6. Az erdő emlősállatai
1. Vadállat – háziállat
Kösd össze vonallal azokat az erdei és háziállatokat, amelyeknek fogazata hasonló!
vaddisznó

kutya

gímszarvas

sertés

vörösróka

szarvasmarha

Egészítsd ki a mondatokat!
A vaddisznó és a .......................................... (1) őrlőfoga egyaránt ............................................ (2) felületű, mert
mindkettő .......................................... (3) állat. A kutya és a ........................................... (4) őrlőfoga egyaránt
............................................. (5) felületű, mert mindkettő ............................................ (6) állat. A gímszarvas és
a őrlőfoga egyaránt .......................................... (7) felületű, mert mindkettő ....................................... (8) állat.

2. Párosító
Ismerd fel, melyik fogazathoz melyik lábnyom illik, és kösd össze őket vonallal! Az egyik lábnyomhoz nem
tartozik kép. Vajon milyenek ennek az állatnak az őrlőfogai? Rajzold le!

50
term_6_mf-27.indd 50

2014.07.19. 7:16:22

3. Hasonlítsd össze az erdei emlősök tulajdonságait!
Színezd be az egyes emlősökre jellemző négyzeteket!
gímszarvas

vaddisznó

vörösróka

1. Együregű gyomra van.
2. Gerinces állat.
3. Szürkületkor aktív.
4. Ujjai végét pata fedi.
5. Mindenevő.
6. Összetett gyomra van.
7. Növényevő állat.
8. Agyara van.
9. Őrlőfogainak felszíne gumós.
10. Őrlőfogainak felszíne redős.
11. Testhőmérséklete állandó.
12. Utódait emlőiből szoptatja.
13. Őrlőfogainak felszíne tarajos.
14. Ragadozó állat.
15. Elevenszülő.
16. Testét szőrzet fedi.
17. Agancsa van.
18. Éjjel jár tápláléka után.

Mely sorokban festetted ki az összes négyzetet? ..................................................................................................
Melyik állatcsoportra jellemzőek ezek a tulajdonságok? ......................................................................................
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4. Válogasd szét a vaddisznó és a gímszarvas családtagjait!
Az apaállat nevét jelöld ♂ , a nőstényét ♀ jellel!
kan
borjú
koca
gímszarvas

vaddisznó
malac
ünő
bika
5. Táblázat
Helyezd el az alábbi szavakat, kifejezéseket a táblázatban!
redős őrlőfog
hajnalban és alkonyatkor jár tápláléka után
gímszarvas
rövid, erős karmú láb

csapatban él
gumós őrlőfog
patás láb
tarajos őrlőfog

éjjel jár tápláléka után
magányosan él
róka
vaddisznó

6. Gondolkozz el!
a) A szarvasmarha fejét szarv díszíti. Mi a különbség a szarv és az agancs felépítése és fejlődése között?
.....................................................................................................................................................................................
b) Melyik erdei emlősnek hiányos a fogazata?
.....................................................................................................................................................................................
c) Hogyan függ össze az állat táplálkozása és a fogazat teljes vagy hiányos volta?
.....................................................................................................................................................................................
d) Miért előnyös a rejtőszín a gímszarvas esetében?
.....................................................................................................................................................................................
e) Miért előnyös a rejtőszín a vörösróka esetében?
.....................................................................................................................................................................................
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f) Ha szelíd rókával találkozol, miért nem szabad megérintened?
.....................................................................................................................................................................................
g) Miért előnyös a kérődzés a ragadozók elleni védekezésben?
.....................................................................................................................................................................................

7. Halmazábra
Írd a megállapítások számát a megfelelő halmazba! A közös tulajdonságokat írd a halmazok átfedő részeibe!
1. Rejtőszíne van.

erdei egér

cickány

2. Lakott települések közelében is felbukkan.
3. Növényi táplálékot is fogyaszt.
4. Őrlőfogai tarajosak.
5. Hegyes, tűszerű fogai vannak.
6. Éjjel jár tápláléka után.
7. A gyepszintben jár tápláléka után.
8. A hátán sötétebb a bundája.
9. Az avar között él.

róka
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