Tagad tās ir viņu mājās. Kādreiz tie dzīvoja
citur, daži pat citās valstīs. Tie ir dažādi. Citi lieli,
citi pavisam mazi. Daži spalvaini, daži pliki. Bieži to
mazuļi tiek atšķirti no vecākiem un pārdoti vai
aizvesti. Viņi ēd dažādus ēdienus- citi gaļu, citi
garneles, citi zāli, augļus un dārzeņus. Kas tas ir?
(Zoodārzs un tā iemītnieki)
Gaidot Latvijas simtgadi, 1.A klase nolēmusi apceļot skaistākos objektus Latvijā. Šoreiz
plānā - Rīgas Zoodārzs, jo vistuvākie un mīļākie mums ir mūsu mazie draugi - dzīvnieki.
Mērķis- uzzināt informāciju par mājdzīvniekiem un savvaļas dzīvniekiem, uzzināt par
galvenajām atšķirībām to dzīvesveidā un paradumos.
Nodarbība sākās Zoodārza mācību centrā, kurā nokļūt esot ekskluzīva iespēja, jo, kā
izrādās- vecāki tu netiek ielaisti. Mācību centrā mūs sagaidīja pļāpīgais papagailis Leo, slinkais
trusis un kustīgā žurka. Mēs uzzinājām, kāpēc mājdzīvnieki tiek saukti par mājdzīvniekiem un
kāds ir viņu devums mums- cilvēkiem. Uzzinājām, ka ne visi dzīvnieki, kuri mīt cilvēku mājās ir
mājdzīvnieki (piemēram, čūskas, jūrascūciņas, kāmīši, papagaiļi). Tos sauc par dekoratīvajiem
dzīvniekiem, jo no viņiem cilvēks neiegūst nekādu labumu. Ir dzīvnieki, kuri cilvēku mājokļus
dzīvei izvēlas paši, bet par kuru klātbūtni mēs nebūt nepriecājamies (žurkas, peles, prusaki). Ir
dzīvnieki, kuri dzīvo savvaļā, gādā paši sev pārtiku un mājokļus. Tos sauc par savvaļas
dzīvniekiem. Nodarbības turpinājumā devāmies ceļojumā pa Zoodārzu. Mūsu uzdevums- uzzināt,
kuru dzīvnieku- savvaļas vai mājdzīvnieku vairāk ir Rīgas zoodārzā. Apmēram stundu garā
pētījuma rezultāts- zoodārzā ir daudz vairāk savvaļas dzīvnieku sugu, jo tos pat nespējām
saskaitīt.
Ko uzzinājām? Ka papagailis rieksta čaumalu var pārkost dažās sekundēs. Ka pasaulē ir ļoti
daudz varžu sugu. Dažas no tām ir pat indīgas. Ka flamingi, ja neēd garneles, kļūst gaišāki. Ka
trusi atveda no kādas zemnieku saimniecības, jo zoodārzam vajadzēja draudzīgu un mīlīgu trusi.
Ka sikspārņi ļoti ātri lido, tiem nevar pat izsekot. Ka peles un žurkas nav ne savvaļas, ne
mājdzīvnieki.
Kas patika? Pingvīni, kuri leca baseinā un sauļojās pie stikliem. Slinkais trusis, kurš
negribēja staigāt, bija jāstumj. Lielais, skaistais ronis, kurš prata mest grozā bumbu kā Porziņģis.
Skaistais lauva un tīģeris.
Ja vēlies uzzināt daudz ko jaunu un interesantu, dodies arī Tu uz Rīgas zoodārzu!
1.A un audzinātāja Gunta

