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Anotace
Autor
Jazyk
Očekávané výstupy
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ vzdělávání
Typická věková skupina

Ţivočichové na poli
Mgr. Zdeňka Veselá
český
Ţák poznává ţivočichy našich polí,
rozlišuje ty, které člověk pokládá za
uţitečné a které za škodlivé
Hraboš, krtek, koroptev, čmelák,
mandelinka
pracovní list
aktivita
ţák
1. st. ZŠ
8 – 11 let

Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování
- co se mi osvědčilo během vyučování

- vypracované řešení pro samostatnou
kontrolu
- s jakými problémy jsem se během vyuč. setkal/a - ţáci s tímto pracovním listem neměli
ţádné větší potíţe
- co bych příště udělal/a jinak

Pouţité zdroje:
www.helpme.rajce.cz, www.311.rodsovy.cz, www.animals.howstuffworks.com,
www.marmelade.rajce.idnes.cz, www.tierportraet.ch, www.enviroportal.sk, www.ornis.cz,
www.genca.rajce.idnes.cz

Pracovní list – živočichové na poli (mladší žáci)
1. Slabikové přesmyčky.
KAKRNOŢTO
LÁKČME
KANSKO
BOŠHRA
JÍCZA
BYLKOKA
2. Utvoř správné dvojice.
mandelinka
čmelák
krtek
baţant
cvrček

hrabavý pták
ţije pod zemí
ničí bramborovou nať
vydává cvrčivé zvuky
opyluje jetel

3. Poznáš podle popisu, o jakého živočicha se jedná?
Jedná se o velmi uţitečného zástupce hmyzu, protoţe opyluje jetel. Má
černoţluté zavalité tělo. Ţije v menších koloniích, zimu přečkává pouze
oplodněná samička. Hnízda si staví v zemi. Je zákonem chráněný.
Tohoto brouka poznáme podle ţlutých a černých pruhů na krovkách. Velmi
škodí bramborovým polím, protoţe se ţiví bramborovou natí. Byl k nám
zavlečen z Ameriky spolu s bramborami.
Tento drobný savec patří mezi hmyzoţravce, dobře se přizpůsobil ţivotu pod
zemí, kde si vytváří rozsáhlé chodbičky, přebytečnou hlínu vyhrnuje nad zem
v podobě krtin.
Tento hrabavý pták ţije na poli, ţiví se rostlinami a hmyzem, například
mandelinkou bramborovou. Ţije po celý ţivot v párech, má ochranné zbarvení.
Patří mezi ohroţené druhy. Na rozdíl od baţanta se jedná o u nás původní druh.

4. Urči rodové názvy vyobrazených živočichů, s nimiž se můžeš setkat na
poli.

-------------------------

-----------------------

------------------------

---------------------------

------------------------

----------------------------

----------------------

---------------------------5. V předchozím úkolu zakroužkuj dva živočichy, které považujeme za
užitečné a dva, které považujeme za škodlivé.

