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Vysvetlivky
Kresli!

Správne alebo nesprávne? Dobre
alebo zle? Označ príslušnou tváričkou!

Vyfarbi obrázok!

Odpovedz slovne! Rozprávaj o tom!

Vyfarbi kruh!

Zoraď do správneho poradia!
Číslo napíš do štvorčeka!

Píš!

Urob pokus! Skúmaj!

Zahrajte to!

Buď šikovný!

Rozmýšľaj!

Spoj!
Zapamätaj si!
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Malý lexikón
Listnatý strom: listy tohto stromu na jeseň, ale najneskôr do konca zimy
opadajú.
Neživý: napríklad stolička, zošiť, rádio, mlieko. Je to predmet alebo vec, ktorá
nie je schopná prijímať potravu, nedýcha, nepohybuje sa, nerastie a nerozmnožuje sa.
Ochrana životného prostredia: ochrana ľudí a ich životného prostredia proti
škodlivým látkam. Napríklad proti hluku, odpadu a žiareniu.
Perie: pokrýva telo vtákov.
Rozmnožovanie: každý živý organizmus sa narodí a po čase umrie, ale
medzitým sa mu narodia potomkovia. Hovoríme tomu, že sa rozmnožuje.
Potomkovia sa podobajú na svojich rodičov.
Selektívny zber odpadu: odpad tvoria nepoužiteľné predmety a veci vyrobené z rozličných materiálov. Keď ich vyhodíme, vložme ich do zberných
kontajnerov podľa druhu materiálu. Napríklad sklo, papier, plasty, kovy.
Srsť: pokrýva telo cicavcov.
Vždyzelený strom: listy tohto stromu neopadajú naraz. Vždy sú na strome
zelené listy.
Zelenina: rastliny s bylinnou stonkou, ktorých určité časti sú vhodné na ľudskú
spotrebu. Môžeme jesť napríklad ich listy, stonku, korene, hľuzy. Obsahujú
veľa vitamínov.
Zmyslový orgán: oko, ucho, nos, jazyk a koža. Sú to orgány, pomocou ktorých
dokážeme vnímať rôzne vlastnosti predmetov a vecí.
Živorodiaci: napríklad pes, mačka, myš, kôň. Mláďatá týchto zvierat sa vyvíjajú
v tele matky, potom sa narodia.
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