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Anotace: 

Digitální učební materiál Korýši 2 – pracovní list je zpracován tak, 

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

vypracován v souladu s projektovým záměrem a v souladu se školním 

vzdělávacím programem. Materiál je určen k vyvození, procvičování, 

shrnutí, popř. k opakování tématu v rámci vyučovací hodiny nebo 

domácí přípravy. Jednotlivé úkoly jsou rozmanité, vedou žáky 

k aktivitě a samostatné práci. Různorodost činností zvyšuje zájem 

dětí o dané téma a učí je systematicky pracovat s informacemi. Děti 

charakterizují korýše, popíší vnější a vnitřní stavbu raka, vysvětlí 

stavbu a funkce jednotlivých částí těla. Naučí se rozpoznávat 

vybrané zástupce korýšů, uvědomí si jejich význam v přírodě. 

Materiál po kontrole může nahrazovat písemný záznam.  
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Plněné výstupy:  

Žák nastíní význam nižších korýšů v přírodě a vyjmenuje jejich 

zástupce; popíše vnější a vnitřní stavbu raka říčního; 

vyjmenuje charakteristické zástupce korýšů a zhodnotí jejich 

význam v přírodě. 
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