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Anotace:  
Cílem vzdělávacího materiálu je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím 
digitálních technologií. Zařazením multimédií do výuky působí na co 
největší množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity, 
které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci mezi 
pedagogem a žákem. To vše směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke 
zlepšení studijních výsledků. Tímto způsobem jsou žáci motivováni 
k hodnotnějšímu učení. 
Prezentace slouží jako obrazová a textová podpora k výuce učiva 
„Živočichové v zimě“. Zároveň obsahuje úkoly k procvičení a upevnění 
nových znalostí. Je vhodná k vyvození a osvojení nového učiva. 
 
 
 
 



Plněné výstupy:  
Žák pozoruje život živočichů v zimě a vyvozuje z pozorování závěry; 
popíše některé změny v přírodě související s příchodem zimy; hovoří 
samostatně o přípravě živočichů na zimu; vyjmenuje a rozpozná lesní 
živočichy, kteří jsou přes zimu aktivní; rozpozná některé stopy 
lesních zvířat; rozliší stěhovavé ptáky od ptáků, kteří u nás 
přezimují; popíše potravu zvířat v zimě.   

Klíčová slova:  
Zima, živočichové v přírodě, liška obecná, hraboš polní, ptáci.    
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