PAVIÁNI

Jací jsme?

Do obrázku si z kousků dole poslepujte paviána. Pozor, ne všechny „součástky“ potřebujete! Hlava vám napoví, kde začít.

Paviáni se o svá mláďata starají podobně jako my lidé. Matka své mládě nejen kojí a později mu shání potravu, ale také je chrání, pečuje mu
o srst, hraje si s ním a nosí ho. Způsob přenášení při přesunech tlupy
závisí na věku mláděte. Poznáte na obrázcích, které mládě paviána je
nejmladší, které starší a které nejstarší?

Z kvízu se dozvíte, kdo je největším nepřítelem
paviánů. Jeho jméno získáte z písmen u správných
odpovědí. Pozor, jsou zpřeházená, musíte je seřadit!
zpřeházeně:
správně:
Paviáni žijí:
- v Jižní Americe
- v Austrálii
- V Africe
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Šedohnědé zbarvení paviány pláštíkové
dobře maskuje:
N
- na poušti
T
- v pralese
A
- na skalách
Paviání tlupu vede:
- nejstarší samice
- nejsilnější samec
- rada starších
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Pavián je:
- býložravec
- masožravec
- všežravec
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Domovem paviánů pláštíkových jsou:
- skalnaté stepi a savany E
S
- tropické pralesy
M
- břehy jezer a řek
Paviáni se umí nejrychleji pohybovat:
L
- na zemi
P
- po stromech
O
- ve vodě
Paviáni se v přírodě dožívají přibližně:
R
- 10 let
T
- 25 let
Y
- 50 let
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Jméno: .............................................................................
Třída: ...............................................................................
Škola: ...............................................................................

Děkujeme za návštěvu.
Jestli se ti v ZOO líbilo, přijď zas!

Nový ošetřovatel v ZOO si neví rady. Kterou z misek má přinést do výběhu paviánům?
A komu asi patří ostatní misky?

PAVIÁNI

Jací jsme?

Rozpustilá opičátka jen tak pro legraci a zmatení návštěvníků ZOO sundala a vzájemně
pomíchala cedulky se svými jmény. Umíte je správně vrátit na místa, kam patří?

Paviáni žijí v tlupách. Kdo myslíte, že každou skupinu vede? Najděte jej na obrázku. Co
dělá? Zkuste do obrázku popsat, co dělají i ostatní členové tlupy.

POZORUJTE DOBŘE PAVIÁNY V ZOO
Kolik členů má tato tlupa? ........................................................................................................................
Najdete, kdo ji vede? ..................................................................................................................................
Co právě dělá? ................................................................................................................................................
Zabývají se i ostatní paviáni v ZOO podobnými činnostmi jako opice na obrázku?
Popište podrobně, co kteří paviáni v ZOO dělají, zkuste rozeznat samice od samců
a mláďata od dospělých.
Kolik jich například právě spí? ......................................................................................…………………..
Kolik jich jí?

……...........................................................................................................................…………

A co mají k jídlu? ....................................................................................................…………………………..
Vybírají si někteří navzájem srst? .....................................................……………………………………...
Kolik paviánů si zrovna hraje? ............................................................…………………………………...
Jaká hračka nebo zábava je podle vašeho pozorování nejoblíbenější?
...................................................................................................................................………………………
Co právě dělají nejmenší opičátka?

…….......................…………………………..............

...........................................................................................................................

