Arbejdsblade til filmen: En hundestejles liv - med fri kopieringsret
Hvad kaldes fisken herunder?___________________________________________

Hvem er hannen og hvem er hunnen?

_______________

__________________

Fortæl om hvor den lever?

Hvor mange slags hundestejler findes i Danmark?

Hvad sker der med hannens udseende om foråret?

Læg farve på!

Hvad sker der inde i hunnen?

1

I filmen kan se du hvordan hundestejlen bygger rede.
Hvem bygger reden og hvordan bærer den sig ad?

Hvor længe er den om at bygge reden?

Hvad kaldes området omkring reden?

Prøv at tegne hannen og hunnen som de ser ud i yngletiden!

2

Hvad sker der her?

Hvad sker der her?

Hvor mange æg lægger den?

3

Her er nogle af æggene tegnet. Tegn hvad man kan se inden i?

Du hørte mange ord i filmen. Nogle af dem står her. Hvad betyder de?
Bæk________________________________________________________
Østersøen____________________________________________________
Stime________________________________________________________
Territorium___________________________________________________
Æggene klækkes_______________________________________________
Hunnens bug__________________________________________________
Hannen sitrer__________________________________________________
Yngleperiode__________________________________________________

Fortæl hvad hannen gør når ungerne forlader reden!

Fiskens unger kaldes og så larver
___
Fødekæder
I filmen jager hundestejlen et dyr væk.
Hvad hedder dyret?

4

Hvorfor jager den dyret væk?

Hvad var dyret på jagt efter?

Skriv navne og det dyr der mangler i fødekæden!

______________________

___________________

Denne fisk vistes også i filmen. Hvad hedder den?

_____________________________

Tegn fisken ind i fødekæden her under. Skriv navne og tegn det der mangler!

?
_________________

Trepigget hundestejle
__________________

?
_________________

5

Forskellige hundestejler

Du hørte om tre slags hundestejler. Man kunne se to af dem i filmen. Hvad hedder de?
1)_____________________________

2_____________________________
Hvor bygger de rede?
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
Den tredje hundestejle hedder tangsnarre.
Den bliver cirka 15 cm. lang og lever ved kysterne overalt i Danmark.
Hannen bygger rede af alger. Hunnen lægger omkring 200 æg og hun dør kort efter
æglægningen.
Tangsnaren er enten grøn eller brun – den tager farve efter omgivelserne.
Her er en tegning af dens omrids.
Du kan finde den på nettet (Google for eksempel) og lægge de rigtige farver og tegninger
på.
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