Μικρός Εξερευνητής – (Web quest1 - Τα ζώα του αγροκτήματος)

H κουκουβάγια
Ζει στα χωράφια και έχει μεγάλες …
συμπάθειες μεταξύ των αγροτών. Γιατί;
Η απάντηση είναι ανάμεσα στις παρακάτω
ερωτήσεις.
http://el.wikipedia.org
Αναζήτηση: Κουκουβάγια
Διαβάζω προσεκτικά το κείμενο στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια και
απαντώ στις ερωτήσεις.
1. Η κουκουβάγια κοιμάται το βράδυ.
Σωστό

;

Λάθος ;

2. Υπάρχουν περισσότερα από 200 είδη κουκουβάγιας σε όλο τον κόσμο
Σωστό

;

Λάθος ;

3. Το χειμώνα οι κουκουβάγιες πάνω σε ζεστά μέρη (μεταναστεύουν)
Σωστό

;

Λάθος ;

4. Η κουκουβάγια είναι φυτοφάγο (τρώει χορταράκια;)
Σωστό

;

Λάθος ;

5. Ποια είναι η βασική τροφή της κουκουβάγιας; ________________________
6. Η κουκουβάγια δεν ακούει και δεν βλέπει πολύ καλά
Σωστό

;

Λάθος ;

7. Η κουκουβάγια είναι το σύμβολο της σοφίας
Σωστό

;

Λάθος ;
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Επειδή οι σελίδες αλλάζουν συχνά, χρησιμοποιήστε και το όνομα του ζώου σαν λέξη κλειδί σε όποια μηχανή
αναζήτησης χρησιμοποιείτε.
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Πρόβατα και κατσίκια
Μας δίνουν και τα δύο γάλα, κρέας και μαλλί. Δεν
ανήκουν όμως στην ίδια οικογένεια.
http://www.mani.org.gr/panida/katsik/kats.htm
http://el.wikipedia.org
Αναζήτηση: Πρόβατο

1. Σε ποια οικογένεια ανήκει το πρόβατο;
______________________________
2. Σε ποια οικογένεια ανήκει η κατσίκα
______________________________
3. Τα θηλυκά πρόβατα (προβατίνες) έχουν και αυτά κέρατα όπως οι θηλυκές
κατσίκες

Σωστό

;

Λάθος ;

4. Το πρόβατο είναι μηρυκαστικό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό;
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Οι κατσίκες όπως και τα πρόβατα εξημερώθηκαν πρόσφατα

Σωστό

;

Λάθος ;

6. Το μαλλί που παίρνουμε από τα πρόβατα δεν αξιοποιείται πλέον όπως
παλιά.

Σωστό

;

Λάθος ;

2/3
Μαρία Κασαπίδη – 2007
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Άλογο και Μουλάρι (ημίονος)

Τα άλογα σήμερα είναι πολύ διαφορετικά από τους
προγόνους τους. Πόσο; Η απάντηση είναι στη σελίδα
http://www.in.gr/agro/_spor/Riding/Riding01.asp
όπου θα βρείτε και τις απαντήσεις για τις υπόλοιπες
ερωτήσεις. Για τα μουλάρια πάλι, τα πεισματάρικα
και δυνατά ζώα θα διαβάσετε στη σελίδα
http://www.stephanion.gr/imionoi.htm

1. Το άλογο υπήρχε πριν το μουλάρι
Σωστό

;

Λάθος ;

2. Μπορείς να αναφέρεις μυθικά ή διάσημα άλογα ;
Μυθικά άλογα:
Διάσημα άλογα:

3. Πως ονομάζεται το θηλυκό άλογο; _____________________________
4. Πως ονομάζεται το μικρό άλογο; _______________________________
5. Το μουλάρι είναι διασταύρωση _________________________________________
6. Ποιο είναι οι δύο κύριοι τύποι αλόγων;
________________________________________________________________

7. Για ποιο λόγο οι Αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν το μουλάρι ορέα;
_________________________________________________________________
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