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Metodika

Slide 4:  Louka - výkladový slide

Slide 5:  Květiny na louce - žáci přiřazují název rostliny k obrázku.

Slide 6:  Hmyz na louce - žáci pojmenovávají druh hmyzu na obrázku.

Slide 7:  Zvířata na louce - žáci přiřazují názvy zvířat k obrázkům.

Slide 8:  Rozhodni, co patří do lesa a na louku - toolkit

Slide 9: Zopakuj si - žáci pojmenovávají obrázek, vybírají z nabízených 
             možností.



Louka
Co je louka? Louka je místečko, kde si my, lidé krásně odpočineme a 
načerpáme spoustu dobré nálady. Je to místo, kde společně žijí 
rostliny, keře, stromy a hmyz a také drobní živočichové.



Květiny na louce
Na louce to vždycky krásně voní. A čím? 
Zkus poznat kytičky a rostlinky, které můžeme na louce najít. Spousta z 
nich má také léčivé účinky, proto je lidé chodí na louky sbírat.

hluchavka
kopretina

pampeliškakopřiva vlčí mákzvonek

sedmikráska chodobka
kohoutek

chrpa
jetelheřmánek



moucha

babočka paví oko

včela

babočka admirál
bělásek

čmelák

Hmyz na louce
Na kvítí a traviny na louce usedá mnoho druhů hmyzu. Najdeme tady 
mouchy, komáry, slunéčka sedmitečná, včely, čmeláky a motýly. 
Včely, motýli a čmeláci opylují květy. 
Poznáš a dokážeš správně přiřadit název hmyzu k obrázku?



zmije
užovkaježek

šnekještěrkahlemýžď žížala

Zvířata na louce
Na louce najdeme také mnoho drobných živočichů. Patří do společenstva 
louky. Poznáš je?



Rozhodni, co patří do lesa, a co na louku.



Zopakuj si
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