NIMI:
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Nahkhiire ja inimese käsi

Nahkhiirte supervõimed

Nahkhiirel on eriline käsitiib. Otsi see näituselt üles ning pane oma käsi
sinna kõrvale. Võrdle enda ja nahkhiire kätt ning vasta küsimustele!
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PAREMALE
2. Saagi püüdmiseks tekitab
nahkhiir ... helisid.
6. Helide tekitamine ja
vastuvõtmine
7. Kõige vanem nahkhiir
8. Ainult 3 liiki nahkhiiri toituvad ...
9. Nahkhiir on ainus lendav ...

1. Mille poolest erineb nahkhiire käsivars inimese omast?

2. Mille poolest on nahkhiire sõrmed teistsugused kui sinul?
9

3. NUPUTA! Milleks kasutab nahkhiir oma pöialt?

Peale ülesandele vastamist vaata ekraanilt, kuidas nahkhiir vette langenud liblikat püüab. Jälgi, kuidas ta lendamise ajal tiiba kasutab.
Koostaja: Marko Valker

ALLA
1. Nahkhiire puhkamisviis
3. Nahkhiire saagi leidmist võib võrrelda auto ...
4. Nahkhiir suudab seinale kinnituda ... abil
5. Nahkhiir veedab ligikaudu pool aastat ...
7. Osa nahkhiirtest ... õisi
Koostaja: Marko Valker
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