Ar žinai, kad:
* didžiausia pasaulio gyvatė –anakonda gali sverti iki 250 kg;
* liūtas yra žvėrių karalius, bet medžioja liūtė;
* šikšnosparnis yra vienintelis žinduolis, kuris gali skraidyti;
* didžiausias žemės gyvūnas –mėlynasis banginis sveria iki
150 tonų;
* sraigių akys yra ilgųjų čiuopiklių galuose;
* aukščiausias gyvūnas –žirafa užauga iki 6 metrų;
*kolibriui priklauso net 5 rekordai –mažiausias paukštis,
mažiausias lizdas, mažiausi kiaušiniai, mažiausios plunksnos ir
greičiausiai plasnoja.
.

SUKTI KLAUSIMĖLIAI

Papasakok, kaip tau sekėsi. O gal nori
pasitikslinti atsakymą?
Kuris klausimas ar faktas tau įdomiausias?
Kokį klausimą norėtum užduoti savo draugui?
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Tau sekasi lietuvių kalba:
Kaip vadinamas kryžius, ant kurio rašomas žodis?
Žmogus turi nugarą. O kas turi nugarėlę?
Kuo balnas skiriasi nuo kalno?
Rugius nupjovus –vyras, įmynus koja-moteris.
Kada ir vienas vadinamas kaip daug?
Kas visada minkštas?
Po kokiu sakiniu paprastai nerašomas joks skyrybos
ženklas?
Skandinavams tai yra sakmė, o lietuviams –tik drabužio
dalis. Kas?
Koks lietuvių liaudies šokis vadinamas taip, kad iš
pavadinimo aišku, kuo apsiavus jis šokamas?
Ką sakome dėkodami? Ar moki parašyti šį žodį?
Tu gamtos vaikas, todėl žinai:
Ką daro višta, kai atsitūpusi ant kiaušinių, laukia išsiritant
viščiukų?
Ar gali būti padas po padu?
Kaip vadinami žuvies vaikai?
Kieno šeima pati didžiausia?
Kaip vadinasi krėslas, kuriame sėdi karalius?
Ką reikia turėti, kad nebūtų per daug?

Keli sukti klausimėliai matematikui:
Kiek pusių turi obuolys?
Kryželio pavidalo ženklas.
Kaip skaičiuojami batai?
Kiek druskos galima paimti pirštų galais?
Kartą susitiko du ožiai, gaidys ir jautis. Kiek gi gyvulių
susitiko?
Kokiu bendru pavadinimu vadinamas laisvalaikio
uždavinys ir rūpestis?
Kiek gyvūnų yra šiame eilėraštyje? Ar gali visus
išvardinti?

Aptvare grakščiai risnoja Šešetas gudrių ožiukų
Dvejetas nartų žirgų.
Gaudo vapsvą ant kalvos.
Juos prižiūri ir aploja
Net septynetas triušiukų
Trejetas budrių sargų.
Juokiasi be paliovos.
Ketvertas jautukų taškos
Pienių jūroj po lietaus.
Penketas avelių blaškos
Tarpu žemės ir dangaus.

Dar aštuonetas žąselių
Taikos katinui įžnybt,
O devynetas paršelių
Pro miegus tik žvygt, tik žvygt.

