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Arutle ja mõtle!
Erinevalt lindudest pole nahkhiire luud seest tühjad.
Õhus püsimiseks peab nahkhiir seetõttu tiibu väga kiiresti liigutama.
Selles harjutuses saad teada, kui kiire nahkhiir päriselt on.

Nahkhiirtega seotud müüdid
Nahkhiired on väga salapärased loomad. Öise eluviisi ja kummalise
väljanägemise tõttu on nende kohta liikvel palju müüte.
Leia näituselt vastus, millised all olevatest lausetest ei pea paika.
Tee nende juures olevasse kasti rist.

Nahkhiired lendavad
valgele linale

Nahkhiir suudab tiibu liigutada kuni
12 korda sekundis. Mitu tiivalööki
teeb ta ühes minutis?

Mõned nahkhiired imevad
verd

Lase oma paarilisel aega võtta ning
liiguta käsi 30 sekundi jooksul üles-alla
nii kiiresti kui jaksad. Arvuta välja, mitu
tiivalööki suudad teha 1 minuti jooksul?

Mitu korda on nahkhiire tiivalöökide arv
suurem, kui sinu käeliigutuste oma?

Nahkhiired võivad
levitada haigusi
Kõik
Eesti nahkhiired
toituvad putukatest

Nahkhiired võivad inimest
rünnata

Nahkhiired on
pimedad ja orienteeruvad
ainult kuulmise järgi

Inimene ei kuule ühtki
nahkhiire häälitsust

Nahkhiired on lähedalt
sugulased näriliste (nt hiirte
ja rottidega)
Nahkhiired võivad lennata öösel
põleva tänavavalgusti juures
Meie kõige kiirem nahkhiir suurvidevlane suudab
lennata kuni
km/h.
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Nahkhiired on surematud

Koostaja: Marko Valker

NIMI:

NIMI:

Nahkhiirtega seotud müüdid
Nahkhiired on väga salapärased loomad. Öise eluviisi ja kummalise
väljanägemise tõttu on nende kohta liikvel palju müüte.
Leia näituselt vastus, millised all olevatest lausetest ei pea paika.
Tee nende juures olevasse kasti rist.

Nahkhiired lendavad
valgele linale
Mõned nahkhiired imevad
verd
Nahkhiired võivad
levitada haigusi
Kõik
Eesti nahkhiired
toituvad putukatest

Nahkhiired võivad inimest
rünnata

Nahkhiired on
pimedad ja orienteeruvad
ainult kuulmise järgi

Erinevalt lindudest pole nahkhiire luud seest tühjad.
Õhus püsimiseks peab nahkhiir seetõttu tiibu väga kiiresti liigutama.
Selles harjutuses saad teada, kui kiire nahkhiir päriselt on.

Nahkhiir suudab tiibu liigutada kuni
12 korda sekundis. Mitu tiivalööki
teeb ta ühes minutis?

Lase oma paarilisel aega võtta ning
liiguta käsi 30 sekundi jooksul üles-alla
nii kiiresti kui jaksad. Arvuta välja, mitu
tiivalööki suudad teha 1 minuti jooksul?

Inimene ei kuule ühtki
nahkhiire häälitsust

Nahkhiired on lähedalt
sugulased näriliste (nt hiirte
ja rottidega)
Nahkhiired võivad lennata öösel
põleva tänavavalgusti juures
Nahkhiired on surematud

Koostaja: Marko Valker

Arutle ja mõtle!

Mitu korda on nahkhiire tiivalöökide arv
suurem, kui sinu käeliigutuste oma?

Meie kõige kiirem nahkhiir suurvidevlane suudab
lennata kuni
km/h.

Koostaja: Marko Valker

