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pro výukový program „Malým farmářem“ v projektu „Malá farma“
zpracovali:
Ing. Mgr. Jitka Fuitová, Mgr. Peter Randis
2013

Milí žáci,
připravili jsme pro vás pracovní listy, díky kterým si procvičíte základní
znalosti z oblasti zemědělství, ekologie a environmentální výchovy
na úrovni vašeho ročníku.
V pracovních listech naleznete různé typy otázek, na které byste měli
odpovědět s pomocí informačních tabulí, lektora nebo vaší paní učitelky.
Váš ekotým
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Pracovní list – „Malým farmářem“
Znáš odpovědi na následující otázky?
Poradím ti, jsou ukryté na tabulkách s obrázky. A ty najdeš na každém
z výběhů na naší farmě. Možná ti také pomohou najít odpověď i tvoji
spolužáci.
Co je to ňuňuma?
Co je to všežravec?
Kachna
a) je vybíravá a jen tak něco nejí.
b) loví velká zvířata a umí zardousit i srnu.
c) neopovrhne ani slimákem.
Jak dlouho lidé chovají krávy?
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Osel
a) má parohy
b) má rohy, ale velice malé, které je možné vidět až po pečlivém zkoumání
oslovy hlavy
c) nemá rohy ani parohy, na hlavě si vystačí s ušima
Koza
a) ze všeho nejraději plave
b) nejí jetel
c) nejí šneky
Osel
a) loví myši, ale pouze v noci
b) neloví žádná zvířata, pouze výjimečně žáby
c) neloví žádná zvířata, a to dokonce ani žáby
Kráva
a) nemá ocas
b) nemá srst
c) nemá parohy
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Teď buď malým pozorovatelem. Hezky se posaď a pozoruj zvířátka. Zkus
uhádnout a potom napsat, které zvíře vystihuje daná hádanka.

Mám zorničky jako obdélníčky.
Mám a nemám rohy.
Jsem ze všech zvířat na farmě největší a nejsilnější.
Mám pod bradou vous a ouška nad hlavu.
Mám na sobě svetr a ouška do stran.
Rád hopsám, a když dýchám, hýbe se mi čumáček.
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Křížovka :)

Do prázdných okének vypiš názvy zvířat nebo pojmy dle nápovědy.
U zvířat použij rodové i druhové jméno.
1.
2.
3.

domácí
K

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nápověda:
1. Chováme je hlavně pro vlnu a mléko.
2. Samec domácí drůbeže chovaný pro maso. Dříve byl posvátný.
3. Jsou chovány kvůli masu a mléku, ale slouží i jako nosiči nákladů.
4. Mají tvrdou skořápku a uvnitř zárodek.
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5. Chováme je hlavně pro maso, ale také jako hledače ukrytých
předmětů.
6. Původní chebské, dnes v ČR již ohrožené plemeno tura domácího,
které má specifickou barvu srsti.
7. Mají ho např. osli, koně jako pouzdro na posledním článku prstů.
8. Které ovce pocházející z africké země?
9. Chováme je kvůli vejcím a masu.
10. Kvůli danému produktu chováme skot domácí.

Seřaď správně zvířata ze slabik:
SEL
CAN
TUR
KRÁ

KACH
O
KRO
KO

LÍK
NA
CE
KUR

ZA
PRA
OV
SE

Celkem najdeš 9 zvířat :)

Seřaď písmenka do správného pořadí a vyjdou ti názvy zvířat.
UTR
RESAP

OZAK
RUK

CEVO
CRANOK

RKLÍÁK
NACHKA
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Vybarvi kontinent, ze kterého pochází krůty.

