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Příroda živá a neživá
Co je to příroda?
Pole, lesy, louky, rostliny, skály, řeky, živočichové i lidé tvoří přírodu. Člověk svým působením přírodu
mění. Staví silnice, domy, přehrady. Příroda mu poskytuje suroviny na stavbu domů, na výrobu
nábytku, oblečení nebo potravin. Živočichové, rostliny a lidé potřebují ke svému životu vzduch,
vodu a výživu. Rostou a patří tedy do přírody živé. Kameny, voda, vzduch, písek, skály nerostou a
tvoří přírodu neživou.
1. Napiš vše, co patří do přírody:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. K obrázkům živé přírody napiš písmeno Ž a k obrázkům neživé přírody napiš písmen N.

3. Spoj, co k sobě patří:

příroda neživá
PŘÍRODA

příroda živá

roste, dýchá, rozmnožuje se,
přijímá potravu
neroste, nedýchá, mění se
zásahem člověka nebo působením
povětrnostních vlivů

4. Doplň věty:
Příroda je vše kolem nás. Přírodu živou tvoří ______________________ , ___________________ a
________________________ . Přírodniny živé dýchají, rozmnožují se, přijímají potravu a
_______________ . Přírodu neživou tvoří _______________, ________________, _____________,
a ____________________. Příroda neživá se mění zásahem člověka nebo působením
povětrnostních vlivů. Člověk potřebuje přírodu na výrobu _________________, oblečení, potravin,
materiálů ke stavbě _____________________ .
Nápověda: písek, lidé, rostliny, rostou, nástrojů, živočichové, kámen, vzduch, voda, domů.
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