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Oblast/Předmět

Čas – Člověk a jeho svět/Přírodověda

Očekávaný výstup

Žák vystřihá, zařadí a nalepí obrázky živočichů do třech skupin:
savci, ptáci, hmyz; rozstřihá názvy uvedených živočichů a nalepí je
k obrázkům zároveň s jejich základními znaky.

Speciální vzdělávací
- zdravotní postižení - LMP
potřeby

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání
Typická věková
skupina

Savci, ptáci, hmyz; základní znaky; názvy uvedených živočichů

Pracovní list
Aktivita
Žák
základní vzdělávání – první stupeň
10 - 12 let / 5. ročník
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Pracovní list – OPAKOVÁNÍ SAVCŮ, PTÁKŮ A HMYZU

SAVCI

PTÁCI

HMYZ

Základní znaky:
 rodí živá mláďata
 tělo mají složeno z hlavy,
krku, trupu, končetin
 tělo mají pokryto srstí

Základní znaky:
 tělo mají pokryto peřím
 tělo mají složeno z hlavy,
krku, trupu, křídel a
zadních končetin
 samička snáší vejce, ze
kterých se líhnou mláďata

Základní znaky:
 jsou to drobní živočichové
 tělo mají složeno z hlavy,
hrudi a zadečku, mají 3 páry
nohou a blanitá křídla
 samička klade vajíčka, z nich
se líhnou larvy, larvy se
zakuklí a z kukly se líhne
hmyz

Postup práce:
1. Obrázky živočichů vystřihni a nalep je do správných políček podle toho, zda patří do skupiny
savců, ptáků nebo hmyzu.
2. Máš zde i 3 políčka, kde jsou uvedeny základní znaky jednotlivých skupin. Ty nalep do
posledního řádku u všech tří skupin.
3. Rozstříhej tabulku s názvy jednotlivých živočichů a nalep je pod obrázky.
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Zdroje:
Uveřejněné odkazy [cit. 2012-07-29]. Dostupné pod licencí Clker na WWW:
slon: <http://www.clker.com/clipart-3109.html>
slepice: <http://www.clker.com/clipart-3289.html>
krocan: <http://www.clker.com/clipart-3296.html>
ovce: <http://www.clker.com/clipart-3137.html>
orel: <http://www.clker.com/clipart-3309.html>
labutě: <http://www.clker.com/clipart-3312.html>
sova: <http://www.clker.com/clipart-3321.html>
vlaštovka: <http://www.clker.com/clipart-3327.html>
mravenec: <http://www.clker.com/clipart-11556.html>
slunéčko sedmitečné: <http://www.clker.com/clipart-3337.html>
komár: <http://www.clker.com/clipart-3362.html>
vosa: <http://www.clker.com/clipart-3373.html>
opice: <http://www.clker.com/clipart-3373.html>
prase: <http://www.clker.com/clipart-3426.html>
tur domácí: <http://www.clker.com/clipart-3441.html>
pes:< http://www.clker.com/clipart-3459.html>
medvěd: <http://www.clker.com/clipart-6967.html>
tygr: <http://www.clker.com/clipart-6978.html>
kůň: <http://www.clker.com/clipart-7002.html>
lev: <http://www.clker.com/clipart-6981.html>
racek:< http://www.clker.com/clipart-10339.html>
holub:< http://www.clker.com/clipart-10621.html>
moucha: <http://www.clker.com/clipart-11552.html>
čmelák: <http://www.clker.com/clipart-11591.html>
motýl: <http://www.clker.com/clipart-11602.html>
čáp: <http://www.clker.com/clipart-11858.html>
kachna divoká: <http://www.clker.com/clipart-11861.html>
blecha: <http://www.clker.com/clipart-10263.html>
včela: <http://www.clker.com/clipart-9843.html>
úl: <http://www.clker.com/clipart-11547.html>
roháč: <http://www.clker.com/clipart-175735.html>

