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Milyen élőhelyekkel ismerkedtünk meg
az 1–2. osztályban?
Köszöntelek a 3. osztályban!
A munkafüzetedben – ahogy a tankönyvedben – ebben a tanévben is sok érdekes szorgalmi
feladat vár rád.  Megoldásukhoz használd a tanult információforrásokat!

Jó munkát!

A különböző élőhelyeken élő növények és állatok életközösséget alkotnak.
1. Írd az élőhelyek nevét a rajzok mellé! 
2.  Rajzolj mindegyik élőhelyre egy ott élő állatot! Színezd ki a rajzokat!

_______________

_______________

_______________
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A rovarok megfigyelése

A rovarok életmódja, testfelépítése rengeteg érdekességet 
rejt. Érdemes meg gyelned őket. Hol  gyelheted meg? A ta-
lajban, talajon, kövek alatt, hulladékok között, farakásban, 
falakon, virágokon, bokrokon, fákon, vízben, víz közelében.
Hogyan  gyelheted meg? Csendesen, türelmesen, óva-
tosan.

Keresés közben óvd a növényeket és a rovarok tes-
ti épségét! Ha néhány napig fogságban szeretnéd 
meg gyelni őket, biztosíts megfelelő életkörülmé-
nyeket számukra! Meg gyelés után tedd vissza oda, 
ahol találtad! Legjobb, ha meg gyeléseidet a termé-
szetben végzed.

Szükséged lesz egy jegyzetfüzetre, kézinagyítóra (8–10-    
sze  re sé re nagyítson), szitára, homo ko zólapátra, egy fehér 
lepedődarabra, határozókönyvekre.

1. A rajzon látható rovarok már kedves ismerőseid. Színezd ki, és írd alájuk a nevüket!
    Nevezd meg a szarvasbogáron a rovarok testtájait!

2.  Mit  gyelj meg? Vannak-e szárnyai? Van-e kemény fedőszárnya? Hány (pár) lába van? 
Vannak-e csápjai, és milyen hosszúak? Van-e lába a lárvának? Hány lába van? Fontos, 
hogy milyen élőhelyen találtad a rovart. Készíts róla feljegyzéseket és vázlatrajzot!

 Így a legegyszerűbb:

-
r

b)  Rajzold meg a lába kat 
és a csápokat!

c)  Rajzold meg a szár nya-
kat, ha van!

d)  Figyeld meg a szí  nü ket! 
Színezz!

a)  
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3.  A vízben és a víz közelében élő rovarok meg gyelésére a nyár eleje a legalkalmasabb. 
Kutathatsz az iszapban, a vízinövények között, a vízparton. Szükséged lesz egy merítő-
hálóra, egy zárható üvegre, egy erős kanálra, amellyel az iszapból meríthetsz.

4.  A rovaroknak nincs orra, keze, mint neked. Csápjukkal, lábukkal, a testükön lévő sző-
rökkel tapintanak, szagolnak, ízlelnek. Szemük igen érdekes. Van olyan rovar, amelyik 
egyszerre előre, hátra és lefelé is lát. Figyeld meg, hogy a rovarok testtájai közül a fejük 
milyen eltérő lehet! Észrevételeiteket beszéljétek meg!

  bogár lepke méh zöld mezei házilégy 
     poloska

5.  Válassz egy rovart a vízi életközösség tagjai közül! Figyeld meg, kutass, olvass róla!
  Készíts két rajzot a meg gyelt rovarról! Rajzold le a rovart! Mellé azt a testrészét rajzold, 

amelyik számodra a legérdekesebb!

 
 A rovar neve:  ___________________________________________________________________

 Élőhelye:  _______________________________________________________________________

 Hangja:  ________________________________________________________________________

 Mozgása:  ______________________________________________________________________

 Táplálkozása:  __________________________________________________________________

 Szaporodása:  __________________________________________________________________

 Érdekességek:  _________________________________________________________________

6.   Készítsetek a meg gyelt rovarok rajzaiból kiállítást a tanteremben! Meséljetek a társai-
toknak a meg gyelt rovarról!

yy gg
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Egy kis kitartás, türelem és idő 
kell hozzá, hogy sok mindent meg-
tud hass a madarakról, ha kíván-
csi vagy. Keress magadnak egy 
jól álcázott leshelyet, ahová el tudsz rejtőzni! Kell egy jó nagy nagyítású távcső, amelynek 
nagy látószöge van. Vigyél egy jegyzetfüzetet, melybe feljegyezheted: élőhelyüket, hangju-
kat, táplálékukat, csőrük, lábuk formáját, költésüket és lerajzolhatod röpképüket! (Ku-
tass, nézz utána! Mi az a „röpkép”?) Válassz egy környezetedben élő madarat! Próbáld 
meg gyelni! Jegyezd fel meg gyeléseidet! Olvass róla! Vesd össze meg gyeléseidet az 
olvasottakkal! Mit tapasztaltál?

