Zemědělci = lidé pracující v zemědělství

Název: Škola hrou

Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938

Čím se zemědělci zabývají?

Hospodářská zvířata
pěstují zemědělské plodiny (užitkové rostliny)
1. a 2. ročník

chovají hospodářská zvířata

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk
Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek
IČO: 75030594

Zpracovala: Mgr. Alena Hlavičková

I 1420:27

IV 1122:19

Hospodářská (užitková) zvířata
= zvířata, která lidé chovají, protože z nich mají užitek

= skupina živočichů, kteří mají tyto společné znaky:

Hospodářská zvířata dávají lidem např.:
•
•
•
•

Savci

•
•
•
•

mléko
maso
kůži
vlnu

I 1420:27

rodí živá mláďata
mláďata se po narození živí mateřským mlékem
jejich tělo obvykle pokrývá srst
mají podobnou stavbu těla

I 1420:28

Mezi hospodářská zvířata řadíme hned několik druhů savců.

Stavba těla savců

TRUP

HLAVA
OCAS

KRK

PŘEDNÍ KONČETINY

I 1420:28

ZADNÍ KONČETINY

I 1420:28

1

Kočka domácí

Pes domácí

kocour  kočka  kotě

pes  fena  štěně

význam: chytání myší, společník

význam: hlídač, společník, speciálně vycvičení psi
(policejní psi, asistenční psi  pomoc handicapovaným)

I 1420:28

I 1420:28

Králík domácí

Koza domácí

králík  králice  králíče

kozel  koza  kůzle

koza kašmírská

králík angorský

význam: maso, kůže, srst, vlna (angorský králík)

význam: maso (kůzle), mléko, kůže, srst (koza kašmírská)
vlna (koza angorská)

I 1420:28

I 1420:28

Prase domácí

Ovce domácí

beran  ovce  jehně

kanec  prasnice  sele

význam: maso, mléko, kůže, vlna, střívka (výroba párků),
lanolin (tuk z vlny), srst (ovce karakulská  persián)

význam: maso, sádlo, kůže, střeva (jitrnice a jelita), štětiny

I 1420:28

I 1420:28
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Tur domácí

Kůň domácí

býk  kráva  tele

význam: maso, mléko, kůže, rohy, paznehty,
tažné zvíře (v minulosti)

hřebec  klisna  hříbě

význam: maso, žíně, sport  dostihy..., zábava  rekreační jízda
tažné zvíře (v minulosti)

I 1420:28

IV 1123:31

Stavba těla ptáků

Ptáci

HLAVA

KŘÍDLA

ZOBÁK

= skupina živočichů, kteří mají tyto společné znaky:
•
•
•
•
•

snáší vejce s tvrdou skořápkou
mláďata se líhnou z vajec
tělo mají pokryté peřím
většina dokáže létat
někteří ptáci jsou dobří plavci

OCAS

KRK

TĚLO

NOHY

IV 1123:31

IV 1123:31

Holub domácí
Několik druhů ptáků  domácí ptáci  patří mezi užitková zvířata.

holub  holubice  holoubě

význam: maso, holoubě, zábava  chov holubů
poštovní holubi (v minulosti)

IV 120:08

IV 1123:31
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Kur domácí

Kachna domácí

kohout  slepice  kuře

kačer  kachna  kachně

význam: vejce, maso

význam: maso, vejce, peří

IV 1123:31

Husa domácí

IV 1123:31

Krocan domácí

houser  husa  house

význam: maso, játra, sádlo, peří

IV 1123:56

krocan  krůta  krůtě

význam: maso, peří, vejce

IV 1123:56

Znáš názvy mláďat?

IV 120:21

IV 199:23
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Práci jsem vypracovala samostatně.
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Zdroje:

Náměty a informace jsem čerpala z publikací:

I. Antoš, J. Johnová, V. Kuchtová, M. Vágová: Poznávám svět, Dialog, 2008
J. Potůčková: Prvouka pro 2. ročník základní školy  Moje kniha objevů, Studio 1a1, 2009

V prezentaci byly použity obrázky z galerie Smart Notebook.

Všechny ostatní použité obrázky pocházející z jiných zdrojů byly prověřeny na serveru
www.cmis.cz/dum a byly vyhodnoceny jako použitelné
pro komerční účely, a to i s možností úprav, přizpůsobování či rozšiřování.
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