Az erdő állatai

Természetismeret 6.
Készítette: Téglás Tímea
Lektorálta: Nagy-Kálóziné Paska Andrea

Kiskunhalas, 2014. december 31.
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Balesetvédelem
Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be kell tartani
azokat a szabályokat, amelyek garantálják a biztonságos munkavégzést a gimnáziumunkban.
Az előírásokat komolyan kell venni, és aláírással igazolni, hogy tűz és balesetvédelmi
oktatáson részt vettél.
Általános szabályok
− A tanulók a laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a folyosón várakoznak, s csak tanári
kísérettel léphetnek be a laboratóriumba.
− A laboratóriumba csak az ott szükséges füzetet, könyvet, íróeszközt viheted be. Táskát,
kabátot csak külön engedély alapján szabad bevinni.
− A laboratóriumban étel nem tárolható; ott enni, inni tilos!
− A laboratóriumban az iskolától kapott köpenyt kell viselni, a hosszú hajat hajgumival össze
kell kötni!
− A munkahelyedet a feladat végzése közben tartsd rendben és tisztán!
− A munkavédelmi, tűzrendészeti előírásokat pontosan tartsd be!
− A laboratóriumot csak a kijelölt szünetben hagyhatod el. Más időpontban a távozáshoz a
tanártól engedélyt kell kérni.
− A laboratóriumban csak a kijelölt munkával foglalkozhatsz. A gyakorlati munkát csak az
elméleti anyag elsajátítása után kezdheted meg.
− Az anyag-és eszközkiadást, a füzetvezetést az órát tartó tanár szabályozza.
− A laboratórium vezetőjének, munkatársainak, tanárod utasításait maradéktalanul be kell
tartanod!
Néhány fontos munkaszabály
– Törött vagy repedt üvegedényt ne használj!
– Folyadékot tartalmazó kémcső a folyadékfelszíntől lefelé haladva melegítendő. Nyílását ne
tartsd magad vagy társad felé!
– A vegyszeres üvegek dugóit ne cserélgesd össze! Szilárd vegyszert tiszta vegyszeres
kanállal vedd ki, a kanalat használat után töröl el! Megmaradt vegyszert a vegyszeres edénybe
visszaönteni nem szabad!
– A laboratóriumi lefolyóba ne dobj olyan anyagot (pl. szűrőpapírt, gyufaszálat, parafadugót,
üvegcserepet stb.), amely dugulást okozhat!
– Az eszközöket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel szabad használni!
– Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen és csak az adott paraméterekre
beállítva használhatod!
– Vegyszerekhez kézzel nyúlni szigorúan tilos!
– Soha ne szagolj meg közvetlenül vegyszereket, ne kóstolj meg anyagokat kémia órán!
– Ha bőrödre sav vagy lúg kerül, először mindig töröld szárazra, majd bő vízzel öblítsd le!
– A legkisebb balesetet vagy az eszközök meghibásodását azonnal jelentsd a szaktanárnak!
– Munka közben mind a saját, mind társaid testi épségére vigyáznod kell!
– Tanóra végén rakj rendet az asztalodon tanárod és a laboráns irányításával!
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1. óra
Rovarok a lombhullató erdőkben

Emlékeztető
Ízeltlábúak: lábaik ízekre tagolódnak, testüket kemény külső váz
védi. Szelvényeik testtájakba tömörülnek. Az élővilág legnépesebb
törzse. Becslések szerint több mint másfél millió fajuk lehet.
Nagyságuk szerint találkozhatunk a mikroszkopikus méretűektől
a méteres lábakon járókig.

