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ЗАБАВИ СЕ И  
УПОЗНАJ ЖИВОТИЊЕ

Да ли се икад запиташ која је дивља мачка највећа, која птица 
прави највеће гнездо или колико је дуг језик мравоједа?  

Е па, ускоро ћеш сазнати! 

У овој књизи ћеш се кроз разне задатке упознати са неким 
чудесним животињама из целог света – од оних које ћеш можда 
видети у својој башти до критично угрожених врста које постоје 

на свега неколико заштићених места. Са сваким задатком 
научићеш штошта о животу невероватних животиња са којима 

делимо планету. Спроведи крдо зебри кроз лавиринт,  
упари разигране ждралове, пронађи ретке животиње  

у прашуми Борнеа и још много тога! 

Успут ћеш сазнати бројне занимљивости о животињском царству, 
рецимо зашто окапију смрде ноге, како шимпанзе користе оруђе 
да дођу до хране и зашто сатенске баштованке воле плаву боју. 

Кад урадиш све задатке, решења и одговоре можеш  
да провериш на крају књиге, на страницама 118–128. 

А сад узми оловку и спреми се за сјајну забаву!
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АРЕ У НИЗУ
Настави низ.  

Која је птица следећа у три задата низа?  

A.

Б.

В.

Аре су велики шарени  
папагаји који живе у Средњој  

и Јужној Америци. Постоји око 
седамнаест врста ара, међу којима 
су хијацинтна ара, највећи папагај 

на свету, и модра ара, најређа 
птица на свету. 

Аре живе у јатима, у 
породицама од по десет  

до тридесет птица. Кад нађу  
свог пара, остају са њим целог 
живота. Партнери деле храну 

и требе једно друго и тако 
учвршћују своју везу. 

?

?

?
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ИГРА С МАРМОЗЕТИМА 
Уочи разлике. Пронађи десет детаља  
који се разликују на сликама испод.  

Златногриви мармозети 
су ретка врста мајмуна 

који живе у кишним 
шумама у Бразилу дуж 

атлантске обале. 

Породице мармозета 
живе заједно у крошњама 
дрвећа. Мужјаци помажу 

женкама у одгајању 
младунаца. 

?

?

?
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СЛАГАЛИЦА С JАВАНСКИМ НОСОРОЗИМА 
Који од следећих делова слагалице није део слике  

јаванског носорога са младунчетом?

Б.

A.

Г.
В.

Ови носорози живе 
у тропским кишним 
шумама на острву 
Јава у Индонезији. 

Имају један мали рог 
и дебелу сиву кожу 
која личи на оклоп. 

Јавански  
носорози су једна 
од најугроженијих 

животињских врста. 
На свету има још 
само шездесет- 

-седамдесет јединки. 
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СУМАТРАНСКИ ТИГАР  
У БРОJКАМА

Ови тигрови живе у забаченим шумама на 
индонежанском острву Суматра. Реши задатке  

у наставку да сазнаш неке кључне податке о  
њима. Редом изводи рачунске операције  

једну по једну да добијеш  
коначан резултат. 

(100  ÷  2  - 20)  ÷  10  = 

Оволико младунаца у просеку окоти женка. 
Младунци остају уз мајку око две године, а 
онда одлазе да пронађу своју територију.

(5  +  16)  x  10  +  190  = 

Оволико суматранских 
тигрова данас живи у 

дивљини. Њихов број се 
преполовио од деветсто 

седамдесетих. 

(10  x  20  + 80)  ÷  2  =
Ово је просечна тежина 

одраслог мужјака у 
килограмима. 

Суматрански тигрови 
су најмања подврста 

тигрова на свету. 

(140  ÷  2  -  60)  x  2  = 

Оволико година 
суматрански тигрови 

живе у дивљини. 
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ИСПРЕПЛИТАНЕ 
ГРАНЕ

Размрси гране да видиш  
шта која шимпанза  

има за доручак. 

Шимпанзе понекад 
користе штапове 

и гране да дођу до 
нечега за јело што 

је тешко дохватити, 
попут мрава, 

термита и меда.
Сматра се да те 

вештине као мали 
науче од родитеља. 

Различите породице шимпанзи 
различито користе оруђе. Неке 

гранчицама извлаче инсекте, 
а друге камењем разбијају 

коштуњаво воће. 

МРАВИ

ТЕРМИТИ

МЕД

A.

Б.

В.
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JАТО ФЛАМИНГА
Колико малих фламинга има у језеру?

Тиме што живе у великим 
групама, фламинзи се штите 

од грабљиваца. Ако их  
неко нападне, фламинзи  

се удружено бране. 

Мали фламинго је најмања врста 
фламинга. Живи углавном у источној 
Африци. Код сланог језера Натрон у 
Танзанији живи око два и по милиона 

малих фламинга – то је највећа 
колонија птица на свету! 
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НАЂИ УЉЕЗА
Који се шишмиш 

разликује  
од осталих?

Шишмиши или слепи 
мишеви најчешће живе у 
колонијама. Ноћу лове, 
а дању спавају у неком 
склоништу, у пећинама 
или шупљинама, висећи 

главачке о своду. 

Шишмиши су једини сисари 
и уз птице једини кичмењаци 

који могу активно да лете. Ипак, 
много им је лакше да се пусте  

с висине и полете него  
да узлете са земље. 


