JELEN
Tihle statní jeleni
vůbec nikdy nelení.
Dneska ještě před večeří
v souboji si síly změří.
Protivníka naloží
na své velké paroží.

laň, jelen, koloušek

Požírají plody, výhonky trávy,
okusují kůru mladých stromků.
Chutnají jim také bukvice,
kaštany, žaludy, jablka, mrkev.

Za soumraku můžeme slyšet
jelení troubení, kterým vábí
samice. Troubením také udržují
stádo pohromadě.
Parohy mají jen samci – při
napadení jimi zastrašují
nepřítele. Každý rok na konci
zimy parohy shazují a na jaře jim
rostou nové.
Popiš obrázek. Urči, kdo je nad, pod, před, za krmelcem,
v krmelci, vedle krmelce vpravo a vlevo. »
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MEDVĚD
Čekám pořád na medvěda,
spolehnout se na něj nedá.
Opět usnul v brlohu
a vzbudit ho nemohu.
Jestli se včas probudí,
pohladím ho po hrudi.

V zimě spí zimním spánkem.
Žije samotářským životem.
Medvědice chrání mláďata,
v případě nebezpečí hned zaútočí.
Medvíďata jsou po narození slepá,
bezzubá a neosrstěná.

medvědice, medvěd, medvídě
Panda velká – žije v Číně
v bambusových houštinách.

Je to všežravec. Živí se lesními
plody, kořínky, houbami. Chutnají
mu také ryby a hmyz.

Medvěd lední – žije v severní
polární oblasti.

Spočítej, kolik mláďat má medvěd hnědý, kolik medvěd lední a kolik medvěd
panda. Kolik medvíďat je na obrázku dohromady? »
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DIVOČÁK
Proháněl mě divočák,
utekl jsem jen tak tak.
Jen málokdo asi tuší,
jak mi srdce strachem buší.

Mají dobrý čich a sluch,
ale špatně vidí. Výrazné špičáky
slouží jako zbraň při soubojích.
Srst je tvořena hustými
štětinami. V zimě je srst hustší
a tmavší.

kňour (kanec), sele, bachyně

Žijí ve skupinách. Člověku se
vyhýbají, ale když se bachyně
stará o mláďata, může zaútočit.

Je aktivní hlavně v noci.
Ve dne odpočívá.

Najdi 5 věcí, které do lesa nepatří.
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JEŽEK
Zavolal jsem na ježka,
ať už jde a nemešká.
Pořád se jen v listí motá,
prý ho tlačí levá bota.
Naříká a běduje,
že si boty vyzuje.

Ježek má tělo pokryté bodlinami.
Když mu hrozí nebezpečí, smotá
se do klubíčka.

Velkou část dne prospí. Čilý je
hlavně večer a v noci.
Ježek je hmyzožravec. Baští
i žížaly a ptačí vejce.
Sladké ovoce mu nechutná,
ale rád se válí v hnijícím ovoci,
a tak se mu na bodlinkách občas
přichytí nějaké to jablíčko nebo
i hruštička.

Má dobře vyvinutý čich – neustále
očichává vše kolem sebe,
rozhrabává listí. Dokáže ucítit
i žížalu zalezlou pod zemí.

Seřaď ježečky podle velikosti od největšího po nejmenšího.
Pomoz ježkům najít jejich druhou botu. »
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