Egészítsétek ki a
mondatokat!
A………………….
fedőszárnyát a kitin
páncélként borítja be.
A ………….. szárnya
kitinpikkelyes.
A hártyás szárnyúaknak
erős, általában két
pár………….. szárnya
van.
1. A kitin ellenálló képességének vizsgálata

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
3 db cseppentő
3db kémcső

házi légy
víz

ecetsav (10 tömeg %)
ammónium-hidroxid

Munkavédelem
ammónium-hidroxid oldat

ecetsav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A kitin az ízeltlábúak külső váza. Hogyan reagál a kitin
szélsőséges helyzetekben? Dolgozzatok a képen
láthatóak szerint! Figyeljétek meg fél óra múlva mi
történik!
Tapasztalat:
1.Víz hatására……………………………………
2. Ecet hatására………………………………….
3. Ammónium hidroxid:…………………………
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Magyarázat:…………………………………………………………………………………...
2. A szarvasbogár, a házi légy és a gyapjas lepke vizsgálata (csoportos munka)

Eszköz és anyaglista
kézi nagyító 4 db
csipesz
mérőszalag
műanyag tálca

sztereo mikroszkóp
bonctű
petri -csésze

házi légy,
elpusztult szarvasbogár
gyapjas lepke

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat

fej

Az asztalon találtok egy-egy preparált szarvasbogarat, gyapjas lepkét és egy házi legyet.
Mérjétek meg a rovarok testhosszát, állapítsátok meg a színét! Figyeljétek meg a testtájakat, a
kapcsolódási pontokat! Töltsétek ki a táblázatot!
házi légy
szarvasbogár
gyapjas lepke
mérete
jellemző színe
Testtájak száma
A csipesz és a bonctű segítségével válasszátok szét a házi légy testtájait!
a. FEJ: Nagyítóval, majd mikroszkóppal vizsgáljátok meg a fejen lévő szájszervet és az
érzékszerveket: szemeket, csápot! A szájszervet rajzoljátok le!
b. TOR: Számoljátok meg a tor szelvényeinek számát! Figyeljétek meg hogyan kapcsolódnak
az ízelt lábak a tor szelvényeihez? Hasonlítsátok össze a lábak méretét! Vegyétek le az utolsó
pár ízelt lábat és számoljátok meg hány részből áll! Nagyítóval vizsgáljátok meg a láb
tapadókorongját és a kitinkarmokat! Megfigyeléseiteket rajzban rögzítsétek a táblázatban!
c. POTROH: Mérjétek meg a potroh hosszát és számoljátok meg a
szelvényeket!Megfigyeléseiteket írásban rögzítsétek!
A szarvasbogáron és a gyapjas lepkén is figyeljétek meg az előzőeket! (Ne szedjétek szét az
állatokat!)
megfigyelési
házi légy
szarvasbogár
gyapjas lepke
szempont
összetett szem
pontszem száma
csáp nagysága
(kisebb-nagyobb
- szájszerv rajzold le

tor

lábak száma
láb részei
szárnyak száma

potroh

szelvények száma
potroh hossza mm
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3. A gyapjas lepke szárnyának megfigyelése

Eszköz és anyaglista
fény mikroszkóp
1 db tárgylemez

1 db petri-csésze

gyapjas lepke

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Fogjátok meg a hüvelyk és mutatóujjatokkal a lepke szárnyát! Tegyétek le a petri-csészébe.
Milyen lett az ujjad?
A tárgylemezre finoman dörzsöld rá ezt a finom port, majd tedd a lemezt a mikroszkóp alá!
Figyeld meg a kitinpikkelyeket! Hogyan helyezkednek el a szárnyon ezek a pikkelyek?
Milyen lett a szárny azon a helyen, ahol letörlődött a kitinpikkely?
Készítsetek rajzot a megfigyelésetekről!
szárny
kitnpikkelyek
nélkül
szárny
kitnpikkelyekkel

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérd ések
1.A gyapjas lepke nyár végén a fára és a föld közvetlen közelében a
kéregre lerak egy szürke szálakkal bevont lepényt. Ez a lepény sok száz
petéből áll. Télen sem fáznak. Tavasszal, amikor kipattannak az első
rügyek, a hernyók már ki is keltek és rágják a friss zöld lombot. A nyár
kellős közepére a fák olyan kopaszok lehetnek, mint télen. Csak hosszú,
merev szőrű hernyók lesznek rajta. Egyetlen lepkétől félvödörnyi hernyó
származik. A madarak sem eszik meg a hernyókat, mert a szőre mérgező.
A gyapjas lepke lárváinak ellenségei: hangyák, a sötétkék bábrabló, a hernyóölő darázs. Ők
védik az erdőt.
2. Mit gondoltok, miért függőleges testtartásban repül a hím szarvasbogár?
…………………………………………………………………………………………………...

