DECEMBER 9. (SZERDA)

Érdekességek
a vörös rókáról
fotó: http://zoozoo.hu/21-lenyugozo-teli-foto-imadnivalo-rokakrol/

A vörös róka 48 km/h sebességgel képes szaladni.
2 méteres magas akadályokat is képes átugrani.
28 különböző hangot tud kiadni, az egyedeket nagyon
könnyű megkülönböztetni a hang juk alapján.
Amikor a vörös róka egeret fog, eleinte csak figyeli a
prédát, majd az elülső lábaival jó magasról ráugrik.
A vörös róka naponta 0,5-1 kg húst eszik meg.
Annak ellenére, hogy a vörös rókát a legtöbben
kártevőként tartják számon, ez az állat más kártevőket
pusztít el, ezért ilyen szempontból hasznos.
A vörös rókákat sikeresen háziasították a szovjet tudósok
azt kutatva, hogyan is tudta az ember a kutyát létrehozni.
Kiválasztva a legszelídebbeket és párosítva egymással pár
generáció múlva teljesen szelíd rókák lett az eredmény,
melyek már nem csak hogy nem félnek az embertől,
szeretik az emberek közelségét. A háziasított róka
viselkedése leg jobban a kutyáéhoz hasonlít, de okosabbak a kutyáknál és sokszor még ügyesebbek is, amellett,
hogy nagyon játékosak és vidámak. „Ravasz, mint a róka.” közmondás épp ezért nagyon találó.
Forrás:
https://www.haziallat.hu/nagyemlos/egzotikus-fajok/voros-roka-vulpes-vulpes/3398/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_v%C3%B6r%C3%B6s_r%C3%B3ka

Aba-Novák Agóra

Aranyosi Ervin: A téli róka
Milyen is egy téli róka,
hátán bunda, és paróka
pompázik a feje búbján,
így jár a rét havas útján.
Párja is van, kivel játsszon,
együtt ürgére vadásszon,
kieszeljen ezer tréfát,
hogy húst egyen, sose répát!
Sokkal inkább azon mulat,
hogy csalja torbe a nyulat,
hogyan lesz a nyúlból étel,
aki nem lehet kivétel!
Mert a róka oly furfangos,
hogy az erdo tole hangos,
hogy nem járhatsz túl az eszén.
Na, itt véget ér a mesém…
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HAJTOGASSUNK RÓKA KOMÁT!
Amire szükségünk lesz:

•
•

narancssárga színű, négyzet alakú papírlap
fekete filctoll

Elkészítés lépésről-lépésre:

forrás: http://manokucko.hu/roka-hajtogatasa-egyszeruen/

adventi zsibongás / nyomtatható mellékletek

1-2.
A négyzet alakú papírlapot hajtsuk átlósan félbe.
3-4-5.
Majd a kapott háromszöget is hajtsuk félbe.
6-7-8.	Hajtsuk vissza a második félbehajtást, és a hajtásvonal mentén a háromszög két alsó sarkát
hajtsuk fel a harmadik sarokhoz.
9-10-11.
Ezután hajtsuk átlósan félbe a négyzetet úgy, hogy a nyitott rész legyen kívül.
12-13.
A nyitott oldalnál 2 cm vastagon hajtsuk meg (ha 21×21 cm-es papírlappal dolgozunk).
14-15-16. Ezután nyissuk szét, és a középső csúcsot hajtsuk le, ez lesz a róka feje.
17.
Filctollal rajzoljuk meg a szemeit.
18-19.
A farkát hajtsuk meg, és kész is a kis rókánk.

