ÄHTÄRI ZOO TEHTÄVIÄ 5-6 LUOKILLE
1. RAVINTOKETJU JA RAVINTOVERKKO
Elämän suuressa kiertokulussa jotkut eläimet syövät kasveja, jotkut taas näitä eläimiä. On niitäkin eläimiä,
joille kelpaa purtavaksi melkein mikä vaan. Lopulta kuolemansa jälkeen kaikki päätyvät uudelleen luonnon
kiertokulkuun, ravinteeksi uusille kasveille.
a. Luettele kierrokselta.
6 petoa

6 kasvissyöjää
2 kaikkiruokaista

b. Täydennä seuraavaan ravintoverkkoon nuolet.
hiiri

riekko
kettu
versot
mustikka

simenet
jänis
pähkinät

lehtipuiden ja pensaiden
oksat ja kuoret

2. ELÄINTEN JÄLJET
Metsä voi olla hiljaistakin hiljaisempi, mutta sen kätköissä on silti elämää. Kun katsoo oikein tarkkaan,
voi nähdä paljon merkkejä eri eläimistä.
a. Yhdistä viivalla eläin ja sen jättämä jälki.

			

3. LAJINTUNTEMUS
Luonnossa on kiva liikkua, vaikka ei tuntisikaan kasveja ja eläimiä. Sitten kun tuntee, se voi olla vielä
kivempaa.
a. Tunnistatko seuravat eläimet:
b. Ympyröi uhanalaisin laji.

4. TUNNISTA
Jotkut eläimet ovat arkoja ja haluavat olla piilossa. Niistä voi näkyä vain vähän.
a. Mille eläimelle sarvet kuuluvat? Yhdistä viivalla.

b. Mille eläimelle hännät kuuluvat? Yhdistä viivalla.

c. Ympyröi, mitkä seuraavista jaloista sopivat vesilinnulle?

d. Mikä linturyhmä? siemensyöjä, sorsalintu, petolintu, hyönteissyöjä

Eläimistäkin on hauska leikkiä. Erään eläimen leikistä syntyy tällainen jälki.

				e. Mikä eläin se on?

5. ELÄINTEN LUOKITTELU
Luettele kierrokselta:
3 kauriseläintä
2 kissaeläintä
4 näätäeläintä
3 vesilintua
6. ELÄINTEN TUNTEET
Eläimilläkin on tunteet. Olisi joskus kiva kuulla niiden puhuvan tunteistaan, mutta sitä ne eivät osaa.
Ne kuitenkin osoittavat tunteitaan monella muulla tavalla.
a. Mikä on kuvien eläin?
b. Kirjoita sopiva tunnetila kuvan alle (vihainen, utelias, pelokas, alistunut, huolehtiva, leikkisä).

LISÄTEHTÄVÄT
7. ENNÄTYKSIÄ
Tämä hyvin painava eläin voisi halutessaan rymäyttää vaikka koulun seinän läpi. Ei se kuitenkaan halua.
a. Mikä eläinpuiston eläimistä kasvaa painavimmaksi?
b. Mikä elää vanhimmaksi?
c. Mikä synnyttää eniten poikasia vuodessa?
8. PIIRRÄ
Ei uskoisi, miten iso ja kaunis Suomen kansallislinnusta kasvaa, jos näkee sen poikasena. Sitähän on luultu
jopa rumaksi ankanpoikaseksi. Tiesitkö muuten, että tämä aiemmin uhanalainen lintu on hieno esimerkki
suojelutyön onnistumisesta?
a. Mikä on tämä lintu?
b. Piirrä ja väritä aikuinen Suomen kansallislintu.
c. Piirrä valkohäntäkauriille ja muflonille oikeannäköiset sarvet.

d. Piirrä ketun jälkijono.
9. VÄRITÄ
Luonnossa on paljon kauneutta, jos osaa ja haluaa katsoa. Lintumaailmasta löytyy joitakin eläinmaailman
kauneimpia lajeja.
a. Väritä tämä monivärinen lintu.
b. Mikä lintu se on?

