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Škola
1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, Milevsko
Autor
Mgr. Ilona Šindelářová, 20. 3. 2013
Číslo
VY_52_INOVACE_148

Název
Měkkýši
Téma hodiny
Měkkýši-procvičování
Předmět
Přírodopis
Ročník/y/
6. 
Anotace
Doplňováním vět, popisováním obrázků a jinou prácí s textem upevňujeme učivo o měkkýších
Očekávaný výstup
Procvičení a utřídění znalostí z kapitoly MĚKKÝŠI
Druh učebního materiálu
Pracovní list











MĚKKÝŠI
Měkkýše rozdělujeme do tří skupin. Jmenuj je podle obrázků:
            Scallop Shell Clip Art
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                  Coloring Book Octopus Clip Art
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                      Snail 17 Clip Art
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   a)………………….                  b) ……………………………            c)……………………..
Doplň správně chybějící místa v textu:
Jednodílná schránka plže se nazývá…………………….
Dvoudílné skořápce mlže se zas říká …………………...
Někteří plži mohou být obojetníci, odborně tedy ………………….
Plži strouhají potravu pomocí jazykové pásky se zoubky, které říkáme ……………….
Hlavonožci mají nohy přeměněny v ………………..
Mlži dýchají pomocí ……….


Ke každé skupině živočichů napiš alespoň 3 zástupce:
Plži: 
Mlži:
Hlavonožci:


Popiš stavbu těla hlemýždě:
                                      Snail 17 Clip Art
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Poznej měkkýše:.  
Mořský dravý plž vyznačující se krásou své schránky. V jeho ulitě však číhá nebezpečí v podobě chobotu s jedem, kterým může usmrtit i člověka.  ……………………………      
	Náš nejčastější a největší suchozemský plž s ulitou. Dožívá se asi 6 let. Sní tolik potravy, kolik sám váží. Je obojetník, přesto se musí v době rozmnožování pářit. 

……………………………….



















Citace:
Archiv autora
[cit. 2013-03-20]<http://www.clker.com/clipart-13907.html>
[cit. 2013-03-20]<http://www.clker.com/clipart-14385.html>
[cit. 2013-03-20]http://www.clker.com/clipart-snail-4.html" http://www.clker.com/clipart-snail-4.html



MĚKKÝŠI - ŘEŠENÍ
Měkkýše rozdělujeme do tří skupin. Jmenuj je podle obrázků:
                                                    
   a)…MLŽI….                  b) …HLAVONOŽ…………            c)……………PLŽI………..
Doplň správně chybějící místa v textu:
Jednodílná schránka plže se nazývá……………ulita……….
Dvoudílné skořápce mlže se zas říká ………lastura…………...
Někteří plži mohou být obojetníci, odborně tedy ……hermafroditi…………….
Plži strouhají potravu pomocí jazykové pásky se zoubky, které říkáme radula.
Hlavonožci mají nohy přeměněny v ……chapadla…………..
Mlži dýchají pomocí ……….


Ke každé skupině živočichů napiš alespoň 3 zástupce:
Plži: páskovka keřová, hlamýžd zahradní, plovatka bahenní
Mlži:  ústčice, slávka jedlá,hřebenatka 
Hlavonožci: chobotnice, olihe, krakatice


Popiš stavbu těla hlemýždě:
hmatová a čichová tykadla, svalnatá noha, ulita                                      

Ppoznej měkkýše:
a)Mořský dravý plž vyznačující se krásou své schránky. V jeho ulitě však číhá nebezpečí v podobě chobotu s jedem, kterým může usmrtit i člověka.  …………homolice…      
b)Náš nejčastější a největší suchozemský plž s ulitou. Dožívá se asi 6 let. Sní tolik potravy, kolik sám váží. Je obojetník, přesto se musí v době rozmnožování pářit. 
………..hlemýžď zahradní
















