
A Couvej 20 kroků a zpět doskákej snožmo. 

B Kolik mají mravenci nohou? 

            a/ 4    b/ 6     c/ 8 

Hledej obrázek mravence a správnou odpověď pod písmenkem B. 

C   Oběhni 10x nejsilnější kmen stromu, který tu uvidíš. 

D Odlétá kukačka na zimu do teplých krajin? 

           a/ ne     b/ jen když je krutá zima   c/ ano 

Hledej obrázek kukačky a správnou odpověď pod písmenkem D. 

E Jezevec přečkává zimu 

        a/ v bahně u vody   b/ ve sněhu   c/ ve vyhrabané noře  

Hledej obrázek jezevce a správnou odpověď pod písmenem E. 

F Skákej 10x jako přes švihadlo 



G Opakuj 5x po sobě jazykolam –  

            Poslal posel posla pro slámu  

H   Když prší, vezmeme si do lesa …  

 Hledej obrázek pod písmenem H.  

 

CH   Tušíte, jak dlouho mravenec obecný žije? 

 

                 a/ 1 až 2 roky     b/ maximálně 5 let  

                 c/ 7 až 10 let, královna až 20 let 

 

Hledej obrázek mravenců a správnou odpověď pod písmenem CH. 

 

 

I   Na dubu rostou 

        a/ Dubice      b/ bukvice       c/ žaludy 

 

Hledej obrázek a správnou odpověď pod písmenkem I. 



 

J   Kolik metrů do dálky skočí na jeden odraz zajíc                        

          polní? 

          a/ 3      b/ 5      c/ 7 

Tipni si a pak hledej obrázek zajíce a správnou odpověď pod písmenem J. 

 

K   Udělej 10 kroků stranou a pak doskákej snožmo      

            zpět. 

 

L Kolik druhů žížal žije na světě? 

          a/ méně než 50      b/ 500     c/ více než 5500  

Tipni si a pak hledej obrázek žížal a správnou odpověď pod písmenem L. 

 

 

M Kdy medvěd v zimě spí? 

          a/ prosinec až leden    

          b/ od poloviny listopadu do poloviny března   c/ nespí 

Hledej obrázek a správnou odpověď pod písmenkem M. 

 



N Doběhni 2x k nejbližšímu pařezu a zpátky 

 

O Jaký je nejjedovatější český brouk? 

         a/ střevlík zahradní   b/ puchýřník lékařský    

         c/ žádný brouk 

Správnou odpověď hledej pod písmenkem O. 

 

P Najdi na zemi větev a přeskakuj jakým způsobem a 

jak dlouho chceš. 

Q Chodí mravenci jen po svých vyznačených cestách? 

            a/ ano      b/ jen černí mravenci     c/ ne 

Hledej obrázek mravenců a správnou odpověď pod písmenkem Q. 

 

R   Vlk obecný používá svůj huňatý ocas 

          a/ v zimě jako přikrývku    b/ na odhánění much    

          c/ jako ozdobu 

Hledej obrázek vlků a správnou odpověď pod písmenkem R. 



S   Jakou barvu má ocásek lišky?  

          a/ rezavou    b/ rezavou a špičku ocásku bílou  

          c/ jakou myslíš ty? 

Hledej obrázek lištiček a správnou odpověď pod písmenkem S. 

 

T Jelen okusuje  

         a/ mladé srnky   b/ mladé stromky   c/ čerstvé pařezy 

Hledej obrázek jelena a správnou odpověď pod písmenkem T. 

 

U Umí užovka obojková plavat? 

            a/ ano    b/ jen na zádech    c/ ne 

Hledej obrázek užovky a správnou odpověď pod písmenkem U. 

 

V   Čím se živí sova? 

           a/ louská oříšky   b/ žere maso   c/ dá si oboje 

Hledej obrázek sovy a správnou odpověď pod písmenkem V. 

 



W 1) Který pták krmí své mládě až 1000x za den? 

              a) Sýkorka   b) Skřivan   c) Vlaštovka 

Správnou odpověď hledej pod písmenkem W. 

 

X   Kde je v zimě kaprům v zamrzlém rybníce nejtepleji? 

           a/ těsně nade dnem    

           b/ je to jedno, všude je jim zima     c/ v bahně 

Hledej obrázek kaprů a správnou odpověď pod písmenkem X. 

 

Y Co je hlavní potravou labutí? 

a/ cokoliv se najde   b/ pečivo   c/ vodní rostliny 

Hledej obrázek labutě s mladými a správnou odpověď pod písmenkem Y. 

 

 

Z   Opakuj 5x po sobě jazykolam - Vytři ty tři trychtýře. 

 

 