Házi feladat
1.A szárnyak felépítése alapján a rovarokat három csoportba soroljuk. A következő
ízeltlábúakat írjátok a megfelelő csoportba! nagy hőscincér, szú, kis rókalepke
hártyás szárnyúak:……………lepkék:…………………bogarak:……………...
2.Melyik rovarcsoporthoz tartozik a következő képrészlet?
Rovar csoport neve::………………..Példák:…………………………………...
Felhasznált irodalom
Gerald Durell és Lee Durell : Útmutató az élő természet tanulmányozásához ( Gondolat Kiadó, Budapest, 1989)
Jámbor Gyuláné-Kissné Gera Ágnes- Vízvári Albertné: Természetismeret 5. (Mozaik Kiadó Szeged, 2013)
V. Ny. Tanaszijcsuk: Hatlábúak égen-földön (Móra Kiadó Budapest, Kárpáti Kiadó Uzsgorod és Madács Kiadó
Bratislava 1980.) http://www.vadonleso.hu/linkek/ http://www.slideshare.net/Csimax/a-mezk-lvilga-6-osztlytermszetismeret?next http://www.gyaki.hu/implom/Feladatok/Biologiai%
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2. óra
A koronás keresztes pók

Emlékeztető
Foglaljátok össze az ízeltlábúak közös jellemzőit!
A pókok az ízeltlábúak törzsébe tartoznak.
Pókok jellemzői:
 4 pár ízelt láb
 2 testtáj (előtest, utótest)
 csáprágó
 szaporodás petével
 átalakulás nélkül fejlődés

előtest
tapogató

pontszemek A csáprágó ölő fegyver, benne méregmirigy
van, karomban végződik, Ha a pók
zsákmányt ejt, a karmok kivágódnak és
csáprágó
mérget fecskendeznek az áldozatba.
Tapogatók feladata a zsákmány leszorítása
illetve szállítása.

A szövőmirigyek a
u
pókselyem anyagát állítják
t
elő.
ó
A szövőkarmok szövik a
t
levegőn pókhálóvá.
e
szövőkarom
szövőszemölcs
s
t
t
A koronás keresztespók szigorúan védett állat!
1. A koronás keresztespók jellemzői közelről (csoport feladat)

Eszköz és anyaglista
nagyító
petri-csésze
csipesz

vonalzó
sztereomikroszkóp

preparált koronás keresztespók
tárgylemez

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A. A koronás keresztespók vizsgálata
Miről kapták a nevüket a keresztespókok?
Figyeljétek meg asztalon lévő koronás
keresztespók külső jellemzőit és testfelépítését!
Mérjétek meg a test hosszát, a testrészek hosszát
és a lábak hosszát!

Koronás keresztespók adatlap
Neme:....................testhossza:.................
Testtájak:..................hossza....................
................hossza....................
Külső jellegzetessége:................................
.................................................................
Lábak száma:..............hossza:...................
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B Nagyítóval vizsgáljátok meg az előtesten lévő
szemeket, a tapogatókat és a csáprágót! A hasi
oldalon nézzétek meg nagyítóval a lábakat!
Figyeljétek meg az utótestet (szövőmirigyek)!

