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moje prve
kvizy
Zvierata

moje prve kvizy
Milé deti,
viete, koľko hodín denne prespí lev, čo vykúka žralokovi z vody, keď
pláva, a na čom si radi pochutia tučniaky? :-) Nie? Poďte to so mnou
zistiť a objaviť zaujímavý svet týchto zvierat.
Pripravil som si pre vás 10 kariet s otázkami a obrázkami zvieratiek.
Otázky sú vždy rozdelené na 3 ľahšie pre predškolákov a 3 ťažšie
pre školákov. Karty si vytlačte a vystrihnite. Zlepte lepidlom vždy
dve karty k sebe (zvieratko a k nemu prislúchajúce otázky). Puzzle
obrázky vytlačte a rozstrihajte na dieliky.
Kvízy sú určené pre 2 osoby. Losovaním si obaja hráči vyberú
po 5 kariet a vzájomne si pokladajú otázky. Pri každej nájdete dve
možnosti odpovedí, spoluhráča tak môžete nechať tipovať. Za každú
správnu odpoveď získavate 1 dielik puzzle zo svojho obrázka. Kto
ako prvý správne odpovie na 6 otázok, má zložený celý obrázok
z puzzle a vyhráva.
Vďaka kartám objavíte množstvo nových a zaujímavých
informácií. Ktoré zviera sa vám páčilo najviac?
Čo vás na ňom prekvapilo? Čo sa vám naopak
nepáčilo? Nakoniec si vezmite papier a pastelky
a nakreslite zvieratko, ktoré vás z tejto hry
zaujalo najviac
Užite si skvelú zábavu.

TUČNIAK

TUČNIAK

se jmenuje
největší
Ako sa nazýva najväčšíJak
tučniak,
ktorý
môžetučňák,
merať který může měřit
i přes 1,2 metru?
až 1,2 metra ?
a) tučniak
tučňák knížecí
b) tučňák císařský
a) tučniak kniežací b)
cisársky

Čo si tučniaky lovia naa)jedlo
?
hlodavce
b) ryby
a) hlodavce b) ryby

Co si tučňáci loví k jídlu?

Ako sa nazýva kontinent obklopujúci južný pól, na ktorom žijú
a) Antarktida b) Arktida
najväčšie tučniaky ?
a) Antarktída b) Arktída

Jak se jmenuje kontinent obklopující jižní pól, na kterém žijí největší
tučňáci?

Vie tučniak plávať pod vodou ?
Mají tučňáci rádi teplo, nebo zimu?
áno, a to veľmi dobre
zimu
Majú tučniaky rady teplo alebo zimu ?
zimu

Umí tučňák
plavat
pod vodou?
Ktoré dve farby prevládajú
na tele
tučniakov
?
a toa velmi
a) čierna a biela b) ano,
modrá
biela dobře

a) černá a bílá b) modrá a bílá

Které dvě barvy převažují na těle tučňáků?

TUČŇÁK

TUČŇÁK

Okrem krku majú žirafy výnimočne dlhú ešte jednu časť tela.
Ktorú ?
a) jazyk b) uši
(Môže merať skoro pol metra!)

ŽIRAFA

ŽIRAFA

Čo najčastejšie jedia žirafy ?
a) listy stromov a krov b) trávu

Ktorý rekord držia žirafy medzi ostatnými suchozemskými
zvieratami ?
a) majú najdlhší chvost b) sú najvyššie
Žirafy majú na hlave rôzny počet rožkov. Čím sú tieto rožky
pokryté ?
a) holou kožou b) srsťou

PLAMENIAK

Je práve narodené mláďa žirafy veľké ako dieťa alebo
ako dospelý človek ?
ako dospelý človek (Väčšinou merajú 170 až 200 cm.)
Spia žirafy najčastejšie v stoji alebo poležiačky ?
v stoji

Ktorá z uvedených viet týkajúcich sa zraku chameleóna je pravdivá?
a) Vie pozerať súčasne každým okom inam.
b) Vidí veľmi zle a len čiernobielo.
Podľa čoho dokáže chameleón meniť svoju farbu ?
a) podľa prostredia b) podľa emócií (Najkrajšie farby
vykúzli samček, keď si nahovára samičku.)
Žijú chameleóny prevažne na zemi a pod ňou alebo
na vetvách stromov ?
na vetvách stromov

Na ktorých kontinentoch žijú plameniaky ?
a) v Amerike, Afrike, Európe a Ázii b) len v Afrike

Je plameniak samotár alebo žije v kŕdľoch ?
vo veľkých kŕdľoch

Z čoho získava plameniak svoju farbu ?
a) zo slnka b) z potravy (Potrava obsahuje farbivá karotény;
v zajatí sa im musí karotén dodávať umelo, inak by boli biele.)

Aký tvar má zobák plameniaka ?
a) je veľmi dlhý a rovný b) je skôr krátky a zahnutý

Žijú chameleóny v teplých oblastiach alebo v oblastiach večného
snehu a ľadu ?
v teplých oblastiach

Kde si plameniak zháňa jedlo ?
a) vo vode b) v zemi (Vtáky nasávajú vodu a filtrujú z nej
drobné živočíchy a riasy.)

Je chameleón viac príbuzný našej jašterici alebo užovke ?
jašterici

CHAMELEÓN

Čím chytá chameleón svoju korisť, najčastejšie hmyz ?
a) paprčkami b) jazykom (Jeho jazyk je skoro rovnako dlhý
ako jeho telo, vymrští sa, keď chameleón zbadá korisť.)

