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slide 4: žáci zakroužkují správná tvrzení o louce
slide 5: řešení slidu 4
slide 6: žáci rozdělí živočichy na bezobratlé a obratlovce
slide 7: žáci dle obrázku rozhodnou, zda patří živočich            
na louku, popř. vysvětlí, kde se s ním můžeme setkat
slide 8: žáci hází kostkou, dle čísla si vytáhnou z lišty otázku, 
odpověď gumují, dejte pozor, aby nepřetáhli do jiné odpovědi
slide 9: žáci hledají dvojice

Metodika

Tabulka použitých symbolů.

Čeká Tě 
úkol.

Zpět
Použij 

tužku/pero.
Zajímavost Smaž.

Zaměřeno na opakování učiva o živočiších žijících na louce.



Živočichové na louce

Zakroužkuj správná tvrzení o louce.

Ře
še

ní

* louky potřebují péči člověka

* nesmějí zarůst křovinami

* musí se pravidelně kosit či spásat dobytkem



Řešení

* louky potřebují péči člověka

* nesmějí zarůst křovinami

* musí se pravidelně kosit či spásat dobytkem



Živočichové na louce

Na louce žije či hledá potravu velké množství 
živočichů. Rozděl je na bezobratlé a obratlovce.



Živočichové na louce

Rozhodni, zda živočich patří či nepatří na louku.  



Živočichové na louce

Hoď kostkou a vytáhni si otázku. 
1. Motýl s kresbou očí na křídlech.

2. Tykadla má delší než tělo.

3. V ohrožení vylučuje páchnoucí 

4. Opyluje rostliny s hlubokými 

5. Příklad ptáka vyskytujícího se    

6. Obratlovec spásající louky.

1. babočka paví oko

2. kobylka

3. slunéčko sedmitečné

4. čmelák

5. např. čáp,...
6. např. kráva, ovce

Maž opatrně jen svou odpověď!



Živočichové na louce

Najdi dvojici.
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