OPPIMISTEHTÄVIÄ 3.-4.- LUOKKALAISILLE
OPPILAAN NIMI:

SAUKKO:
TEHTÄVÄ 1: Mitkä asiat auttavat saukkoa elämään vedessä?
Sen turkki on ________________________.
Se pystyy sulkemaan ________________________.
Sen ruumiinmuoto on
____________________.
Se voi suunnistaa
sameassa vedessä
__________________
avulla.

Sen jaloissa on
___________________.

MAJAVA:
TEHTÄVÄ 1: Majava on jyrsijä. Sillä on jyrsimiseen sopivat isot talttamaiset
etuhampaat. Mitä muita jyrsijöitä tiedät majavan lisäksi? Ympyröi!

TEHTÄVÄ 2: Mitä ruokaa majavalla on pesässään? __________________________
__________________________________________________________
Majava on siis A) KASVISSYÖJÄ

B) PETO

PIENET NÄÄTÄELÄIMET:
TEHTÄVÄ 1: Tunnistatko nämä talvipukuiset näätäeläimet? Nimeä!

_____________________

__________________

PÖLLÖT:
TEHTÄVÄ 1: Mitä pöllöt syövät? __________________________________________

__________________________________________________________
Pöllöt ovat siis:

A) KASVISSYÖJIÄ

B)

PETOJA

HAUKAT JA KOTKAT:
TEHTÄVÄ 1: Haukat ja kotkat ovat päiväaktiivisia. Mitä aistia ne käyttävät
eniten saalistaessaan? Ympyröi oikea vaihtoehto!

KANALINNUT:

TEHTÄVÄ 1: Mitä metso tekee nyt? __________________________________
Äänteleekö se? _______________________________________
Mieti, onko eläinpuiston metsolla nyt soidinaika!
VILLISIKA:
TEHTÄVÄ 1: Aikuisella villisika-uroksella eli karjulla on isot kulmahampaat eli torahampaat.
Tarkkaile eläinpuiston villisikoja. Erotatko karjut ja
emakot eli naaraat toisistaan?
RUSKEA KARHU:
TEHTÄVÄ 1: Miten karhut viettävät talven? _____________________________________
Mieti, miksi ne tekevät niin! _______________________________________

SUSI JA ILVES:
TEHTÄVÄ 1: Vertaile näitä eläimiä ja yhdistä oikeat asiat oikeaan
eläimeen!
kissaeläin
luonnossa yksineläjä
harmaaturkkinen
lyhyt häntä
täplikäs
ulvoo
saalistaa hirviä
pitkä häntä
korvatupsut
SUSI

saalistaa jäniksiä

ILVES

koiraeläin
laumaeläin
HIRVIELÄIMET: metsäpeura, poro, hirvi, metsäkauris, täpläkauris (ent. kuusipeura) sekä
valkohäntäkauris (ent. valkohäntäpeura)
Yleensä vain hirvieläinuroksilla on sarvet, mutta metsäpeuralla ja porolla myös naarailla, eli
vaatimilla on sarvet. Hirvieläimet pudottavat sarvensa joka vuosi ja kasvattavat sitten uudet
tilalle.
Eläinpuistossa hirvieläinlaumoissa pidetään yleensä yhtä aikuista urosta ja useampia
naaraita. Lisäksi vuodenajasta riippuen joukossa saattaa olla pieniä vasoja.

TEHTÄVÄ 1: Tarkkaile jonkin hirvieläinlajin laumaa. Erotatko kuka on uros ja kuka naaras?
Entä onko joukossa vasoja?

NAALI:
TEHTÄVÄ 1: Etsi naali aitauksestaan! Ympyröi kuvista se, joka
näyttää enemmän naalilta tänään.

TEHTÄVÄ 2: Mitä hyötyä naalille on erilaisista turkeista eri vuodenaikoina?
MYSKIHÄRKÄ:
Myskihärkä kuuluu onttosarvisten heimoon ja sen sarvet kasvavat sen koko eliniän.
Myskihärkä ei pudota sarviaan, niin kuin hirvieläimet.

TEHTÄVÄ 1: Mihin myskihärkä käyttää sarviaan?

LISÄTEHTÄVÄ: Kuvaile jotakin Ranuan eläinpuiston eläintä kolmella lauseella! Esitä
kuvauksesi tovereillesi. Tunnistavatko he lajin?
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3._________________________________________________________

