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Ref.  M25126 LESNÍ ZVÍŘATA 

 

PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGA 

 

Tato příručka je schválená a doporučená 

Mezinárodním institutem pro výrobu 

didaktických pomůcek a hraček AIJU. 

Hra je určena dětem od 3 let. 

Samozřejmě cesty, kterými může být hra využita ve vzdělávacích zařízeních mohou být 

různé. 

Hračky a hry se proto mohou stát neobyčejně cennou pomocí pro pedagoga, pamětlivého 

výhodnosti práce při výchově a vzdělávání s předměty. Tato práce se stává dynamickou a 

velmi atraktivní pro dítě. 

 

LESNÍ ZVÍŘATA 

- objasněte rozdíly mezi zvířaty a jejich domovy. 

- předveďte dětem figurky zvířat a vysvětlete, co je jejich přirozené prostředí, např les,... 

- vysvětlete dětem rozdíly v typu potravy pro lesní zvířata, např. veverka nebo orel 

- děti určují, která zvířata mohou vidět v zoo nebo v cirkusu. 

- pedagog nakreslí na papír nebo tabuli les nebo cirkus a děti přikládají figurky zvířat do    

určitého prostředí. 

 

Pak následuje: - hudební vyjádření  

                         - hudební a mimické vyjádření 

                         - slovní vyjádření, otázky 
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Popis a charakteristika lesních zvířat 

 

 

VLK 

Délka:   70cm +ocas, výška 80cm. 

Hmotnost:  60kg a víc 

Výskyt:  lesnaté oblasti Evropy, Asie a Severní Ameriky. 

Vlk je předchůdce zdomácnělého psa. Vlci žijí ve smečce, která je vysoce organizovaná 

v sociálních skupinách. Jsou to výborní lovci a jsou schopni svoji kořist jako je např. jelen 

nebo divoké prase pronásledovat na dlouhé vzdálenosti. Vlci také umí zaútočit na velké 

hnědé medvědy.  

 

VEVERKA 

Délka:   25cm 

Délka ocasu: 20cm a hmotnost 2-3kg. 

Výskyt:  Evropa a Asie 

Veverky jsou perfektně vybaveny pro život na stromech. Žijí v otvorech v kmenech stromů. 

Díky svému ocasu jsou schopné překonávat velké vzdálenosti skokem mezi stromy. Svůj ocas 

také používají pro varování ostatních veverek před nebezpečím. Normálně jedí oříšky a 

semena, ale nepohrdnou různým hmyzem a vajíčky malých ptáků.  

 

 

LIŠKA 

Délka:  75cm 

Výška:  35cm 

Hmotnost: 5kg 

Výskyt:  Evropa , Severní Amerika a severní Afrika 
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Liška normálně loví v noci, používá enormně vyvinuté uši, kterými dokáže lokalizovat kořist 

na velkou vzdálenost. Může také jíst cokoliv od zajíců přes hmyz, vajíčka červů, až po ovoce. 

Liška je typicky lesní zvíře, ale také se adaptovalo na okraje měst, kde žije z odpadků.  

HNĚDÝ MEDVĚD 

Délka:  2-4m 

Výška:  1m 

Hmotnost: mezi 300kg – 1000kg 

Délka života: 30let 

Výskyt:  Severní Amerika, Evropa, Asie s severní Afrika 

Hnědý medvěd je velmi inteligentní a je schopen adaptace na jakékoliv životní prostředí. 

Jeho kožich může mít různorodou barvu - od černé přes odstíny hnědé a žluté až po rezavě 

červenou barvu. Stejně jako člověk může medvěd jíst cokoliv včetně malých lesních zvířat, 

ryb, oříšků, semen, zeleniny a všech lesních plodů.  

 

VYSOKÁ ZVĚŘ – JELEN 

Délka:   kolem 2m 

Výška:  nad 1,5m 

Hmotnost:  kolem 100kg 

Výskyt:  Evropa, Asie, Amerika a severní Afrika 

Má kompaktní tělo s dlouhýma nohama a ostrými kopyty, která jsou perfektně adaptována 

na zalesněný a skalnatý terén. Pouze samci jsou vybaveni parohy. Parohy používají ke 

značkování teritoria a k boji s ostatními samci.  

 

DIVOKÁ KOZA 

Délka:   mezi 1,2 – 1,35 m 

Výška:  60 – 75 cm 

Hmotnost: mezi 25 – 50 kg 

Výskyt:  lesnaté horské oblasti Španělska, Korsiky a Sardinie 
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Charakteristické pro divoké kozy je jejich skákání. Dokážou vyskočit až 2m vysoko. Samci jsou 

snadno identifikovatelní podle velkých očí a podle velkých dolů zahnutých rohů, které 

používají při soubojích s ostatními samci a při boji s predátory.  

 

DIVOKÉ PRASE 

Délka:  1,5 m 

Výška:  1m 

Hmotnost:  130kg 

Výskyt:  Evropa, Asie, severní Afrika 

Divoké prase je předchůdcem prasete domácího. Mají hustou srst a tesáky zahnuté nahoru. 

Mají velký citlivý čenich, kterým vyhrabávají potravu – oříšky, semena, houby, larvy červů a 

nepohrdnou ani drobnými lesními živočichy.  

 

ZLATÝ OREL 

Délka:    mezi 80 – 90 cm 

Rozpětí křídel: 2m 

Hmotnost:   mezi 5 – 10kg 

Výskyt:   Evropa, Asie, Amerika 

Orel je nejvíce majestátný ze všech ptáků. Má velký ostrý zobák a ostře zahnuté drápy. 

V pařátech je schopen sevřít a odnést kořist, která je několikrát větší a těžší než on sám. 

V letu mu pomáhají jeho obrovská křídla. V dnešní době patří k ohroženým druhům zvířat na 

zemi.  

 


