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KLEPÍTKATCI
Poznej klepítkatce na obrázku:

Scorpion Clip Art
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                         Fuzzy Spider Clip Art
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           obr. č. 1                                                    obr. č. 2

a)……………………                  b)…………………….

Zvol správnou variantu:

Přeměněné končetiny klepítkatců odborně označujeme jako kutikuly/chelicery. Častým parazitem rostlin je klepíkatec zvaný zákožka/sviluška. Pavouci dýchají pomocí plicních vaků/žáber. Schopnost měnit barvu těla má běžník kopretinový/slíďák bažinný. Pavouci mají tzv. vnitrotělní /mimotělní trávení. Klíšťata vydrží bez potravy pouze krátce/ velmi dlouho. Klíšťový zánět mozku odborně označujeme jako                                    tuberkulózu/encefalitidu. 

Utvoř správné dvojice:
KLÍŠTĚ                             JED

ŠTÍR                                 SVRAB

ZÁKOŽKA                      BORRELIÓZA

SEKÁČ                            AUTOTOMIE

Podle charakteristiky poznej druh pavouka:

	Pavouk s černobílým pruhováním. Najdeme ho často na osluněných zdech či plotech. Dosahuje velikosti kolem 6mm.
                                                         ……………………………………….
Jeden z nejhojněji se vyskytujících pavouků na našem území. Má mohutné chelicery. Samci bývají často mnohem menší než samice. Na zadečku má zbarvení připomínající bílý kříž.                   …………………………………………




Popiš stavbu těla pavouka:




                                                  Hanging Spider Clip Art
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                                                         obr. č. 3





















Citace:

Archiv autora

1-[cit. 2013-04-03]<http://www.clker.com/clipart-scorpion-1.html>

2-[cit. 2013-04-03]<http://www.clker.com/clipart-167184.html>

3-[cit. 2013-04-03]<http://www.clker.com/inc/svgedit/svg-editor.html?paramurl=/in
c/clean.html?id=164164>


KLEPÍTKATCI -  ŘEŠENÍ
Poznej klepítkatce na obrázku:

Scorpion Clip Art
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                         Fuzzy Spider Clip Art

file_6.wmf

    
           obr. č. 1                                                    obr. č. 2

a)……štír………………                  b)………pavouk…………….

Zvol správnou variantu:

Přeměněné končetiny klepítkatců odborně označujeme jako kutikuly/chelicery. Častým parazitem rostlin je klepíkatec zvaný zákožka/sviluška. Pavouci dýchají pomocí plicních vaků/žáber. Schopnost měnit barvu těla má běžník kopretinový/slíďák bažinný. Pavouci mají tzv. vnitrotělní /mimotělní trávení. Klíšťata vydrží bez potravy pouze krátce/ velmi dlouho. Klíšťový zánět mozku odborně označujeme jako                                    tuberkulózu/encefalitidu. 

Utvoř správné dvojice:
KLÍŠTĚ                             JED

ŠTÍR                                 SVRAB

ZÁKOŽKA                      BORRELIÓZA

SEKÁČ                            AUTOTOMIE

Podle charakteristiky poznej druh pavouka:

	Pavouk s černobílým pruhováním. Najdeme ho často na osluněných zdech či plotech. Dosahuje velikosti kolem 6mm.
                                                      …skákavka pruhovaná………………………….
Jeden z nejhojněji se vyskytujících pavouků na našem území. Má mohutné chelicery. Samci bývají často mnohem menší než samice. Na zadečku má zbarvení připomínající bílý kříž.                   ………křižák…………………………………

Popiš stavbu těla pavouka:
chelicery, zadeček, kráčivé nohy



                                                  