Akú farbu peria má plameniak ?
a) žltú b) ružovú

PLAMENIAK

CHAMELEÓN

Má chobotnica kostru ?
nie (Patrí medzi bezstavovce.)
Ako sa nazýva skupina zvierat, do ktorej patria chobotnice ?
a) hlavonožce b) sépie

CHOBOTNICA

CHOBOTNICA

VTÁKOPYSK

Sú chobotnice len vodné zvieratá alebo žijú niektoré druhy
na súši ?
len vodné
Koľko chápadiel má nezranená chobotnica ?
a) 8 b) 15
Čo má chobotnica na každom chápadle ?
a) rad jedovatých ostňov b) dva rady prísaviek (Prísavky
používa na uchytenie sa na skalu alebo na chytanie koristi.)
Ako sa hovorí tekutine, ktorú chobotnica vystrekuje
proti nepriateľovi ?
a) tuš b) atrament

Môžeš na prvý pohľad rozoznať leva od levice ?
áno (Levy sú väčšie, ale hlavným rozlišovacím znakom je hriva,
ktorú majú len samce.)
Loví lev vo svorke alebo je samotár ?
vo svorke
Deň má 24 hodín. Koľko hodín z toho lev prespí ?
a) asi 10 hodín b) až 20 hodín

Na ktorom svetadiele žijú vtákopysky ?
a) v Afrike b) v Austrálii

Čím sa vtákopysk živí ?
a) rastlinnou stravou b) drobnými živočíchmi
(Loví hmyz, raky, lastúrniky a drobné stavovce.)

Vtákopysk patrí spolu s ježurami medzi jediné cicavce, ktoré…
Doplň.
a) kladú vajcia b) nemajú uši

Čo pokrýva telo vtákopyska ?
a) srsť b) perie

Ktorú prezývku si vďaka svojej majestátnosti vyslúžil lev ?
a) zvierací sultán b) kráľ zvierat

Kde trávi väčšinu času vtákopysk ?
a) na strome b) vo vode

LEV
Ako sa nazýva mláďa leva ?
a) levík b) levíča

Čomu sa podobá papuľa vtákopyska ?
a) bocianiemu zobáku b) kačaciemu zobáku

VTÁKOPYSK

LEV
Ako sa hovorí chlpom, ktoré má lev okolo krku ?
a) hriva b) huňa

SURIKATA

SURIKATA
Žijú surikaty samostatne alebo vo väčších skupinách ?
vo väčších skupinách (Zvyčajne do 30 jedincov.)
Kde si svoje obydlie buduje surikata ?
a) na stromoch b) pod zemou
Akú farbu kožúška majú surikaty ?
a) svetlohnedú b) šedivú

ŽRALOK

Je surikata hlodavec ako myš alebo šelma ako napríklad kuna ?
šelma
V akom prostredí žijú surikaty ?
a) v púšťach a polopúšťach b) v dažďovom pralese
Čo je hlavnou súčasťou potravy surikaty ?
a) hmyz a jašterice b) listy stromov

Ako sa hovorí koži medzi prstami, ktorú môžeš vidieť pri
pelikánoch a iných vtákoch žijúcich prevažne vo vode ?
a) plutvový lem b) plávacia blana
Čím sa živia mláďatá pelikána ?
a) morskými riasami b) kašičkou z rodičom natrávených
a vyvrhnutých rýb
Koľko litrov vody môže nabrať pelikán do hrdelného vaku
pod zobákom ?
a) 3 litre b) 13 litrov

Žraloky patria medzi paryby, ktoré sa od rýb líšia
okrem iného kostrou. Z čoho je u nich tvorená ?
a) chrupavkou b) rohovinou

Jeden druh žraloka dostal meno podľa tvaru hlavy,
ktorý pripomína jedno náradie. Ktoré ?
a) kosák b) kladivo (Je to žralok kladivohlavý.)

Ktorý zmysel používa žralok na vyhľadávanie potravy viac —
zrak alebo čuch ?
čuch (Cíti na niekoľko sto metrov, okrem toho má i výborný sluch.)

Sú všetky žraloky dravé ?
nie (Niektoré sa živia tzv. planktónom, teda drobnými živočíchmi.)

Žije väčšina žralokov v moriach a oceánoch alebo v riekach
a jazerách ?
v moriach a oceánoch (Len výnimočne žijú v ústí veľkých riek
a v jazerách.)

Čo chytajú pelikány do pružného vaku, ktorý majú pod zobákom?
a) myši b) ryby

PELIKÁN

Vie pelikán plávať na vode ?
áno (Veľmi dobre, niektoré druhy sa aj potápajú.)

Čo trčí žralokovi z vody, keď pláva v mori ?
a) časť chvosta b) chrbtová plutva

ŽRALOK

PELIKÁN
Znáša pelikán vajíčka alebo rodí živé mláďatá ?
znáša vajíčka (Ako všetky ostatné vtáky, medzi ktoré patrí.)

VZDELÁVANIE
PRE DETI

SPOLUPRÁCA
S ODBORNÍKMI

Kvído je vzdelávací koncept hier

Hry boli starostlivo vytvárané

od Albi pre deti vo veku 2 – 12 rokov.

v spolupráci s detskými psychológmi,
logopédmi a špeciálnymi pedagógmi.

VŠESTRANNÝ
ROZVOJ DETÍ

PRE CELÚ
RODINU

Kvído rozvíja kreatívne myslenie

Každá Kvído hra má varianty pre

a grafomotoriku, koncentráciu

viacero vekových skupín, takže sa

a logické uvažovanie, slovnú zásobu

s hrami zabavia napríklad aj rôzne

a komunikáciu.

starí súrodenci.

Viac informácií nájdete na

www.kvidovehry.sk
alebo na eshope

www.albi.sk

