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V tomto vzdělávacím programu budou
žákům 1.–3. tříd představena mláďata
domácích a hospodářských zvířat, která se
na statku narodila. Skladba nových přírůstků
je opravdu pestrá – kuřátka, káčátka, králíčci,
telátka, selátka, oslíci, lamátka a hříbátka. Děti
se dozvědí, jak se zvířátka rodí nebo líhnou
a jak o ně rodiče pečují.

SELE

KŮZLE

Prasnice po 115 dnech porodí obvykle 8–12 selat. O selata prasnice
pečuje a chrání je – v této době může být nebezpečná i svým ošetřovatelům, pokud má pocit, že jejím mláďatům hrozí nebezpečí.

Koza rodí jedno až dvě kůzlata. Jejich žaludek má po narození malý
objem, a proto musí kůzlata často sát mateřské mléko. Od třetího
týdne si začínají kůzlata zvykat na kvalitní seno a jadrná krmiva.

= mládě prasete domácího

= mládě kozy domácí

JEHNĚ

= mládě ovce domácí
Po 150 dnech březosti rodí ovce zpravidla 1–3 jehňata. Některá
plemena jsou i plodnější. Samice se o mláďata po porodu obvykle
dobře stará, očistí je olizováním. Svoje mládě ovce poznávají nejen podle pachu, ale i podle hlasu. Mláďata sají mléko obvykle
100–120 dnů.

KRÁLÍČE

= mládě králíka domácího
Matka porodí 6 až 11 mláďat, přesný počet závisí na
plemeni. Porodní hmotnost se pohybuje kolem 60 g,
králíčata jsou holá, slepá a zcela závislá na své matce.
Králice kojí jen jednou denně, její mléko je ale velmi vydatné.

KUŘE

= mládě kura domácího
Slepice sedí na vejcích zhruba 21 dní, po vyklubání kuřat kvočna
mladé po asi 6–7 týdnů vodí sem a tam, aby jim ukázala jejich životní prostor. Kuřata se od ní učí nápodobou správnému chování. Při
hrozícím nebezpečí, chladu či dešti je kvočna schovává pod sebe do
teplého peří.

HOUSE

= mládě husy domácí
Husy snášejí vejce obvykle na jaře, podle plemene 15–30 vajec. Na
nich sedí 30–31 dnů. Po této době se líhnou malá housata, o která
se rodičovský pár stará, chrání je a zahřívá. Husy patří k nekrmivým
druhům – mláďata se živí sama tím, co vidí u rodičů.

TELE

= mládě tura domácího
Po březosti dlouhé 280 dnů se rodí zpravidla 1 mládě. Tele se rodí
plně vyvinuté a od matky saje mléko do odstavení, které v přirozených podmínkách probíhá ve věku 6–10 měsíců.

