Inför sommaren
Nu när sommaren är på väg så finns det en del saker man ska tänka
på. Här ska jag förklara vad som är bra och vad som är dåligt.
Tänk på att...
… titta på vattenflaskan lite oftare då det blir viktigare när det är varmare.
… inte ha gerbilerna i drag ändå om det kan låta bra att gerbilerna kan få lite kall
luft. De kan lätt bli förkylda ändå om det är sommar.
… inte ha gerbilerna mitt solsken då det kan lätt bli för varmt i akvariumett! Men
gerbiler brukar fortfarande tycka att det är skönt att få lite sol så sätt inte dem
under trappan där de får vara i mörkret hela dagen
… om du ska bort under en helg kan du lämna en gurkbit eller en vindruva som
innehåller mycket vätska, så om för någon anledning vattenflaskan skulle sluta
fungera så kan de fortfarande dricka.
Roliga grejer:
Allt handlar inte förkylningar och vindruvor för gerbiler när det är varmt, det
finns massa roligt man kan göra med/för gerbilerna. Till exempel:
På lagom varma dagar så kan man faktiskt ha gerbilerna ute i trädgården! Tänk
på att vara säker att de inte ha någon utväg från lekhagen och att ha superkoll
hela tiden!
Det blir lättare att hitta kokosnötter i affärer, och det blir billigare! Du kan göra
små hus av dem! Lättast är att såga kokosnöten i mitten, lägga den i ugnen i
cirka 15 min på lågvärme så att det blir lättare att få bort kokosen. Till sist kan
man lägga skalet i kokande vatten så att man är säker att all skit på utsidan är
borta. Låt den torka så har du en ny liten kokosnöts hus!
Det finns mer än kokosnötter i affärer! Nya frukter att smaka på! t.ex. blåbär,
hallon, björnbär och jordgubb!
Kryddorna växer! Persilja och dill är något som brukar vara uppskattad hos våra
små vänner!

Ha det kul med det varma!

