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PRACOVNÍ LIST 1
Přírodověda 4. ročník

Jméno …………………………………………………………….

1.

Doplň větu tak, aby byla pravdivá.
Na jaře se některým zvířatům rodí nová …………………………………………………………..

2.

Doplň větu tak, aby byla pravdivá.
Stěhovaví ptáci k nám na jaře přilétají z …………………………………………………………

3.

Zapiš jména dvou stěhovavých ptáků. Pokus se toho, o kterém se říká, že nosí děti
nakreslit.

……………………………………………………………………………………………………………………………
Zdroje : Obrázek z galerie Microsoft Office

4.

Doplň větu tak, aby byla pravdivá.
Živočichové, kteří spí zimním spánkem, se na jaře ……………………………………………

5.

Zapiš jména dvou živočichů, kteří spí zimním spánkem.
……………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Doplň k uvedeným zvířatům, jak se nazývají jejich mláďata.

pes

7.

…………………………………….

husa ………………………………………….

kočka ……………………………………

prase ………………………………………….

kráva …………………………………….

ovce …………………………………………..

slepice …………………………………..

králík ……………………………………………

Napiš správnou odpověď.
Rodí ptáci živá mláďata?
……………………………………………………………………………………………………………………………

8.

Zapiš, čím se živí masožravci. Napiš název jednoho masožravce.
……………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Uveď dva příklady ptáků krmivých.

……………………………………………………………………………………………………………………………
10. Zapiš, jak se nazývají ptáci, kteří nekrmí svá mláďata.

……………………………………………………………………………………………………………………………

11. Podtrhni jména zvířat, která spí zimním spánkem.
Káně

ježek

štika

užovka

netopýr

ještěrka

