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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
Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování
- co se mi osvědčilo během vyučování

Kvíz – ţivočichové na poli
Mgr. Zdeňka Veselá
český
Ţák poznává ţivočichy ţijící na poli
Mandelinka, koroptev, baţant, krtek,
saranče, kobylka
pracovní list
aktivita
ţák
1. st. ZŠ
8 – 11 let

Přístup na internet, dostatek literatury,
vypracované řešení
- s jakými problémy jsem se během vyuč. setkal/a - u některých ţivočichů (např. u
krtonoţky) ţáci nevěděli, jak vypadají
– vyhledali jsme si obrázky
- první slovo v kříţovce (na skřivana
nepřišel nikdo)
- co bych příště udělal/a jinak

Kvíz – živočichové na poli (mladší žáci)
1. Krtek obecný žije:
A, na povrchu země
B, ve vodě
C, pod zemí
2. Mezi chráněné druhy živočichů patří:
A, králík divoký
B, koroptev polní
C, hraboš polní
3. Velké škody zemědělcům mohou způsobit hejna:
A, cvrčků
B, sarančat
C, kobylek
4. Hraboš polní patří mezi:
A, hlodavce
B, letouny
C, zajíce
5. Zbarvení kohouta bažanta obecného je:
A, stejné jako zbarvení slepice
B, méně pestré neţ zbarvení slepice
C, pestřejší neţ zbarvení slepice
6. Krtek obecný se živí:
A, hmyzem a ţíţalami
B, jinými druhy savců
C, listím
7. Mandelinka bramborová se živí:
A, bramborovými hlízami
B, jinými druhy hmyzu
C, bramborovou natí
8. Čmelák zemní je užitečný tím, že:
A, provzdušňuje půdu
B, opyluje jetel
C, se ţiví mšicemi

9. Ve které skupině jsou zastoupeni pouze hlodavci:
A, křeček, hraboš, veverka
B, křeček, zajíc, hraboš
C, křeček, veverka, krtek
10. Mandelinka bramborová patří mezi:
A, motýly
B, brouky
C, blanokřídlé
11. Koroptev polní patří mezi:
A, hmyz
B, savce
C, ptáky
12. Vyluštěním křížovky zjistíš jméno zvláštního zástupce rovnokřídlého
hmyzu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Pták patřící mezi pěvce, na zimu odlétá, vrací se k nám uţ na přelomu února a
března.
2. Tento hlodavec můţe při přemnoţení způsobit zemědělcům velké škody.
3. Hrabavý pták, u nás původní druh, v současné době chráněný zákonem.
4. Obojţivelník většinou hnědě zbarvený, silné zadní nohy mu umoţňují dlouhé
skoky, po většinu roku ţije daleko od vody.
5. Ţlutočerně pruhovaný brouk, ničí bramborová pole.
6. Všeţravý rovnokřídlý hmyz, má silné zadní nohy a dlouhá tykadla.
7. Hrabavý pták, pochází z Asie, kohout je pestře zbarvený.
8. Rovnokřídlý hmyz, vydává cvrčivé zvuky, je samotář, ţiví se převáţně
rostlinnou potravou.
9. Savec s dlouhýma ušima, ţiví se rostlinnou potravou, jeho mláďata se rodí
osrstěná a vidí, při útěku kličkuje, aby snadněji unikl nepříteli.