Helyezzétek
petri csészére a keresztespókot és mikroszkóppal
vizsgáljátok meg a szerveit (a csáprágót, a pontszemeket és
a
tapogatót),
majd
az
ízeltlábakat!
Ezután a készítsetek részletes rajzokat a látottakról!
2. A pókháló

Eszköz és anyaglista
mikroszkóp
olló
2 db ceruza

kanadabalzsam
tárgylemez
fedőlemez

pókháló
cérna
pipetta

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A. A pókselyem csodálatos fizikai tulajdonsággal rendelkezik: rugalmasabb, mint a nejlon a
gumi, a szakítószilárdsága pedig nagyobb a hasonló vastagságú acélszálnál. A koronás
keresztespók fonala 80 km-re is elnyúlhat, mielőtt elszakadna.
A tárgylemezt vékonyan kenjétek be kanadabalzsammal!
Helyezzetek rá egy darab pókhálót!
Cseppentsetek még rá balzsamot, majd tegyétek rá a fedőlemezt!
Vizsgáljátok meg mikroszkóppal!
A látottakat rajzban rögzítsétek!

B. Miért erős a pókháló?
Vágjatok le férccérnából hat 40 centiméteres darabot! Három szálat fogjatok össze és végeiket
kössétek egy- egy ceruzához! A ceruzákat húzzátok addig, amíg elszakadnak a szálak!
Figyeljétek magatokat: mekkora erőt fejtettetek ki! Végezzétek el úgy a kísérletet, hogy a
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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három szál cérnát erősen fonjátok, sodorjátok össze és kössétek a végüket a ceruzákhoz!
Húzzátok addig, amíg elszakad a cérna! Mit tapasztaltatok? Melyik esetben kellett nagyobb
erőt kifejteni? Miért?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Szerintetek a pókháló melyik változathoz hasonlít?.....................................................................

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1. A pókok szövőmirigyeiben termelődik a pókselyem. Többféle szövőmirigy van. Hogy
melyikből használ a pók, az attól függ, hogy mi a cél: burkot sző a petecsomagokhoz; hálót
sző; repülőszálat készít. A szövőmirigyekben még folyékony selyem a szemölcsökön át kerül
a levegőre, ahol rugalmas fonállá szilárdul. Szövést a lábain lévő szövőkarmokkal végzi.
2. Az emberek 200 éve próbálkoznak a pókselyem hasznosításával. A XVIII. és XIX.
században harisnyákat, kesztyűket és pénztárcákat készítettek pókselyemből. Azonban ipari
méretekben nem megoldható a pókselyem „termelése” mert a pókok nem „alkalmasak”
tenyésztésre. Így a kísérletek a pókselyem anyagának előállítására irányulnak.
3.A pókok érzékszervei - tapintás: a testét borító ezernyi érzékelő szőrrel. Hallás: a lábain
lévő különleges hallószőrökkel. Szaglószerve: a lábak felületén lévő mikroszkopikus méretű
árkok. Ízlelő szőrök a tapogatók és az első lábak végén találhatók. A pontszemekkel világos
és sötét közt tesz különbséget, valamint a mozgást érzékeli.

Házi feladat
1.Figyelj meg egy pókhálót! Becsüld meg a méreteit!
Helyezz egy fehér lapot a pókháló alá! Néhány nap múlva
nézd,
meg
mit
találsz
a
papíron!
Készítsd el a koronás keresztes pók étlapját!
2.A felsorolt magánhangzók és mássalhangzók ügyes
párosításával keressetek meg néhány hazai pókfaj
nevét! (Búvár
zsebkönyvek Pókok, skorpiók c. kötete
segít.)

ÉTLAP

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Felhasznált irodalom
http://termeszettar.hu/anyagok/keresztespok/koronaskeresztes.htm
http://www.revai.hu/roplabda/Download/Tananyag/Biol%C3%B3gia-mf/biol%C3%B3gia-07-mf.pdf
Mi micsoda: Heinz Sielmann: Pókok (Tesslof és Babilon Kiadó Budapest, 2003.)
Jámbor Gyuláné – Vízvári Albertné : A természetről tizenéveseknek – Természetismeret 6. o. ( Mozaik Kiadó
Szeged, 2011.) http://irh.inf.unideb.hu/user/vargai/allatok/galleryPopup.8.html?i=48
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3. óra
Az erdei fülesbagoly

