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PTÁCI
Doplň správně chybějící místa v textu:

Ptáci vznikli v období druhohor z …………….(název živočišné říše). Dýchají pomocí plic a …………………………., které jsou na plíce napojeny. Nejdokonalejším smyslem ptáků je ……………. Období rozmnožování a stavění hnízd u ptáků označujeme jako……………….. Největší vejce klade……………….(druh ptáka). Líhnoucí se ptáčata si ze skořápky pomáhají sama pomocí …………….



Popiš stavbu ptačího pera:
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Vylušti tajenku. Číslo v závorce udává kolikáté písmeno ze slova tvoří tajenku:¨

Třetí oční víčko u ptáků, které využívají při letu či při potápění. (5)
Zvláštní chování v období námluv. (2)
Neopeřené části na těle ptáků. (1)
Čtvrtý prst u sov, kterým můžou hýbat vpřed i vzad. (5)
Ztráta peří u ptáků. (1)
Skupina ptáků se silným zahnutým zobákem a mohutnými drápy na prstech. (3)
Druh peří, které kryje tělo, krk a hlavu. U některých druhů výrazně zbarveno. ( 5)

Tajenka ………………………………………….






Vysvětli rozdíl mezi mláďaty krmivých a nekrmivých ptáků:



krmivá
nekrmivá
rozdíl


rozdíl


rozdíl


2 příklady ptáků



5.  Zvol správnou odpověď z testových otázek:
      1. Hnízdním parazitem je:
         a) kukačka         b) dudek           c) straka
      2. Tělesná teplota ptáků se pohybuje kolem:
          a) 15 stupňů     b) 42 stupňů       c) neustále kolísá
      3. Dva prsty vpřed a dva vzad mají na noze:
          a) běžci            b) šplhavci            c) hrabaví
     4. Krmiví ptáci rodí mláďata:
          a) holá a slepá  b) opeřená a slepá c) opeřená a vidoucí
    5. K nejmenším ptákům na světě patří :
          a) kolibříci        b) konipasové       c) rorýsové




Citace:
Archiv autora
Uveřejněný obrazový materiál [cit. 2013–01–03]. Dostupný na klipart. 



PTÁCI - ŘEŠENÍ
1. Doplň správně chybějící místa v textu:

Ptáci vznikli v období druhohor z PLAZŮ(název živočišné říše). Dýchají pomocí plic a VZDUŠNÝCH VAKŮ, které jsou na plíce napojeny. Nejdokonalejším smyslem ptáků je ZRAK. Období rozmnožování a stavění hnízd u ptáků označujeme jako HNÍZDĚNÍ. Největší vejce klade PŠTROS (druh ptáka). Líhnoucí se ptáčata si ze skořápky pomáhají sama pomocí MLÉČNÉHO (VJEČNÉHO)ZUBU.



2. Popiš stavbu ptačího pera:
Od shora: osten, prapor, brk



3. Vylušti tajenku. Číslo v závorce udává kolikáté písmeno ze slova tvoří tajenku:¨

1. Třetí oční víčko u ptáků, které využívají při letu či při potápění. (5) MŽURKA
2. Zvláštní chování v období námluv. (2) TOKÁNÍ
3. Neopeřené části na těle ptáků. (1) NAŽINY
4. Čtvrtý prst u sov, kterým můžou hýbat vpřed i vzad. (5) VRATIPRST
5. Ztráta peří u ptáků. (1) PELÍCHÁNÍ
6. Skupina ptáků se silným zahnutým zobákem a mohutnými drápy na prstech. (3) DRAVCI
7. Druh peří, které kryje tělo, krk a hlavu. U některých druhů výrazně zbarveno. ( 5) OBRYSOVÉ

Tajenka ………………KONIPAS………………………….





4. Vysvětli rozdíl mezi mláďaty krmivých a nekrmivých ptáků:





krmivá
nekrmivá
1. rozdíl
  po narození vidí
    po narození nevidí
2. rozdíl
  líhnou se opeřená
   líhnou se holá
3. rozdíl
   po narození slepá
   po narození vidí
2 příklady ptáků
  vlaštovka, jiřička
kur domácí, kachna

5.  Zvol správnou odpověď z testových otázek: 
      1. Hnízdním parazitem je:
         a) kukačka         b) dudek           c) straka
      2. Tělesná teplota ptáků se pohybuje kolem:
          a) 15 stupňů     b) 42 stupňů       c) neustále kolísá
      3. Dva prsty vpřed a dva vzad mají na noze:
          a) běžci            b) šplhavci            c) hrabaví
     4. Krmiví ptáci rodí mláďata:
          a) holá a slepá  b) opeřená a slepá c) opeřená a vidoucí
    5. K nejmenším ptákům na světě patří :
          a) kolibříci        b) konipasové       c) rorýsové




