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IV.

Vzd lávací oblast:
P edm t:
Tematická oblast:

lov k a jeho sv t
P írodov da
Rozmanitost p írody
Spole enstva polí
pracovní list

Druh u ebního materiálu:

Využití výukového materiálu a metodické pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•

žák rozumí pojmu spole enstva polí
pozoruje p izp sobení organism danému prost edí
zná pojem hospodá ské rostliny
k daným skupinám hospodá ských rostlin p i azuje p íklady jednotlivých rostlin
pojmenuje ásti rostlin vyzna ené na obrázcích
dopl ováním písmen vytvá í názvy živo ich žijících ve spole enstvech polí
živo ichy t ídí na savce, ptáky a hmyz
podle charakteristiky pozná živo icha a zapíše jeho název

Spole enstva polí
Pracovní list
1. Dopl v tu.
Hospodá ské rostliny p stují lidé pro ________________.
2. Spoj arou, co k sob pat í.
obilniny

lilek brambor, epa cukrová

okopaniny

slune nice, brukev epka olejka

luskoviny

pšenice, je men, žito, oves

olejniny

cibule, mrkev, raj e, okurka

zelenina

len setý

pr myslové rostliny

hrách, o ka, fazol, sója

3. Napiš názvy vyzna ených ástí rostlin (pro které se p stují).
pšenice obecná

hrách setý

s

lilek brambor

epa cukrová

4. Dopl písmena a vytvo tak názvy živo ich , kte í žijí na poli.
Z __ J __ __

P __ __ __ Í

K __ __ O __ __ __ V
B __ Ž __ __ __

P __ L __ __

OB __ __ __ Ý

H __ __ __ __ Š PO __ __ __
M A __ D __ __ __ __ __ A

B __ A __ B __ __ __ V __

5. Za a živo ichy do tabulky.
k e ek polní, melák zemní, sysel obecný, kán lesní, cvr ek polní,
sk ivan polní
savci

ptáci

hmyz

6. Podle charakteristiky poznej živo icha.
Je to savec. Je hn d zbarvený. T lo má protáhlé, zadní kon etiny má
silné, p ední kon etiny má výrazn kratší. Živí se rostlinnou potravou,
n kdy okusuje v tve nebo pupeny. Rozmnožuje se t ikrát ro n . Jeho
p irozenými nep áteli jsou lišky a orli.
název živo icha: ______________________________
Je to hmyz asi jeden centimetr velký. Je žlut zbarvený s ernými pruhy.
Živí se bramborovou natí. Je to šk dce na polích a zahradách.
název živo icha: ______________________________
Je to pták, který obývá meze polí s k ovinami. Má silné t lo a krátký
ocas. Je šed zbarvený, p ední ást hlavy a krk má rezavé, k ídla jsou
rudohn dá s puntíky. Samec má na hrudi tmav hn dou skvrnu ve tvaru
podkovy. Je všežravec, živí se semeny, bobulemi, zelenými ástmi
rostlin, ale i hmyzem. Jeho p irozenými nep áteli jsou dravci.
název živo icha: ______________________________

Spole enstva polí
ešení
1. Dopl v tu.
Hospodá ské rostliny p stují lidé pro užitek.
2. Spoj arou, co k sob pat í.
obilniny

lilek brambor, epa cukrová

okopaniny

slune nice, brukev epka olejka

luskoviny

pšenice, je men, žito, oves

olejniny

cibule, mrkev, raj e, okurka

zelenina

len setý

pr myslové rostliny

hrách, o ka, fazol, sója

3. Napiš názvy vyzna ených ástí rostlin (pro které se p stují)
pšenice obecná

hrách setý

klas
lusky
s obilkami

lilek brambor

epa cukrová

podzemní
hlízy

bulva

4. Dopl písmena a vytvo tak názvy živo ich , kte í žijí na poli.
ZAJÍC

POLNÍ

KOROPTEV
BAŽANT

POLNÍ

OB E C N Ý

H R A B O Š PO L N Í
MANDELINKA

BRAMBOROVÁ

5. Za a živo ichy do tabulky.
k e ek polní, melák zemní, sysel obecný, kán lesní, cvr ek polní,
sk ivan polní
savci

ptáci

hmyz

k e ek polní

kán lesní

melák zemní

sysel obecný

sk ivan polní

cvr ek polní

6. Podle charakteristiky poznej živo icha.
Je to savec. Je hn d zbarvený. T lo má protáhlé, zadní kon etiny má
silné, p ední kon etiny má výrazn kratší. Živí se rostlinnou potravou,
n kdy okusuje v tve nebo pupeny. Rozmnožuje se t ikrát ro n . Jeho
p irozenými nep áteli jsou lišky a orli.
název živo icha: zajíc polní
Je to hmyz asi jeden centimetr velký. Je žlut zbarvený s ernými pruhy.
Živí se bramborovou natí. Je to šk dce na polích a zahradách.
název živo icha: mandelinka bramborová
Je to pták, který obývá meze polí s k ovinami. Má silné t lo a krátký
ocas. Je šed zbarvený, p ední ást hlavy a krk má rezavé, k ídla jsou
rudohn dá s puntíky. Samec má na hrudi tmav hn dou skvrnu ve tvaru
podkovy. Je všežravec, živí se semeny, bobulemi, zelenými ástmi
rostlin, ale i hmyzem. Jeho p irozenými nep áteli jsou dravci.
název živo icha: koroptev polní
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