Emlékeztető
Baglyok nélkül nem is erdő az erdő.
Az erdei fülesbagoly
éjszakai ragadozó madara
hazai erdeinknek.
Kitűnő repülő.
Hallása és látása kiváló.
Gallyfészekbe 4-6 tojást rak,
fiókái fészeklakók.
Állandó madarunk.
Védett: eszmei értéke:
50 000 Ft
Táplálkozása:





saját fotó
Tápláléka főleg pockokból áll, de más, éjszaka mozgó kisebb rágcsálókra, rovarokra is
vadászik.
A baglyok a zsákmányukat egészben nyelik le.
Nincs begyük.
Az áldozatok csontjait emésztetlenül a szőrrel együtt kiöklendezik. Ezeket a szőrbe
csomagolt csontokat hívjuk bagolyköpetnek.
1. Tollak szerepe a repülés hangerejében

Eszköz és anyaglista
nagyító
tárgylemez

üvegtál
sztereomikroszkóp

bagoly tolla,
nappal repülő madár tolla

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
„Nincs még egy olyan madár, amelyik ennyire csendben tudna repülni” – írja a National
Geographic weboldala. Mi a bagoly titka?

A. Az ábra segítségével keressétek meg a hozott
tollak típusait! Azonosítsátok az evezőtoll részeit!
Figyeljétek meg a pehelytoll és az evezőtoll
szerkezetét!
Egészítsd ki a táblázatot!
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Fedőtollak
Közvetlenül a bőr A pehelytollak……
fölött helyezkednek helyezkednek el.
el,
ágaik
puhán
szétterülők.

A repülésben van
szerepük.
Színük,
alakjuk,
nagyságuk………..

B. Csípjetek le egy ágat és helyezzétek a tárgylemezre! Tegyétek a mikroszkóp alá!
Figyeljétek meg az ágacskákat és a horgocskákat! A látottakat rajzoljátok le!
1. fedőtoll ágacska
2. Füles bagoly tolla

C. Az erdei fülesbagoly evezőtollának ágát is vizsgáljátok meg!
Rajzban rögzítsétek a megfigyeléseteket! Miben különbözik a két madár tolla?
…………………………………………………………………………………………………
Az erdei füles bagoly tollának széle ………. …………………………………………………
Milyen szerepe lehet ennek az erdei fülesbagoly életében?
………………………………………………………………………………………………….
2.Bagolyköpet vizsgálata

Eszköz és anyaglista
gumikesztyű
csipesz
sztereomikroszkóp
bonctű

4 db petri- csésze
nagyító
vonalzó

bagolyköpetek
kiskefe
vonalzó

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A megfigyeléseiteket folyamatosan rögzítsétek a táblázatban!
A feladatot gumikesztyűben végezzétek!
feladatok
megfigyelések, vizsgálatok
Honnan hoztátok a bagolyköpetet?
Rajzoljátok le a köpetet!
Alakja, színe:
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Tolómérővel mérjétek meg a köpet
hosszát és szélességét!
Mérjétek meg a tömegét!
Vizsgáljátok meg nagyítóval!
Milyennek látjátok kívülről?
Látható- e állati maradvány?
Ha igen, milyen állaté lehet? (rovar,
gerinces állat)
Írjátok le!
Csipesz és bonctű segítségével
óvatosan válogassátok ki a
szőrgombócokból a csontokat,
kitinvázakat!
Rakjátok csoportosítva a petricsészébe!
Figyeljétek meg nagyítóval majd,
mikroszkóppal a maradványokat!
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hossza:…………………….
szélessége:………………...
tömege:……………………

emlős

madár

rovar

Vázlatosan rajzoljátok le a petricsésze tartalmát az oszlopokba!

