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Žák spojí části obličeje se smysly; rozstřihá kartičky a nalepí je do
tabulky s příslušnou chutí; vyhledá v obrázku 5 rozdílů; spojí Smajlíky
Očekávaný výstup
se zápachem nebo vůní; zakroužkuje pro něj příjemný zvuk; určí, čím
se může zranit a jak.
Speciální
- zdravotní postižení - LMP
vzdělávací potřeby

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu

Smyslové ústrojí - hmat, sluch, čich, zrak a chuť.

Pracovní list

Druh interaktivity Aktivita
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání

Žák
základní vzdělávání – první stupeň

Typická věková
skupina

10 - 12 let / 5. ročník

Období tvorby
DUM

8/2012

Pracovní list – Poznáváme naše smysly
1. Přiřaď správně smysly.

zrak

čich

sluch

chuť

hmat
2. Pro další úkol si vystřihni obrázky dole:

Přiřaď vystřihané obrázky potravin do správných chutí.

SLADKÉ

SLANÉ

HOŘKÉ

KYSELÉ

CHUŤ

3. Teď procvičíme ZRAK:

Najdi 5 rozdílů na obrázcích!
nápověda: mrak se sluncem, bílá květina, fialový motýl, strom, list.

4. Procvičíme ŤICH smajlíků. Spoj usměvavého s vůni, zamračeného spoj se zápachem.

5. Dej do kroužků obrázky, které vadí tvému SLUCHU:

6. HMATEM můžeš poznat, co je kulaté, hranaté nebo špičaté, drsné či hladké. V tabulce
ZAKROUŽKUJ ano nebo ne u obrázků předmětů, kterými se můžeš poranit. Napiš, o jaké poranění
může jít.
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Zdroje:
Uveřejněné odkazy [cit. 2012-08-10]. Dostupné pod licencí Clker na WWW:
obličej: <http://www.clker.com/clipart-2396.html>
jazyk: <http://www.clker.com/clipart-tongue.html>
ruka: <http://www.clker.com/clipart-26837.html>
bonbon: <http://www.clker.com/clipart-4110.html>
dort: <http://www.clker.com/clipart-10138.html>
meloun: <http://www.clker.com/clipart-3994.html>
jahoda: <http://www.clker.com/clipart-26695.html>
sýr: <http://www.clker.com/clipart-cheese-1.html>
hranolky: <http://www.clker.com/clipart-2021.html>
pivo: <http://www.clker.com/clipart-2021.html>
káva: <http://www.clker.com/clipart-2021.html>
citron: <http://www.clker.com/clipart-10684.html>
sůl: < http://www.clker.com/clipart-10684.html>
rajče: <http://www.clker.com/clipart-10338.html>
pomeranč: <http://www.clker.com/clipart-79546.html>
obrázek: <http://www.clker.com/clipart-25952.html>
slunce: <http://www.clker.com/clipart-6483.html>
motýl: <http://www.clker.com/clipart-3341.html>
květina: <http://www.clker.com/clipart-4359.html>
strom: <http://www.clker.com/clipart-2548.html>
list: <http://www.clker.com/clipart-leaf-1.html>
obličej veselý: <http://www.clker.com/clipart-4233.html>
obličej smutný: <http://www.clker.com/clipart-4234.html>
parfém: <http://www.clker.com/clipart-perfume-bottle-1.html>
růže: <http://www.clker.com/clipart-3159.html>
továrna: <http://www.clker.com/clipart-1773.html>
cigareta: <http://www.clker.com/clipart-2958.html>
auto: <http://www.clker.com/clipart-2403.html>
čaj: <http://www.clker.com/clipart-3942.html>
budík: <http://www.clker.com/clipart-3942.html>
les: <http://www.clker.com/clipart-road-trip.html>

vlak: <http://www.clker.com/clipart-train-silhouette.html>
moře: <http://www.clker.com/clipart-14603.html>
letadlo: <http://www.clker.com/clipart-6892.html>
komár: <http://www.clker.com/clipart-183827.html>
přehrávač: <http://www.clker.com/clipart-cassette-player.html>
pták: <http://www.clker.com/clipart-3284.html>
nůžky: <http://www.clker.com/clipart-1983.html>
štětec: <http://www.clker.com/clipart-2924.html>
míč: <http://www.clker.com/clipart-26036.html>
kladivo: <http://www.clker.com/clipart-2912.html>
pilka: <http://www.clker.com/clipart-3163.html>
hřebík: <http://www.clker.com/clipart-9611.html>
nůž: <http://www.clker.com/clipart-10826.html>
lžíce: <http://www.clker.com/clipart-14285.html>

