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Rekordy a kuriozity
ze světa zvířat

SAVCI

Vítáme tě

1. NAPIŠ ALESPOŇ TŘI ZÁKLADNÍ ZNAKY SAVCŮ

na výstavě „Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - savci“.
Žijeme na jedné planetě, dělíme se o společný
prostor naší Země, společně si užíváme darů přírody - my,
lidé, a s námi svět živočichů. Savci mezi nimi zaujímají
zvláštní místo. Rádi je poznáváme a pozorujeme,
obdivujeme je a jejich mláďata nás okouzlují.
Ale nejednou se jich bojíme, protože jsou silnější, obratnější
a obdařeni dokonalejšími smysly než my. Jsou jich přes
4500 druhů a jsou velmi rozmanití. Stejné pestrosti
dosahují savci ve vzhledu i způsobu života. Najdeme mezi
nimi zvířata býložravá, masožravá i všežravá, která žijí
od nejchladnějších oblastí planety až po deštné pralesy
a vyprahlé pouště. Mnoho druhů stále patří mezi vážně
ohrožené, některé nadále ubývají. Přičiněním každého
z nás může mít ochrana přírody úspěch.

NEJvětší
NEJmenší

Někteří savci jsou dokonale přizpůsobeni životu v podzemí.
Mají válcovité tělo, širokou hlavu, hrabavé končetiny
a malé zakrnělé oči.
2. VYZKOUŠEJ SI POHYB V „PODZEMÍ“
Zvládl jsi to – dej si razítko.

NEJrychlejší
NEJpomalejší
NEJvyšší
NEJstarší

Čím se živí ježek?
Jak dlouhé jsou krtčí chodby?

3. „ULOV“ PĚT TERMITŮ POMOCÍ SLÁMKY
A dej si razítko!

5. VYZKOUŠEJ SI RŮZNÉ POHYBY ZVÍŘAT
Projdi z jedné strany na druhou po jednotlivých barvách
a za splněný úkol si dej razítko.
červená – kopytníci
modrá – šelmy
bílá – mimochodníci

4. OZNAČ, KTERÁ ZVÍŘATA JSOU SKUTEČNÁ:

Mirikina

Kolokolo

Babirusa

Pytlonoš

6. PŘIŘAĎ ČÍSLA STOP K JEDNOTLIVÝM ZVÍŘATŮM
Ježek
Osel
Kočka

Kuskus

Vychuchol

Fosa

Víkonos

Ovce
Poloopice lemur

Giboni jsou specializovaní stromoví primáti. Pohybují se
tzv. brachiací – zavěsí se na větev, rozhoupou se a švihem
přeletí na další větev. Přelétnou vzdálenost až 9 m. Za den
„nalétají“ až 1,5 km.
7. VYZKOUŠEJ SI POHYB GIBONŮ PO OPIČÍ DRÁZE
a „ulov“ si lístek s otázkami. Odpovědi zapiš.

Tělo většiny savců je kryto srstí. U zvířat žijících v chladném
prostředí nebo ve vodě je srst značně hustá. Aby se v létě
nepotila, srst se jim obvykle dvakrát do roka zcela nebo
částečně vymění línáním. Srst se mnohokrát také mění
u mláďat než dospějí.
8. PŘIŘAĎ ČÍSLA NÁDOB, VE KTERÝCH JE SRST, KE
ZVÍŘATŮM.

Puma

Poník

Šimpanzi si kromě ovoce, ořechů, listí a výhonků někdy
pochutnají i na mase. Loví nejen hmyz, ale také savce
a ptáky. Dovedou vyrábět a používat jednoduché nástroje.
K tomu, aby se dostali k termitům, si umí najít a upravit
vhodné stéblo trávy nebo větvičku.
Kolika let se dožívají primáti?

Velbloud

Ovce

Lama

Jelen

PŘIŘAĎ SRSTI KE ZVÍŘATŮM:
Levhart

Jaguár

Tygr Puma, Lev

Většina živočichů používá hlas k dorozumívání. Některá
zvířata také k získávání potravy, k orientaci a navigaci.
Některé zvuky poznáváme snadno, jiné obtížně či vůbec.

11. NAPIŠ, CO BYS DĚLAL, KDYBYS V PŘÍRODĚ NAŠEL
MLÁDĚ ježka, zajíce nebo srnky.

9. POZORNĚ POSLOUCHEJ NAHRÁVKU A OZNAČ
ZVÍŘE, KTERÉ VYDÁVÁ TYTO ZVUKY:

12. NAPIŠ, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PAROHY A ROHY.

A, pralesní slon

B, kytovec keporkak

C, jelen wapiti

10. VSUŇ RUKU DO BEDNY A VYHRAB
ALESPOŇ 4 „ČERVÍKY“:
Podaří-li se ti to, dej si razítko.

JE PRAVDA, ŽE...

JE PRAVDA, ŽE...

...je velryba největší rybou?

...je hroší maso tučné?

...mají opice blechy?

...ježek nosí na bodlinách jablka?

...se nedá poznat na medvědovi, kdy bude útočit?

...jsou kočky falešné?

...velboud nosí v hrbu vodu?

...jak je to s pověstnou „sloní pamětí“?

...je rozdíl mezi
a panterem?

levhartem,

leopardem,

pardálem

VYLUŠTI KŘÍŽOVKU:
1.

Kriticky ohrožený druh se v ČR téměř nevyskytuje
a zbarvením se... (1. díl tajenky) podobá šedohnědé až
žlutohnědé... (2. díl tajenky) domácí.

2.
3.

1. mládě kozy

9. samec oslice

2. mládě laně

10. samec bachyně

3. mládě srnky

11. samice býka

4. kříženec oslice a koně

12. samec daněly

5. samice daňka

13. samec kočky

6. samice medvěda

14. samice zajíce

7. matka hříběte

15. samice osla

8. samice berana

16. samice psa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Odkazy na zajímavé webové stránky najdete na:
www.selmy.cz
www.hnutiduha.cz
www.csop.cz
www.csopnj.cz
www.npsumava.cz
www.zooostrava.cz
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Realizuje fotografické, interaktivní výstavy
a další projekty pro rodiny, děti a širokou veřejnost.
Nabízíme tři tématické cykly:
Výstavy s tématem rodina
Osobnosti dneška
Škola hrou
Další informace na:
www. prorodiny.cz
Kostelní náměstí 3172/1
728 02 Ostrava
email: vystavy@prorodiny.cz