Miről árulkodnak a szőrgombócok? Röviden fogalmazzátok meg!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1. Repülés közben a madarak tollai felett áramló levegő rendszerint örvényeket kelt, ami jól
hallható suhogást eredményez. A baglyok esetében egész más a helyzet. A másodlagos
evezőtollak rojtos szélűek, így megtörik a hanghullámokat, melyeket a szárny felett áramló
levegő kelt, amikor a madár lefelé csap a szárnyával. A bagoly testfelületén található
pehelytollak pedig a maradék hangot is elnyelik. Mit gondoltok, milyen következménye lenne
annak, ha a repülőgépek is ilyen hangtalanul tudnának közlekedni?
2. A bagolyköpet vizsgálat segítségével térképezik fel egy-egy kisemlősfaj elterjedését.
3. A görögök a baglyokat szentként tisztelték és a bölcsesség megtestesítőjét látták benne. Az
ókori görög pénzérmék egyik oldalán Pallasz Athéné istennő, a másik oldalán kedves madara,
a bagoly látható
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Házi feladat
1.A baglyok naponta átlagosan kétszer köpetelnek, mindegyikben átlag két pocok koponyája
található. Évente hány rágcsálót pusztít el egy füles bagoly?
Számítások:

Válasz:……………………………………………………………………………
2. Sorold fel a madarak jellemzőit!
……………………………………………………………………………………………..
Keresd meg a baglyot a képen!

saját fotó
Felhasznált irodalom
http://www.nimfea.hu/tagszervezeteink/bvbk/programjaink.htm
ÉLŐVILÁG – Haraszti László Az éjszaka (sz)árnyai – Bagolytáplálkozás-vizsgálatok; fülesbaglyok
http://munkafuzet.tancsics.hu/6-evfolyam/biologia/munkafuzetek/kiserletgyujtemeny-17
http://erdelyinimrod.ro/html/archivum/201
http://bouvet.cafeblog.hu/2014/05/10/talald-meg-a-baglyot-jatek/
http://www.slideshare.net/hujbert/boronkay-tananyag-5-madarak-osztlya
http://www.greenfo.hu/uploads/hirek/289/28971/cikk.jpg
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4. óra
Erdei emlősök

Emlékeztető
A lombhullató erdők ismertebb emlősállatai:

Kültakaró
 véd a külső hatásoktól
 összeköt a környezettel
(ingerek érzékelése)
 anyaga: szaru
 függelékei: szőr, pata,
karom, köröm
 vaddisznó szőre = serte
gímszarvas

vaddisznó

vörös róka
/saját fotók/
A végtagok szaruképződményei az életmódnak megfelelően alakulnak, segítik az állatokat a
túlélésért folytatott küzdelemben.
1. Az erdőben élő emlősállatok szőrös bőrének vizsgálata

Eszköz és anyaglista
milliméterszalag
Petri-csésze
olló
víz

kézi nagyító
főzőpohár
cseppentő

vaddisznó bőr
gímszarvas bőrdarab
vörös róka bőrdarabja

Munkavédelem
olló használata

gumikesztyű használata

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. A tálcán találtok sertés, vaddisznó, szarvas és róka szőrös bőrdarabját. Párosítsátok a
darabokat az állatok nevével!
Állat neve
a:………………….
b:…………………… c:…………………..
Miről ismerted fel?
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2. Végezzétek el a következő méréseket! A válaszokat a táblázatban rögzítsétek!
Vizsgáljátok meg mikroszkóp alatt a szőrszálakat! Rajzoljatok le egyet –egyet a táblázat
megfelelő helyére. Ügyeljetek arra, hogy a táblázat minden négyzetébe kerüljön rajz!
Mit jelent a rejtőszín? …………………………………………………………………………...
4.Becsüljétek meg, hány szőrszál van 1 cm2-en!
vaddisznó
2.

gímszarvas

vörös róka

Szőrzet színe
szőrszál hossza

3. rajz
4.

szőrzet
vastagsága:
legvastagabb
–
legvékonyabb.
Szőrszál mikroszkopikus
képe - rajz
keménysége
(durva, puha)
szőrszálak
körülbelüli
száma 1 cm2-en

5.Vágjatok le egy- egy szőrdarabot és tegyétek külön Petri
csészébe.
Az állatok szőrére pipettával csepegtessetek vizet!
Emeljétek függőleges helyzetbe!
Mi történik a vízzel? Mit gondoltok miért?
Tapasztalat:…………………………………………………........
Magyarázat:…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2. A szaruképződmények vizsgálata

