Návod
JAK POUŽÍVAT TUTO KNIHU

VAŠE KNIHA OŽÍVÁ – JAK?

Knihy ze série Zázračná planeta jsou rozčleněny do dvou hlavních částí, dále dělených na kapitoly. První
část každé knihy předkládá celkový přehled daného ekosystému, například lesa, a poskytuje obecné
informace. Popisuje, jak se živočichové a rostliny přizpůsobují prostředí, probírá péči o jeho zachování
a jeden z procesů nebo cyklů, které kolem nich probíhají. Druhá část knihy čtenáře zavádí do různých
oblastí planety a pomáhá proniknout do světa deštných, opadavých a jehličnatých lesů. Zde se dozvíte
o hlavních vlastnostech každého prostředí a některých typických druzích živočichů i rostlin, které je
obývají. K lepšímu pochopení jednotlivých dějů pomáhají textová vysvětlení – zajímavá fakta, užitečné
údaje a přesné popisy – spolu s nádhernými velkými ilustracemi, barevnými přehlednými schématy
a malými obrázky. Čtenářský zájem i prožitek prohlubují nové prostředky, jako jsou například
„webové kamery“ a internet.

Jak můžete oživit lesní divočinu?
K tomuto kouzlu potřebujete jenom android, i0S smartphone s kamerou nebo tablet a internetové připojení. Potom:

1.

Stáhněte a spusťte aplikaci Cycle Of Life 1.
z Google Play či AppleStore.

2. Vyberte si v knize obrázek označený
ikonou

Kvalitní, podrobný
obrázek

Název kapitoly

Jméno druhu

Zkratky
a značky

a ukažte ho svému přístroji.

3.

Když se obrázek objeví na displeji, otočte
s přístrojem nebo na displeji načrtněte kroužek.

4.

Poklepáváním na různá místa oživeného
obrázku se dočkáte ještě lepšího prožitku.
Dejte si pozor, abyste nic nepřehlédli!

Až budete chtít oživit jiný obrázek, klepněte na zpětnou šipku ve spodním pravém rohu displeje.

°C = stupeň Celsia
cm = centimetr
m = metr
km = kilometr
g = gram
kg = kilogram
% = procenta
např. = například

Mapa – zachycuje
zeměpisnou polohu
daného místa
Číslo stránky
Obecný popis
prostředí

Zvýrazněný
odstavec
Kdo se čím živí
(potravní řetězec)
Co můžeme čekat?
(přiblížení
podmínek v daném
prostředí)
Ohrožené/
vzácné druhy

Údaje o prostředí
Informace
o skutečných
dějích (obrázek
stejného místa
a živočichů
v různých časech)

Otázky prohlubující
porozumění tématu
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