Úkol č. 6 | Domečky

a křížovka

Projdi naši zahradu podle mapy a do prázdných rámečků si dopiš názvy jednotlivých
úkrytů (domečků) pro zvířátka. Zároveň také vylušti křížovku.
Na volná místa si pak můžeš nakreslit některé z obyvatel sadu.

N.
O.

Drobný živočich s osmi nohama,
který se rád zabydlí v hromadě větví.
Velká skupina živočichů, která
zahrnuje i brouky, motýly, včely
a komáry, se nazývá ...
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P.

L.
M.

Potravou včelích larev je mateří ...
V úlu snáší vajíčka vždy jen jedna
včela, která se nazývá ...

G.

Užovka, slepýš a ještěrka
patří mezi ...
V našem sadu se zabydlela užovka ...

Živočich, který se rád vyhřívá
na kamenné zídce, se jmenuje ...
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I.

J.
K.

Který živočich se na zimu
schová do hromady
starých větví a listí?
Jaká je nejoblíbenější
zimní činnost ježků?
Ježek spořádá denně
tolik potravy,
kolik sám ...

H.
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R.

S.

V zimě sypeme ptáčkům
do krmítka především ořechy a ...
semena (jako jsou ta ze slunečnice).
Vnitřek ptačí budky musí být ... , aby
se mohla mláďata dostat z budky ven.
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F.
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C.

D.

Q.

Čmeláčí matky, které si vytvářejí hnízda
v zemi, nejvíce ohrožuje jarní vypalování …

E.

Netopýři a vrápenci jsou
naši jediní létající ...
Pokud netopýří budku natřete
páchnoucí látkou, jako je barva
nebo ... , netopýr se v ní nezabydlí.
Má totiž velmi jemný čich.

Ve hmyzím domečku používáme
různé materiály: dřevo s dírkami,
svázané rákosí, kameny se spárami,
slámu, hlínu a duté ...
Kolikrát za den vyletí včely
samotářky za potravou?
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B.

Škvoři jsou užiteční tím,
že se živí mšicemi, vajíčky hmyzu a ...
Mšice požírá nejen dospělý škvor, ale i jeho ...

