
 

PRACOVNÍ LIST  Č. 1                  JMÉNO: …………………………………. 

V lesoparku Litavka na vás čeká procházka s různými úkoly a vyplňováním písmen do tajenky. 

Písmenka do tajenky najdete na jednotlivých zastaveních naučné stezky a podle toho, u které 
tabule se nacházíte, tam splníte úkol a doplníte si písmenko do tajenky.  

Modré úkoly jsou pro malé děti, červené úkoly jsou pro starší děti a černé jsou společné. 

Pracovní list si vytiskněte a vezměte s sebou na procházku, svým cvičitelům pak zašlete znění 
tajenky nebo celý pracovní list, záleží na vás, jak moc se chcete pochlubit. 

Pojďme dělat něco tak trochu spolu, i když musíme být každý sám ☺ 
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1. Jsou nakreslené kytičky stejné jako ty na fotografiích? 

Co znamená LADO? nebo TROJSKOK z místa 

2. Na kterém místě stupňů vítězů se umístil Skokan hnědý? 

Seřaďte obrázky vývoje obojživelníka, tak jak jdou správně za sebou. 

Cestou k další tabuli poskočte 10x jako žabák. 

3. Kolik vodníků je na obrázku? 

Proč Norek americký může plavat ve vodě? 

4. Projděte labyrintem řek a zjistěte, kde která řeka pramení? 

Spočítej kolik je na obrázku ryb a tolikrát poskoč na jedné noze a pak i na druhé. 

5. Která šiška patří k jakému stromu? 

Najděte 3 šišky a trefte se do stromu vzdáleného alespoň 10 kroků. 

6. Najděte šišku, dojděte na lávku a hoďte ji do potoku a sledujte, jestli se potopí nebo plave. 

Přejděte lávku, najděte vrbu a napište jméno dřevokazné houby, která je na ní. 

7. Najdi a pojmenuj 5 ptáků na obrázku? 

Vyběhněte do lesíka na nejvyšší pahorek, najděte pozůstatek lanovky a vyfoťte se. 

8. Směrem na Lazec jsou rybníky, mezi nimi lávky, projděte se v této části lesoparku a 

řekněte kolik je rybníků a kdo v nich žije. Co je napsáno na ceduli u rybníka? 

9. Prohlédněte si věci, které se vyráběly ze stříbra a rudy, zapamatujte si je, pak si je zakryjte 

a schválně kolik jich dokážete zpaměti vyjmenovat? 

10. Zjistěte, co všechno přepravovala tato zapomenutá lanovka? 

Zahrajte si na trakaře a přejděte po přilehlé louce. 

11. Jak se jmenuje těžní věž, kterou vidíte za rybníkem? Abyste ji viděli musíte dojít až na hráz 

rybníka – případně ji vyfoťte. 

 


