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    Hoď kostkou a odpověz:

    Popis hry:
    Žáci vytvoří družstva, která se posadí na koberec do kruhu. Uprostřed jsou otázky  
    a  hrací kostka např. z Člověče, nezlob se. Jeden z každého družstva hodí kostkou,     
   ta mu určí, kolik bodů může získat, když na otázku správně odpoví. Vytáhne si 
    otázku. Otázky na pracovním listě rozstříháme.( Další otázky si mohou tvořit žáci
    již sami a tak hru doplňovat  a rozšiřovat o další okruhy).
    Pokud hrajeme hru poprvé,mohou si spolužáci ze stejného družstva radit.
    Při správné odpovědi zapíšeme družstvu na tabuli body. Při špatné odpovědi   
    mohou dostat šanci protihráči. Pokud správně odpoví, získávají počet bodů z kostky 
    oni. V odpovědích na otázky se střídají nejen družstva, ale i jednotliví hráči.

    Pomůcky:
    Rozstříhané otázky z pracovního listu, hrací kostka, tabule k zapisování bodů.

    Anotace:
    Hra je vhodná k opakování učiva o přírodních společenstvech např. LES, LOUKA,
    POLE…
    Je oživením hodin prvouky a přírodovědy, může nahradit klasické zkoušení 
    u tabule. I slabší žáci si učivo velice dobře osvojí. Zpočátku jim mohou pomoci
    spolužáci. Opakování touto formou je velice rychlé a hlavně zábavné.

            



Příloha – otázky na rozstříhání

1. Jaká znáš přírodní společenstva?

2. Jak nazýváme stromy, jejichž listy mají tvar jehlic?

3. Jmenuj jednotlivé části stromu.

4. Strom, který má laločnaté listy se jmenuje…

5. Plodům dubu říkáme…

6. Plodům buku říkáme…

7. Jaké druhy lesů znáš?

8. Co tvoří lesní podrost?

9.Co les nejvíce ohrožuje?

10.Jaký význam má les?

11.Podle čeho poznáš javor mléč?

12. Je pravda, že plody tisu červeného jsou jedovaté?

13. Které stromy můžeš vidět na březích vod?
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