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Napiš rodové názvy velkých kočkovitých šelem a zařaď je pomocí čísel do světadílů. 
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Vylušti přesmyčky (lasicovité šelmy) 

ŘOTCH VMAÝT …………………………………… ZEECJEV LÍSNE …………………………………… 

NAUK KSANÍL  …………………………………… SLACEI LOČVAKA …………………………………… 

CESILA AJHASTRNO …………………………………… KKUNS VAHRUOPNÝ …………………………………… 

 

Spoj čarou dvojice podle typu stravy medvědovitých šelem. 

 

medvěd lední    všežravec 

panda velká    masožravec 

medvěd hnědý    býložravec 

Napiš rodové názvy tří hlavních zástupců ploutvonožců. 
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Jaký je rozdíl mezi tuleněm a lachtanem? Přiřaď správně jednotlivé charakteristiky – vybarvi je buď 

červeně, nebo modře (podle toho, jestli se jedná o tuleně nebo o lachtana). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyber a zakroužkuj všechna přizpůsobení ploutvonožců k životu v chladném vodním prostředí. 

 dýchání žábrami       končetiny tvaru ploutve   kůže bez srsti 

silná vrstva podkožního tuku  uzavíratelné ušní a nosní dírky aerodynamický tvar těla 

  hydrodynamický tvar těla   stálá tělesná teplota 

 

Rozhodni, zda je tvrzení o ploutvonožcích pravdivé.  Z odpovídajících písmen zjisti tajenku. 

           ano ne 

o Všichni ploutvonožci jsou mnohem obratnější na souši než ve vodě.  U T 

o Nejrozšířenějším ploutvonožcem světa je lachtan.    U K 

o Mrož a tuleň se vyskytují především v mořích jižní polokoule.  Ň Č 

o Ušní boltce jsou viditelné pouze u lachtana.     Ň Ž 

o Lachtan má na rozdíl od tuleně na souši zadní končetiny pod tělem.  Á R 

o Mrož má mohutné kly, které vznikají prodloužením horních řezáků.  L K 

Tajenka: Oblíbenou pochoutkou lachtana je …………………………………………. 

Vylušti tajenku. 

nejrozšířenější ploutvonožec         

omývá si ve vodě veškerou potravu         

největší druh medvěda        

lasicovitá šelma s bílou nebo žlutou náprsenkou        

medvědovitá šelma živící se bambusem         

nejrozšířenější volně žijící divoká šelma        

 

Protože samci lachtanů mají mohutnou hřívu, říká se lachtanům také ……………………………………………….. (tajenka). 

 

vidí dobře ve vodě 

mají ušní boltce 

zadní nohy mají vzadu – neobratný 

nemají ušní boltce 

zadní nohy podsouvají pod tělo 

pohyb po souši – plazí se 

živí se rybami 

 

samci i samice přibližně stejně velcí 

vázáni na moře 

končetiny přeměněné v ploutve 

obratný pohyb po souši 
samci výrazně větší než samice 
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