NATUR I SVERIGE
OM DJUREN
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Hitta montern med en älgko och hennes kalv. Hur gammal är kalven i montern?
1. 2 månader			
X. 6 månader			
2. 10 månader
Hitta montern med en björn som gräver. Varför tror du att björnen gräver i den
gamla myrstacken?
1. Den letar efter mat.		
X. Den vill veta vad som
2. Den gräver ut
				
finns i myrstacken.
ett ide.
Hitta den hoppande räven. Hur kan räven veta att sorken finns under snön?
1. Räven ser sorken.		
X. Räven hör sorken. 		
2. Räven känner
				
				
lukten av sorken.
Gå till montern med vargarna. Hur ser man på en varg att den är arg?
1. Svansen står rakt upp
X. Svansen står rakt ut och 2. Svansen är mellan
och pälsen är infälld.
pälsen står upp.		
benen och pälsen
								 är infälld.
Hitta montern med bävrarna. Hur ser bäverns bakfötter ut?
1. Fem tår utan simhud.
X. Fem tår med simhud
2. Som paddlar
				
emellan.			
utan tår.
Hitta montern med fåglar som heter Kräsna honor. Tryck på knappen bredvid
montern. Vad tycker blåmeshonan är extra snyggt på hanen?
1. En stor haklapp.		
X. En lång stjärt.		
2. Ett huvud som är
								 mycket blått.
Hitta montern som heter Jägare och byte. Vad gör ormen för att inte bli uppäten
av fågeln?
1. Blåser upp sig.		
X. Kastar sig på rygg.		
2. Tappar svansen.
Hitta väggen där man ser hur stora olika djur är. Dra i repen i lådorna.
Vem väger mest?
1. Räven			
X. Havsörnen.			
2. De väger lika
								 mycket.
Hitta montern med uttrar. Vad jagar uttern i montern?
1. En abborre (fisk)		
X. En groda			

2. En kräfta

Hitta den stora montern som heter Strandängarna. Hur många fåglar finns i
montern?
1. 16 fåglar			
X. 18 fåglar			
2. 20 fåglar
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