Zima začíná 21. prosince.

Název: Škola hrou

Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938

Je to den zimního slunovratu
 den je nejkratší a noc nejdelší.

Zima
1. a 2. ročník

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

Po 21. prosinci se den prodlužuje a noc zkracuje.

Zpracovala: Mgr. Alena Hlavičková
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Počasí v zimě

prosinec
Zima je nejchladnější roční období.

Zimní měsíce jsou:

leden
Počasí je mrazivé a občas padá sníh.

únor
Lidé se musí tepleji oblékat.
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Kde přezimují?

Příroda v zimě

ropucha
Většina listnatých stromů je holá  bez listí.

skokan hnědý

keře, tráva
kamení
dříví

nezamrzající
rybníček

ježek
Některá zvířata se uložila k zimnímu spánku.

Ostatním nosíme krmení do krmelců a krmítek.
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netopýr

sova
listí, tráva,
kompost,
piliny

budka

dutý strom,
budka na
štítě domu
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Pomoc živočichům v zimě

Svátky,
významné dny

prosekávání ledu v rybnících

Vánoce
24. 12.  Štědrý den
sypání do krmítek  ptákům

přikrmování lesní zvěře  myslivci

seno do krmelců, kaštany, žaludy, sůl

ořechy, slunečnicová a jiná semínka
ovoce, ovesné vločky,
vařené brambory (kos)

Silvestr  31. 12.
Nový rok  1. 1.
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Práci jsem vypracovala samostatně.

Zdroje:

Co jste si zapamatovali:

Kdy začíná zima? (přesné datum)

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.

Co je zimní slunovrat?

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.

Jmenujte zimní měsíce.

Další zdroje:

Jak pomáhají živočichům přečkat zimu lidé?
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http://pixabay.com/nl/mezenvogeldierlijkewinter19725/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Juletr%C3%
A6et.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juletr%25C3%25A6et.jpg&usg=__ZAnWlEnYCjaATd7_vh7C80SoByw=&h=600
&w=436&sz=349&hl=cs&start=19&zoom=1&tbnid=2RiEG0XgT2SqM:&tbnh=135&tbnw=98&ei=2
_ONUayhLszZsgbRxYCYDA&prev=/images%3Fq%3Dv%25C3%25A1no%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bstrome%25C4%258Dek%26tbs%
3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CFgQrQMwEg

http://pixabay.com/cs/oh%C5%88ostrojbarvynocv%C3%BDbuchy3598/
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