Merak edilen pek çok konu

Meraklı Mert sizler için

açıklığa kavuşuyor.

araştırıyor.

Tavşan Bakımı Nasıl Olur?
Tavşanlar en popüler evcil hayvanlardan bir tanesidir. Pek çok çocuk tavşan beslemeyi hayal eder. Ancak tavşan beslerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.
Tavşanlara karşı sakin ve dikkatlli bir şekilde davranırsanız iyi bir tavşan bakıcısı olabilirsiniz. Şimdi tavşan bakımı ile ilgili diğer detayları öğrenelim.
Tavşanlar neye benzer?

Tavşan Bakımı İçin Gerekli Malzemeler

Uzun Kulaklar
Yemek Kabı

Su Kabı

Uyuması İçin
Rahat Bir Ortam

Bir Miktar
Saman

Yumuşak Tüyler
Büyük
Ön Dişler
Patiler

Tavşan Bakımında
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Tavşan beslerken en dikkat edilmesi
gereken konuların başında diş sağlığı gelmektedir. Tavşanların dişlerinin çok uzaması onları hasta
edebilir. Tavşanlar, saman, çimen,
sebze ve ahşap
şeyler kemirerek  
dişlerini sağlıklı ve
kısa tutabilirler.

Mutlu Bir Tavşanımız Olması İçin
Ne Yapmalıyız?
Tavşanlar yalnız yaşamayı sevmezler. Mutlu bir tavşanınız olsun istiyorsanız
ona en az bir tane arkadaş almalısınız.
Çünkü tavşanlar bir araya geldiklerinde
oyun oynamayı, oradan oraya atlamayı
ve zıplamayı çok severler. Tavşanlar çok
zeki hayvanlardır. Onlara sevecekleri oyuncaklar
alırsanız çok mutlu olurlar ve çok eğlenceli vakit
geçirirler.
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Soruları doğru
cevapla ve iyi bir
tavşan bakıcısı
olduğunu kanıtla!

1. Tavşanlar aşağıdakilerden hangisi ile
oynamayı severlermiş?
a. Kedilerle
b. Köpeklerle
c. Başka tavşanlarla
2. Tavşanların neden samana ihtiyaçları
varmış?

6. Sözcüklerin zıt anlamlılarını aşağıdaki kutucuklardan bulup yazınız.
küçük

çok

zengin

doğru

tatlı
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yavaş

barış

dost

büyük

a. Yumuşak bir yerde uyumaları için
b. Üzerinde zıplamaları için
c. Çiğnemeleri için

düşman

3. Tavşanların dişlerinin sağlıklı olması için
aşağıdakilerden hangisini çiğnemesi gerekir?

yanlış

a. Ahşap
b. Plastik
c. Metal

hızlı

4. Tavşanlar aşağıdakilerden hangisi ile oynamayı severmiş?

bekar

a. Telefonlarla
b. Kitaplarla
c. Oyuncaklarla
5. Tavşanımızın daha mutlu olmasını istiyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
a. Onu yanlız bırakmalıyız.
b. Bir şeyleri kemirmelerine izin vermemeliyiz.
c. Yanına en az bir tane daha tavşan almalıyız.
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