FACIT - Varifrån kommer djuren egentligen?
Det man kan gå igenom innan barnen gör denna uppgift är världskartan och vad de
olika värdsdelarna heter.
Djuren är i ordning sida 1:
Ara- Sydamerika
Kamel – Centralasien
Zebu – Indien
Kapybara – Sydamerika
Ringsvanslemur – Madagaskar (utanför Afrikas östkust)
Watussi – Afrika
Mara – Sydamerika
Åsna – Nordafrika – Asien
Djuren är i ordning sida 2:
Kungspyton - Sydamerika
Bomullshuvudtamarin – Sydamerika
Krabbätarmakak – Asien (Sydostasien, tex Thailand)
Struts – Afrika
Elandantilop – Afrika
Besoarantilop – Asien (tex Indien)
Lama – Sydamerika
Sebra – Afrika

Man kan efteråt diskutera att djur på olika ställen i världen kan vara väldigt lika,
trots att de inte alls är nära släkt. Detta beror på att miljöerna kan vara väldigt
lika mellan olika världsdelar, tex. grässtäpper finns både som prärie i
Nordamerika och som savann i Afrika. Djur som lever på dessa olika platser kan
därför bli ganska lika, därför att de är anpassade till samma miljö, tex. äter
likartad föda och kanske jagas av liknande rovdjur.
Några exempel man kan ta upp och jämföra med svenska djur:
Vilket svenskt djur skulle du gissa motsvarar:
Kapybara – förslag: bävern, en stor gnagare som äter växter.
Mara – förslag: kanin eller hare, fast de är egentligen inte alls nära släkt. Maran är
en gnagare (släkt med marsvin), men harar och kaniner tillhör hardjuren.
Struts – förslag: Ja, vi har ju inga riktigt stora fåglar, så kanske den är mer lik en
hjort, med tanke på storlek och vad den äter, och vilka som kan fånga den (STORA
rovdjur bara). Annars mest lik gås av fåglarna (som under vissa perioder inte kan
flyga).
Besoarantilop – förslag: rådjur, ett skyggt betande djur som lever i skog
halvöppen mark, och som får se upp för rovdjur!
Eland – förslag: älg, vilket stämmer med att den är en STOR betare som inte har
många fiender, men Eland är nära släkt med oxdjuren och betar gräs, älgen
däremot äter mer blad och kvistar.

