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ZÁSTUPCI PTÁKŮ
S některými ptáky se můžeme setkat jen na určitých světadílech nebo ostrovech. Kde žije: 

	pštros dvouprstý-                                   b)  kivi-

	kolibřík-                                                 d)  kasuár-

kondor-                                                   e) emu-

	Uvedené zástupce ptáků roztřiď do příslušných řádů:

sýček, kos, kur domácí, jestřáb, vrabec, vrána, kalous ušatý, tetřev, orel, poštolka, bažant,  výr, kondor, koroptev, sýkora, páv

pěvci
        dravci
        sovy                       hrabaví
 





	Podle charakteristiky poznej ptáka: 

	Pták obývající hojně naše rybníky. Dříve označován jako „březňačka“. Samec je výrazněji zbarven-má zelený krk a hlavu. Samička je hnědá.      

   ………………….

	Pěvec černé barvy dosahující větší velikosti. Na první pohled podobný havranovi. Liší se však od něj zčásti opeřeným zobákem a menším leskem peří. ………………….

 
	Podtrhni ty ptáky, v jejichž jídelníčku můžou figurovat ryby:


racek, kolibřík, sýček, kos, rybák, čáp, emu, kondor, plameňák,  ledňáček

	Pravda nebo lež?

	Samec žluny zelené má na rozdíl od samičky červenou čepičku.
	Papoušci mají oproti jiným ptákům zobák s lebkou spojen kloubně.
	Vlaštovky rodí krmivá mláďata.
	Ara žije pouze v Austrálii.
	Předkem kura domácího je kur bankivský z Asie.
	Jediným našim tažným hrabavým ptákem je tetřev hlušec.
	Kivi vyhledává potravu především pomocí čichu.  
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ZÁSTUPCI PTÁKŮ- ŘEŠENÍ
1. S některými ptáky se můžeme setkat jen na určitých světadílech nebo ostrovech. Kde žije: 

	pštros dvouprstý-  AFRIKA                                     b)  kivi- NOVÝ ZÉLAND

	kolibřík-   AMERIKA                                              d)  kasuár- AUSTRÁLIE
	kondor-   AMERIKA                                                e) emu- AUSTRÁLIE


2. Uvedené zástupce ptáků roztřiď do příslušných řádů:
sýček, kos, kur domácí, jestřáb, vrabec, vrána, kalous ušatý, tetřev, orel, poštolka, bažant,  výr, kondor, koroptev, sýkora, páv

pěvci
        dravci
        sovy                       hrabaví
  KOS                           JESTŘÁB           SÝČEK                    KUR
 VRABEC                   OREL                  KALOUS                 TETŘEV
VRÁNA                      POŠTOLKA       VÝR                          BAŽANT
SÝKORA                    KONDOR                                             KOROPTEV
                                                                                                  PÁV

3. Podle charakteristiky poznej ptáka: 
	Pták obývající hojně naše rybníky. Dříve označován jako „březňačka“. Samec je výrazněji zbarven-má zelený krk a hlavu. Samička je hnědá.      

   …………KACHNA DIVOKÁ……….

	Pěvec černé barvy dosahující větší velikosti. Na první pohled podobný havranovi. Liší se však od něj zčásti opeřeným zobákem a menším leskem peří. …VRÁNA………………. 

4. Podtrhni ty ptáky, v jejichž jídelníčku můžou figurovat ryby:
racek, kolibřík, sýček, kos, rybák, čáp, emu, kondor, plameňák,  ledňáček
5. Pravda nebo lež?
	Samec žluny zelené má na rozdíl od samičky červenou čepičku. LEŽ
	Papoušci mají oproti jiným ptákům zobák s lebkou spojen kloubně. PRAVDA
	Vlaštovky rodí krmivá mláďata. PRAVDA
	Ara žije pouze v Austrálii. LEŽ
	Předkem kura domácího je kur bankivský z Asie. PRAVDA
	Jediným našim tažným hrabavým ptákem je tetřev hlušec. LEŽ
	Kivi vyhledává potravu především pomocí čichu.PRAVDA