Eszköz és anyaglista
2 db műanyag tálca
csipesz
borszeszégő
gyufa

gyufa
szőrös bőrdarabok
vörös róka karom
agancs

hajszálak,
vaddisznó pata
gímszarvas pata

Munkavédelem
gumikesztyű használata
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1.Gyújtsátok meg a borszeszégőt!
Fogjatok csipeszbe egy hajszálat és tartsátok a lángba!
Tapasztalat:………………….........................................
Most ugyanezt végezzétek el az állati szőrökkel!
kültakaró anyaga:

Tapasztalat:………………………………………………………
Következtetés: A hajszál és az állatok szőrének……………….

2. A második tálcán az előző feladatban szereplő állatok szaruképződményeit találjátok.
Figyeljétek meg a paták, a karom színét, keménységét, vastagságát és alakját.!
Válaszd ki egyiket és készíts róla leírást, mely alapján mások is felismerhetik!
Választott szaruképződmény:....................................
Jellemzői:.................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Csipesszel fogjatok meg egy patát és tartsátok a tűz lángterébe!
Hogyan ég? Milyen a szaga? Minden darabbal végezzétek el a
kísérletet!
Tapasztalat:……………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Egészítsétek ki a mondatot!
Az állatok……………….,, a
………………..és a
karmok anyaga is……………., ezt bizonyította……………………………………
Milyen

szerepe

van

a

ennek

az

állatok

életében?

Írjátok

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Rajzold le az agancsot!
Gyűjts róla minél több jellemzőt!
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1. A vaddisznó kefeszerű szőrzete és bőre teszi lehetővé, hogy a legsűrűbb bozóton is
sebesen áthatoljon. A szőrzet minősége nem egyenletes az egész testfelületen: a gerincen
hosszú sörte (ezeket használják kalapdísznek a vadászok), a fejet és a lábvégeket rövid sűrű
szőrzet takarja. A szőrszálak általában hátrafelé állnak, de a nyakon és a has ágyéki tájékán
viszont előre. A merev fedőszőrök alatt – között sűrű, puha gyapjúszőrök találhatók, amelyek
a hőszabályozásban játszanak szerepet. A vaddisznó fűkörmei (a felső rövidebb lábujjai) a
kedvezőtlen talajviszonyok közti stabilitást biztosítják.
2. A gímszarvas magyarországi állománya világhírű. A gímszarvas agancsnövekedése
egyedülálló jelenség a világban, hiszen 120 -150 nap alatt képes akár 15 -18 kg– os agancsot
is felépíteni.
Az agancs fejlődése, súlya, hossza, ágainak száma esetleg vastagsága és a levetési sík is segít
a bika korának meghatározásában. A bika a kor előrehaladtával mind súlyosabb és többnyire
nagyobb ágszámú agancsot rak fel A fejlődési csúcs elérése után(általában11-13 év)hanyatlik.

Házi feladat
1. Soroljátok fel az emlősök jellemzőit!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.Miben tér el a karom és a pata szerepe?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Gyűjtsetek minél több példafajt!
karom

pata

3. Válaszátok ki a gímszarvas agancsát! X jelet tegyetek a képhez!
Melyik állaté a másik agancs?

-------------------------/saját fotók/
Felhasznált irodalom
http://feherto.network.hu/kepek/erdei_allataink/gimszarvas
http://rokabaratklub.hu/node/27 http://www.naturephoto-cz.com/voros-roka-picture_hu-941.html
http://www.ng.hu/Termeszet/2013/03/a_vaddisznocsaladban_pezseg_az_elet
Jámbor Gyuláné – Kissné Gera Ágnes – Vízvári Albertné: Természetről tizenéveseknek, Természetismeret 5.
osztály (Mozaik Kiadó Szeged, 2013.)Jámbor Gyuláné – Kissné Gera Ágnes – Vízvári Albertné: Természetről
tizenéveseknek, Természetismeret munkafüzet 5. osztály (Mozaik Kiadó Szeged, 2013.)
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