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Motivační program 1   

Vnější a vnitřní stavba ptáků, vnější a vnitřní stavba vejce na 

modelovém organismu slepice  

(1. st. ZŠ) 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Učivo: Ptáci – vnitřní a vnější stavba těla 

Náplň: základní popis vnější a vnitřní stavby těla kura domácího na modelu slepice, popis 

vnější a vnitřní stavby vejce, popis stavby obrysového a prachového peří, pozorování peří  

pod mikroskopem, psaní ptačím brkem. 

Učitelům nabídneme: 

pracovní listy k modelu slepice (vnitřní a vnější stavba), 

náměty na didaktické postupy, 

náměty na využití metod pro BOV (badatelsky orientovanou výuku) – stavba vejce a funkce 

jednotlivých částí, struktura peří v souvislosti s funkcí jednotlivých druhů peří, 

nabídku zapůjčení některých pomůcek. 

Délka programu: 2-4 vyučovací hodiny, délku a náplň lze po dohodě upravit. 

Lektor: Silvie Svobodová, Monika Krausová 

Realizace: pátek 
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Požadavky na vybavení: učebna nebo laboratoř s dataprojektorem, pomůcky a materiál si 

přivezeme (lupa, mikroskop, pomůcky na mikroskopování, peří z různých částí těla 

(obrysové, prachové), peří jiných druhů ptáků, slepičí vejce (syrové a vařené), preparační 

miska, model slepice, popř. živá slepice a živé kuře, obrázky slepice, kohouta a kuřete, ptačí 

brk, černá tuš, papír. 

Možnost zapůjčení pomůcek po skončení programu – model slepice, fluorescenční 

mikroskop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: 

1. Úvodní setkání s pedagogy (20 minut) 

 představení programu, 

 nabídka doplňujících úloh a pracovních listů k danému tématu. 

2. Praktická část pro pedagogy i pro žáky (90 - 150 minut) 

Model slepice: 26 x 45 x 49 cm 
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Popis vnější a vnitřní stavby na modelu slepice 

 pojmenování základních částí těla podle obrázku, popř. na živé slepici, 

(přiřazování pojmů, dokreslování částí, skládačky, puzzle) 

 ukázka hrabavé končetiny, 

 vnitřní stavba – využití modelu – hlavní orgány a vznik vajíčka, 

 rozdíly mezi kohoutem, slepicí a kuřetem – využití obrázků, kartiček, doplňovaček. 

Pozorování vnější a vnitřní stavby vejce 

 pozorování skořápky syrového a vařeného vejce pomocí lupy (vrstvy), 

 pozorování uchycení žloutku, porovnání se stavbou vařeného vejce. 

 

 

 

 

 

Pozorování peří 

 pozorování celkového tvaru a zbarvení obrysového a prachového peří, ukázky peří 

různých druhů ptáků, 

 pozorování peří lupou a pod mikroskopem, 
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 pozorování praporu obrysového peří po jeho protažení mezi prsty proti směru 

paprsků a poté po jejich několikerém protažení zpět – popis viditelných změn. 

Psaní ptačím brkem 

Každý žák si vypracuje s použitím brku svůj pracovní list a zkusí nakreslit tvar slepičího vejce. 

Rozpoznávání zvuků – kokrhání, kdákání, kvokání, volání kuřete 

(práce ve skupinách, soutěž) 

3. Vyhodnocení programu 

 

 


