
Milí přátelé, milé děti,

uvnitř tohoto sešitu naleznete tři pracovní listy, které vám představí zvířata žijící v

Bioklimatickém parku Drienová. Jsou to zvířátka z farmy i zvířátka z volné přírody, která zde

spolu spokojeně žijí - u vody, v ovocném sadě, na loukách a polích i na statku. Zveme vás

objevovat, hledat a zkoumat krajinu a život v ní, který je v souladu s přírodou, vzájemně

prospěšný pro zvířata i pro člověka.

Než začnete vyplňovat pracovní listy, promluvte si ve třídě o tom jak si vy představujete

Bioklimatický park. Pomohou vám i slovíčka ukrytá dole v trávě. Prozradíme vám, že ho najdete

na Slovensku v Žilinském kraji v oblasti Rajecké doliny. Snažíme se zde dospělým i dětem

ukázat, jak by měla vypadat naše zemědělská krajina, v níž je na každém kroku plno zdravého

života.

Tvůrčí soutěž pro zvídavé děti

Naše pracovní listy vám pomohou zapojit se do soutěže o skvělé ceny a

spolu najdeme maskota Bioklimatického parku.

První úkol: Vyberte si jedno zvířátko, které žije v Bioklimatickém

parku, a namalujte, nakreslete jej v jeho přirozeném prostředí - na

louce, na poli, v ovocném sadě, na farmě ...

Druhý úkol: Pak se zahrajte na návrháře. Uvnitř najdete list s předlohou

polštářku ve tvaru válečku. Dokreslete váleček tak, aby se proměnil na

vaše zvířátko z předchozí úlohy.

Třetí úkol: Pokuste se váš návrh i zrealizovat. Podle návrhu vytvořte

papírovou maketu, použijte například prázdnou rolku z toaletního

papíru. Kreativně ho dotvořte do podoby zvířátka.

Děti mohou úkoly plnit samostatně nebo v menších skupinách. Hotové

úkoly zašlete poštou na naši adresu. Vystavíme je v Bioklimatickém

parku, nejlepší odměníme a zrealizujeme!

láska k půdě • zdravé potraviny • špalda • špaldové polštáře • cesta chleba        

 • život včel • ovocný sad • sluneční energie • zvířata na farmě • pole a louky •

zachytíme dešťovou vodu • ochladíme se u vody

Objevné pracovní listy pro zvídavé děti
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SOUTĚŽ

Občianske združenie Ekoenergia, Kostolná 658/60, 015 01 Rajec, Slovensko

park.drienova@gmail.com



Minimálně 100 milionů let! Tak dlouho žije na Zemi.

Její úloha v přírodě je nenahraditelná. Aby se její

rodina mohla uživit, potřebuje pestrou stravu po celý

rok. Proto vysazujeme mnoho druhů různých stromů ale

i léčivé rostliny a kvetoucí louky.

Přestože je tento hmyz  velice užitečný, protože se živí

škodlivými mšicemi, do našeho prostředí nepatří. Na

rozdíl od její domácí příbuzné se sedmi tečkami

pochází z Asie. Sem tam nás i poštípe.

Díky malému stádu tohoto milého hospodářského

zvířátka není potřeba ovocný sad sekat ani hnojit. V

neposečené trávě najde pak svůj domov mnoho jiných

užitečných živočichů. Jejím domovem je Kamerun v

daleké Africe.

Málokterý užitečný tvor má takovou špatnou pověst

jako tento hmyz. Živí se mšicemi, které sají šťávu z

listů a stonků, ve které je hodně cukru. Nekouše i když

má kleště na zadečku. Víte jaký domek mu můžete

postavit na zahradě?

V Bioklimatickém parku je vysazeno více než 150 starých

odrůd ovocných stromů • pěstujeme výjimečné odrůdy jabloní,

hrušní, švestek, dřínky • ovocný sad hnojí zejména ovečky,

které celý rok spásají louku pod stromy • luční květiny

lákají včely a jiný užitečný hmyz • sokoli a hadi nám

pomáhají lovit hraboše • v zimě se staráme o malé ptáčky,

které vyzobávají škůdce ovocných stromů • úroda nás na

podzim potěší množstvím chutí, vůní a barev.

