nůžkami. A pak už si jen 

připrav zobání pro ptáčky či smíchaná semínka.



  

Jdi na to! Pomocí štětce nanášej lepidlo na rohlík a obtiskni namazanou 
částí do zrníček. Tímto způsobem obtiskni všechny rohlíky, které máš.



  

Po nalepení zrníček nech rohlíky zaschnout na talíři nebo 
tácku.



  

Teď už jen zbývá, abys vyrobené krmení pro ptáčky pověsil 
na větve stromu. A pokud bydlíš v bytě s balkónem, zkus 

zavěsit krmení na zábradlí balkónu. 
Ptáčci budou mít jistě radost z krmení a ty z toho, žes jim 

pomohl v zimě s potravou.
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