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Metodika

Slide 4: Poznej zeleninu - žák přiřazuje správný název k obrázku 
             zeleniny.

Slide 5: Druhy zeleniny - výkladový slide.

Slide 6: Rozděl zeleninu podle druhu - z kupky vybírá žák obrázky a 
             přiřazuje je k danému druhu zeleniny.

Slide 7: Popiš rostlinku brambory - žák přidává popisek k obrázku.

Slide 8: Luštěniny - žák přiřazuje názvy k obrázkům luštěnin.

Slide 9: Hádanky



mrkev
zelí

Poznej zeleninu
Přiřaď správný název k obrázku zeleniny.

okurka

brambory
celer

salát
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Plodová zeleninaListová zelenina

Cibulová zeleninaKošťálová zelenina

Kořenová zelenina

Když jíme zeleninu, jíme vlastně nejrůznější části rostlin. Podle toho také 
rozlišujeme zeleninu do 5 druhů.

Druhy zeleniny

Jíme její listy. 
Je to například 
špenát.

Jíme plody. 
Příkladem je
 paprika.

Jíme kořen, 
jako u mrkve.

Jíme košťál,
chutná nám
květák.

Jíme cibulku. 
Zdraví nám 
dává česnek.



Rozděl zeleninu podle druhu
kořenová plodová listová

cibulovákošťálová

?



Popiš rostlinku brambory 

kořen

hlíza

stonek

list

květ

Plody brambory jsou 
hlízy, jsou to zbytnělé 
části kořene.



Luštěniny
Přiřaď správný popisek k obrázku luštěniny.

fazole

hrách

sojové boby

čočka

cizrna



Hádanky

Je to kořen, na který dědeček s babičkou nestačí....

Cibulová zelenina ze které má i upír strach...

Listová zelenina nad kterou zajásá i Pepek námořník...

řepa

česnek

špenát

Nad touto kořenovou zeleninou plesá srdce králičí...

Když tuto plodovou zeleninu rozmačkáme, hranolky nám samy hupsnou do 
pusy...

Když pro tuto košťálovou zeleninu šla Nanynka, natrhala lupení...

zelí

rajče

mrkev



mrkev zelí

Poznej zeleninu
Přiřaď správný název k obrázku zeleniny.

okurka

bramboryceler

salát

paprika špenátkedlubna

rajčata brokolice

cibuleředkvičkakvěták



Rozděl zeleninu podle druhu
kořenová plodová listová

cibulovákošťálová
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Použité zdroje

Galerie Smart notebook
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