
jelen evropský

Ekopøírodovìda obsahuje 4 ekosysémy (les, louka, statek, rybník) s 12 živoèichy v 
každém ekosystému. Dále 20 rostlin a 20 stromù s názvy jednotlivých stromù, rostlin a 
živoèichù. Rozmìry karet jsou: živoèichové z vejce (ovál 130 x 190 mm), ostatní 
živoèichové (125 x 170 mm), hmyz (120 x 120 mm), rostliny (150 x 100 mm), stromy (110 
x 110 mm). Souèástí ekopøírodovìdy je i sada 15 odpadkù a 5 kontejnerù.
Všechny èásti pomùcky jsou z plastového materiálu, který zaruèuje dobrou použitelnost 

a dlouhou životnost. Kartièky jsou ze zadní strany podlepeny 
magnety.
Možnosti využití:
- obraz ekosystému instalujeme na magnetickou tabuli, k nìmu 
dodáváme zvíøátka a rostlinky, které v daném prostøedí žijí a 
rostou
- pøiøazování názvù k obrázkùm zvíøátek a rostlin (jsou-li souèástí 
pomùcky)
- tøídìní odpadù - pøiøazování obrázkù s odpadky jednotlivým 
kontejnerùm
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Ekopøírodovìda II navazuje a èásteènì i doplòuje uèební pomùcku ekopøírodovìda. Ekopøírodovìda II obsahuje dva 
ekosystémy (hory a øeka). Obrázky živoèichù, rostlin, vìtvièek stromù jsou ve stejných tvarech jako u prvního dílu tzn.
Živoèichové líhnoucí se z vajíèka ve tvaru vejce, ryby trojúhelníka, savci ve tvaru obdelníku a hmyz ve tvaru ètverce. Rostliny 
a keøe v obdelníku, vìtvièky stromù ètvereci. Dále sada obsahuje obrázky stromù ve formátu 20x30 cm - 26 ks.
Možnosti využití:
Tato pomùcka má velice širokou škálu využití i v kombinaci s prvním dílem ekopøírodovìdy. Mùžete tuto pomùcku využívat
v prùbìhu celého školního roku. Mezi základní využití patøí klasické pøiøazování živoèichù,stromù a rostlin k obrázkùm 
ekosystémù,pojmenování jednotlivých živoèichù, rostlin a stromù. pøiøazování vìtvièek ke stromùm. Popis kmene a koruny 
stromu. Základní rozdìlení stromù. U verze pro ZŠ pøiøazování názvù k obrázkùm .Všechny díly jsou na plastovém materiálu 
z rubové strany opatøena magnetem.
Za autorský tým pøeji mnoho pøíjemných chvil strávených s naší pomùckou.
Lucie Èapková 
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