Úkol: V našem ovocném sadě to opravduÚkol: V našem ovocném sadě to opravdu

žije. Jací živočichové zde žijí? Přečtižije. Jací živočichové zde žijí? Přečti

si, proč jsou pro přírodní ovocný sadsi, proč jsou pro přírodní ovocný sad

důležití.důležití.

oraksý nkaomdřin

Tito malý modro-žlutý ptáčci jsou velkými pomocníky

v boji proti škodlivému hmyzu. Ptáčci celou zimu

neúnavně ozobávají stromy s vajíčky škodlivého hmyzu.

Ptáčkům v zimě připravujeme krmítka a krmíme je

semínky naší slunečnice.

Tento dravý pták představuje důležitou přírodní

ochranu našich polí a ovocného sadu. Loví zejména

hraboše, kteří nám ničí úrodu obilovin. Nestaví si

vlastní hnízda, proto mu každý rok připravíme

ubytování na panském domě.

 osulčénk doníchýv

rvkšo ceboýn

klotašpo nobecá

lecva dosonánme

cvoe sknuárakme

www.bioklimapark.com
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Úkol: Prolouskej se osmisměrovkou. Najdeš všechny živočichy,Úkol: Prolouskej se osmisměrovkou. Najdeš všechny živočichy,

které přišly do Bioklimatického parku? Řešení zapiš.které přišly do Bioklimatického parku? Řešení zapiš.

řešení osmisměrovky

 

je velice užitečná. Dělá v půdě chodbičky,

které pomáhají zadržovat vodu pro rostliny.

Půdu také hnojí, kypří a promíchává.

Dělá ještě někdo jiný v půdě chodbičky? 

Úkol: Podívej jak zadržujeme dešťovou vodu vÚkol: Podívej jak zadržujeme dešťovou vodu v

Bioklimatickém parku. Správné dvojice pak spoj čarou.Bioklimatickém parku. Správné dvojice pak spoj čarou.

Díky malým opatřením k zadržení dešťové vody se v

Bioklimatickém parku usídlilo množství živočichů. Některé

natrvalo, jiné sem přicházejí hledat potravu. Některé

pomáhají ničit škůdce, jiné dělají škodu na farmě. To je

koloběh a rozmanitost života v přírodě. Odborníci tomu

důležitě říkají biodiverzita.

www.bioklimapark.com



Lama alpaka
 

Alpakám roste jemná, hebká a velice kvalitní vlna, která je

ještě teplejší než ovčí. Jsou velmi čistotné, nepotřebují

mnoho místa a jejich chov je pro farmáře tak trochu zábavou.

Jsou to velcí ochránci a lze je využít i jako pomocníky při

hlídání ovcí.

bílá

krátkosrstá

koza

slovenská

bílá husa

kachna

ruánska

kur 

domácí

na dvoře vyzobávají plevel a hmyz

hospodářský užitek: maso a vajíčka

ummí hlídat dvůr lépe než pes

hospodářský užitek: maso, vejce, peří

čistí louky od plevelů a keřů

hospodářský užitek: mléko, maso

na jezeře nás potěší svým zbarvením

hospodářský užitek: chutné maso, vejce

Tajenka:Tajenka:

Dozvíš se jak se jmenují dvě lamy, které žijí vDozvíš se jak se jmenují dvě lamy, které žijí v

Bioklimatickém parku.Bioklimatickém parku.
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nejlepší přítel člověka hlídá dvůr a ohlašuje návštěvníky

hospodářský užitek: zahání ovce, kachny a husy

spásají trávu na pastvinách, můžeme na nich jezdit

hospodářský užitek: tažná zvířata, hnůj

celý den se vyhřívají na sluníčku a mají o všem přehled

hospodářský užitek: chytají myši a jiné malé hlodavce

od rána do večera spásá louky a pastviny

hospodářský užitek: maso, mléko, vlna, hnůj
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Úkol: Vyber z každé skupiny hospodářské zvíře a správně hoÚkol: Vyber z každé skupiny hospodářské zvíře a správně ho

spoj s jeho užitkem pro člověka - písmenka při zvířatech potomspoj s jeho užitkem pro člověka - písmenka při zvířatech potom

přepiš do tajenky.přepiš do tajenky.

V Bioklimatickém parku žije na malé farmě i mnoho domácích

zvířat, což znamená sice mnoho každodenní práce, ale

přináší to také potěšení, nové vědomosti i zdravé potraviny.

Zemědělství, chov domácích zvířat, sekání, pasení, to vše

bylo v minulosti přirozené a typické. Dnes se to ztrácí.

Tradiční hospodaření je ale velmi důležité pro rovnováhu a

pestrost rostlinných a živočišných druhů v naší zemi.

www.bioklimapark.com


