Medved pozimi veliko počiva,
le tu in tam se prebudi.

Medvedi nimajo radi samo medu, ki ga lahko
zavonjajo več deset kilometrov daleč,
ampak jedo tudi čebele in njihove ličinke.

Žirafin vrat je lahko dolg več,
kot je visok odrasel človek.

Žirafe imajo kar štiri želodce. RastlinE so
težko prebavljive, več želodcev pa pomaga,
da iz hrane dobijo kar največ energije.

Rjovenje leva se sliši
nekaj kilometrov daleč.

Levi ponavadi ščitijo svoje
ozemlje, levinje pa skrbijo
za mladiče in lovijo.

Leteče veverice, ki živijo v Severni Ameriki,
med drevesi jadrajo s pomočjo letalske
kožice med sprednjimi in zadnjimi nogami.

Leteče veverice poletijo tudi 90 metrov
daleč. Med letom ravnotežje lovijo z repom,
na deblu pa pristanejo na vseh štirih nogah.

Blazine, odeje in puhovke
ljudje polnimo tudi z račjim perjem,
ki je zelo toplo.

Race izločajo neke vrste olje,
ki prekriva perje, to pa
preprečuje vdor vode mednje.

Predstavniki najmanjše vrste polža so
tako majhni, da lahko prilezejo tudi skozi
najožje šivankino uho.

Morske zvezde se premikajo
še počasneje kot vrtni polži.

Igro s kartami igrate na enak način kot karte
črni peter. Previdno jih iztrgajte iz podlage in jih
dobro premešajte. Karte enakomerno razdelite
med igralce, najbolje jih je deliti v krogu, pri
čemer v enem obhodu vsak dobi eno karto.
Igra poteka v smeri urinega kazalca, sproti pa
določite, kdo jo bo začel. Igralec, ki je na vrsti, iz
rok svojega levega soseda izvleče eno karto in
pogleda, ali je z njo pridobil kak nov par. Igralci
pare sproti odlagajo na mizo. Igra se konča, ko
enemu od igralcev v roki ostane karta s podobo
Ferda, zmaga pa tisti, ki zbere največ parov.

PRILOŽNOST ZA POGOVOR:

Nekateri pajki ustvarjajo mreže
pravilnih oblik, v katere se ujamejo
žuželke in druga hrana.

Nekateri pajki ne pletejo mrež,
ampak svoj plen lovijo kot plenivci.

Motivi na kartah na zabaven način predstavljajo eno
poglavitnih značilnosti posamezne živali, ki je na kratko
opisana pri dnu karte. Igra je lahko zato tudi priložnost
za pogovor o značilnosti živali s kart in drugih živali, ki
jih otroci poznajo. S tem lahko razbijamo tudi mite, kot
je ta, da je volk hudobna žival, ali se pogovarjamo o
raznolikosti živali: katere so hitre, katere počasne, katere
imajo dolgo, katere kratko življenje …

Toplo ovčjo volno uporabljamo
tudi za izolacijo v toplih gredah
in pri gradnji hiš.

Najbolj cenjena ovčja
volna je tista, ki jo dajo
ovce pasme merino.

Sovje oči so prilagojene nočnemu
življenju, zato jih močna dnevna
svetloba lahko moti.

Sovje oči niso posebno gibljive,
je pa zelo gibljiva njihova glava.
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Sloni svoj rilec napolnijo z
več litri vode in se tako umijejo.

Slonji rilec je zelo močan.
Z njim bi slon lahko dvignil približno pet
odraslih naenkrat.

Nekatere vrste stonog imajo manj kot
deset nog, obstajajo pa tudi take z
več kot 750 nogami.

Nekoč so živele stonoge,
večje od človeka. dolge so bile
do 240 Centimetrov.

Orli, sokoli, kanje in druge ujede lahko
svoj plen opazijo z oddaljenosti
kar 4,5 kilometra.

Orli, sokoli, kanje in druge ujede
imajo nekajkrat
ostrejši vid kot človek.

Delfini morajo za preživetje zajemati
zrak na površju, a lahko pod vodo
ostanejo tudi do 15 minut.

Delfini so zelo igrive živali. Strokovnjaki
so spoznali, da so njihovi skoki iz vode
pogosto bolj igra kot nuja.

Kjer so v prsti deževniki, je ta praviloma
rodovitna. Deževniki namreč prst
razrahljajo in predelajo organske
ostanke v gnojivo – humus.

Deževniki skozi kožo izločajo
posebno snov, zaradi katere
lažje rijejo po zemlji.

Ko se mladički kenguruja rodijo, ostanejo
v maminem varnem žepku še zelo dolgo,
lahko tudi več kot eno leto.

Kenguru lahko zaradi svojih močnih nog
skoči do tri metre visoko, to je skoraj
toliko, kot sta visoka dva odrasla.

