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PRE DETIPRE DETI

Poznávanie prírody cez detské úlohy
1. Nájdi moju mamu.  
Väčšina mláďat prichádza na svet v jari – najviac v mesiacoch máj a jún. Po narodení potrebujú starostlivosť svojej mamy, 
inak by zahynuli od hladu alebo by sa ľahko stali korisťou. Práve mama ich naučí, ako prežiť v prírode.  

Úloha: Pomenuj živočíchy. Následne priraď ku každému mláďaťu jeho mamu.   
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2. Kto koho požiera? 
Potravné reťazce sú v prírode úplne všade. Predstavujú množstvo závislostí medzi rastlinami a živočíchmi. Rastliny rastú, 
aby sa stali potravou. Bylinožravé živočíchy (bylinožravce) môžu byť potravou pre mäsožravé živočíchy (mäsožravce). Vše-
žravé živočíchy (všežravce) sa živia rastlinnou aj živočíšnou potravou. Najvyššiu pozíciu v potravnom reťazci majú predáto-
ry. Sú to mäsožravce, ktoré sa iba veľmi zriedka stávajú korisťou.

Úloha: Pomenuj, čo vidíš na fotografiách a vytvor dva potravné reťazce. Do krúžku napíš poradové číslo v potrav-
nom reťazci – začni od rastliny a pokračuj až po vrcholového predátora. Tri obrázky z prvého potravného reťazca 
pospájaj jednou farbou, štyri obrázky z druhého potravného reťazca druhou. 

Autor: Ing. Lucia Hanková, www.mentorshop.eu, www.poznavanieprirody.sk 
Zdroj fotografií: Shutterstock

Správne odpovede: 1. Diviak lesný: diviačica + diviača (A + C)
    Srnec lesný: srna + srnča (B + E)
   Jeleň lesný: jelenica + jelienča (D + G)
   Muflón lesný: muflónica + muflónča (H + F)
2. Prvý potravný reťazec: 1. tráva (F) – 2. jeleň   
    lesný (B) – 3. vlk dravý (G) 
    Druhý potravný reťazec: 1. bukvice (E) – 2. 
    ryšavka žltohrdlá (D) – 3. líška hrdzavá (C) – 4. 
    orol skalný (A) 
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