
 

 

 

Wiesen-Bingo / Louka loterie 

Einleitung: Finde jemanden, der folgende Frage mit "Ja" beantworten kann. Úvod: najdi někoho, kdo následující otázky zodpoví s "ANO". 

Hast du schon einmal die Natur beobachtet? Už jsi někdy pozoroval/a přírodu? 

Hast du schon einmal Pflanzen gepresst, zum Beispiel für ein Herbarium. Už jsi někdy lisoval/a rostliny, například pro herbář? 

Hast du schon einmal eine Spinne bei der Nahrungsaufnahme beobachtet? Už jsi někdy pozoroval/a pavouka při příjmu potravy? 

Weißt du, wie man einen Kompass benutzt? Víš jak používat kompas? 

Hast du schon einmal Tiere aus Kastanien und Eicheln gebaut? Už jsi někdy stavěl/a zvířátka z kaštanů a žaludů? 

Hast du schon einmal Ameisen beobachtet? Už jsi někdy pozoroval/a mravence? 

Hast du schon einmal einen Kräutertee zubereitet? Už jsi někdy dělal/a bylinkový čaj? 

Hast du schon einmal eine Spinne angefasst? Už jsi se někdy dotýkal/a pavouka? 

Hast du schon einmal eine Blumenkette gebastelt? Už jsi někdy vyráběl/a náhrdelník z kytek? 

Kannst du eine stark riechende Pflanze nennen? Znáš nějakou silně vonící květinu? 

Wohnst du in der Nähe eines Gewässers? Bydlíš blízko vody? 

Weißt du, ob eine Hummel stechen kann? Víš, jestli čmelák může píchat? 

Kannst du mir 4 verschiedene Schemtterlingsarten nennen? Umíš vyjmenovat 4 různé druhy motýlů?  

Kannst du drei essbare Pflanzen nennen, die es nicht im Supermarkt zu kaufen gibt? Znáš alespoň tři jedlé rostliny, které nekoupíš v supermarketu? 

Hattest du schon einmal ein Heupferd in der Hand? Už jsi někdy měl/a v ruce kobylku? 

Ist deine Lieblingsfarbe gelb? Je žlutá tvá oblíbená barva? 

Hast du dich schon einmal verlaufen? Už jsi někdy zabloudi/a? 

Hast du eine Lieblingsbeschäftigung, die hauptsächlich draußen stattfindet? Máš nějakou velice oblíbenou venkovní aktivitu? 

  



 

 

 

 

 

Kannst du eine Brennessel berühren, ohne dich zu verbrennen? 

 

Můžes se dotknout kopřivy, aniž by ses spálil/a? 

Kannst du mir ein tolles Naturerlebnis erzählen? Máš nějaký skvělý zážitek z přírody? 

Kannst du auf einem Grashalm pfeifen? Umíš pískat stéblem trávy? 

Hast du schon einmal Heuschnupfen gehabt? Už jsi někdy měl/a sennou rýmu? 

Kannst du drei Wiesenblumen nennen? Umíš vyjmenovat tři luční květiny? 

Hast du im Mai Geburtstag? Máš narozeniny v květnu? 

Hast du schon einmal eine Schmetterlingspuppe beobachtet? Už jsi někdy pozoroval/a kuklu motýla?  

Hast du schon mal im Regen getanzt? Už jsi někdy tancoval/a v dešti? 

 


