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Anotace: 

Digitální učební materiál Měkkýši 1 – prezentace je zpracován tak, 

aby odpovídal věku a vzdělávacím potřebám žáků 6. ročníku. Je 

vypracován v souladu s projektovým záměrem a školním vzdělávacím 

programem. Použití ICT technologií umožňuje prezentaci textového i 

obrazového materiálu, a tak slouží ke zvýšení názornosti a umožňuje 

v procesu učení zapojení více smyslů, čímž prohlubuje zájem dětí o 

dané téma a zvyšuje tak efektivitu učebního procesu. Současně 

zvyšuje dynamiku a názornost výuky. Materiál lze využít pro vyvození 

tématu, ale i k opakování. Žáci charakterizují měkkýše a seznámí se 

s jejich rozdělením na třídy. Na modelovém živočichovi (Hlemýžď 

zahradní) popíší vnější a vnitřní stavbu těla a funkce orgánů plžů. 

Naučí se rozlišovat zástupce tohoto kmene, ale také je zařadí do 

ekosystémů, ve kterých se vyskytují. 
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Plněné výstupy:  

Žák rozlišuje jednobuněčné a mnohobuněčné živočichy; rozlišuje 

bezobratlé a obratlovce; uvede základní znaky měkkýšů;  porovná 

vnější a vnitřní stavbu plžů a určuje jejich typické zástupce. 

Klíčová slova:  

Měkkýši, plži, ulita, hlemýžď zahradní, plzák lesní, slimáček polní, 

páskovka keřová, okružák ploský, plovatka bahenní, bahenka živorodá, 

mořští plži s ulitou. 
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