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STAVBA TĚLA ČLOVĚKA

1. Zvládneš doplnit křížovku?
Smyslové ústrojí sluchu
Chrání povrch těla

Je oporou těla
Smyslové ústrojí zraku

Smyslové ústrojí chuti
Smyslové ústrojí čichu
Srdce je vnitřní …
Okolí vnímáme pomocí …

2. Nebojíš se popsat kostru člověka?

Popiš mě.

3. K čemu nám slouží tyto vnitřní orgány? Najdi a spoj.
ledviny

řídí činnost celého těla i vnitřních orgánů

střeva

zajišťuje oběh krve

plíce

zpracovává potravu

mozek

čistí krev a vylučují močí škodlivé látky a tekutiny

srdce

dále zpracovávají potravu

žaludek

zabezpečují dýchání

Jsem

Jsme

4. Vyber správná tvrzení. Nesprávná oprav.
Kostra chrání vnitřní orgány.
Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, zuby a nehty.
Ústrojím hmatu jsou konečky prstů.
Srdce, plíce, žaludek jsou svaly, které můžeme ovládat svou vůlí.
Svaly při námaze vylučují z těla pot.
Páteř je složená z obratlů.
Součástí kostry jsou i zuby, vyrůstají z čelistí.
Oko, ucho a nos jsou smysly.
Potravu zpracovává žaludek a střeva.
Člověk vnímá své okolí pomocí smyslů – čichu, hmatu, sluchu, chuti.
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2. Nebojíš se popsat kostru člověka?

lebka

kostra hrudníku

Popiš mě.

žebra
páteř
kostra horní končetiny

pánev

kostra dolní končetiny

3. K čemu nám slouží tyto vnitřní orgány? Najdi a spoj.
ledviny

řídí činnost celého těla i vnitřních orgánů

střeva

zajišťuje oběh krve

plíce

zpracovává potravu

mozek

čistí krev a vylučují močí škodlivé látky a tekutiny

srdce

dále zpracovávají potravu

žaludek

zabezpečují dýchání

Jsem srdce.

Jsme plíce.

4. Vyber správná tvrzení. Nesprávná oprav.
Kostra chrání vnitřní orgány.
Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, zuby a nehty.
Ústrojím hmatu jsou konečky prstů.
Srdce, plíce, žaludek jsou svaly, které nemůžeme ovládat svou vůlí.
Svaly při námaze vylučují z těla pot. kůže
Páteř je složená z obratlů.
Součástí kostry jsou i zuby, vyrůstají z čelistí.
Oko, ucho a nos jsou smysly. smyslová ústrojí
Potravu zpracovává žaludek a střeva.
Člověk vnímá své okolí pomocí smyslů – čichu, hmatu, sluchu, chuti. a zraku
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