A madár neve:  _________________________________

A hím színe:  ___________________________________

A tojó színe:  ___________________________________

Csőre alakja:  __________________________________

Lába alakja: ____________________________________

Élőhelye:  ______________________________________

Hangja:  _______________________________________

Táplálkozása:  _____________________________________________________________________

Mikor költ? ________________________________________________________________________

Hogyan gondozza  ókáit? ___________________________________________________________

Egyéb meg gyelések:  __________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Konrad Lorenz (1903–1989) osztrák tudós az állati viselkedés kutatásának egyik megala pí-
tó ja. A madarak viselkedését hosszú ideig úgy tanulmányozta, hogy szinte együtt élt velük. 

Madárlesen

Táá láálk áá

A madár rajza vagy fotója

áll i i lk dééé k ááá ááá k ik l ííí

Rajzold le vázlatosan a meg gyelt maradat! 

7

A mező életközössége

Azokat a háziállatokat vagy kedvtelésből tartott állatokat alaposan meg gyelheted, melyek 
a közeledben élnek. (Testfelépítésüket, táplálkozásukat, szaporodásukat, szokásaikat, 
hangjukat, testbeszédüket.)
Tudod, mi a testbeszéd? Magadon vagy társaidon is meg gyelheted, hogy a különböző érzé-
seinket tükrözi az arcunk, testtartásunk. Az állatokat is meg gyelheted így. Például a kutya 
hangját, fej- és faroktartását, szemét stb. A vadon élő emlősök közül azokat  gyelheted 
meg könnyebben, melyek nem rejtőzködő életmódot folytatnak. Fontos az is, hogy éppen 
milyen évszak van. A nyomok és táplálékmaradványok is sokat elárulnak életmódjukról. 
Távcsőre feltétlenül szükséged van, ugyanis legtöbbjüknek kiváló látása vagy szaglása 
van, így nem nagyon közelítheted meg őket. Figyelj meg egy emlősállatot! Természetesen, 
ha erre nincs lehetőséged kirándulásaid alkalmával, ez nem baj. Egy házban, ház körül 
tartott emlőst még alaposabban tanulmányozhatsz. 

Az állat neve:  ___________________________

Nagysága:  _____________________________

Testtömege:  ____________________________

Testfelépítése (láb, fej, farok, fül, szem, orr): 
 ________________________________________ 
 ________________________________________

 ________________________________________

Milyen a meg gyelt állat lábnyoma? Rajzold le!
Szőrzete színe:  _______________________________________

Táplálkozása:  ________________________________________

Szaporodása:  ________________________________________

Utódgondozása:  ______________________________________

Milyen hangokat hallat?  _______________________________

Mondd el, milyen érzéseket fejeznek ki a mozdulatai (testbeszéde)! 
Miért erre az állatra esett a választásod? ____________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
   

Emlősök megfigyelése

ééédd ))!!

Rajz vagy fotó a meg gyelt állatról
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Amikor ősszel és tavasszal kirándultok ugyanarra a helyszínre, megtapasztaljátok, hogy az 
élőhelyek egészen más képet mutatnak.

1. Emlékszel? Második osztályban már megtanultad, hogyan kell felkészülni a kirándulásra.
  Elevenítsétek fel: öltözködés, elemózsia, a meg gyelést segítő eszközök, környezetbarát 

viselkedés!

2. Mit vigyél magaddal a kirándulásra?
  •  Zacskókat, amelyekben hazaviszel néhány növényi részt. A mezőről magokat (kuko-

rica, napraforgó) és más növényi részt, lehetőség szerint. Homokozólapát segítségé-
vel talajmintát is gyűjthettek.

  •  A vízpartról gyékénybuzogányt, nádvirágzatot, üres csigaházat, kagylóhéjat. Elegendő 
mindenből egyet begyűjteni. Egy jól zárható üvegben vízmintát is vihettek haza.

  •  A távcső, a nagyító, a fényképezőgép, a határozókönyv és a jegyzetfüzet mindig jó szol-
gálatot tesz. A képeket feltölthetitek a számítógépre, és a tanórán könnyebb lesz fel-
eleveníteni a látottakat. 

3. Rajzolj! Mi mindent raksz majd a hátizsákodba?

4.  Énekeljétek el a Kis kacsa fürdik vagy a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt! Hallgassátok 
meg a következő zeneművek valamelyikét (Händel: Vízizene, Smetana: Moldva)! 

5.  A táj, a növények és az állatok meg gyelése előtt kuporodjatok le a fűbe! Néhány percig 
hallgassátok csukott szemmel a természet hangjait! Ezután nyissátok ki a szemeteket 
és csendben szemlélődjetek, hallgatózzatok! Ezután a megfelelő eszközök segítségé-
vel végezzetek meg gyeléseket!

  ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Kiránduljunk a mezőre, a vízpartra!

ÉÉÉ
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1. Mennyi időt töltöttetek a természetben?
 _____________________ órát

2. Húzd alá a megfelelő szót! Milyen volt az időjárás?
napos, hűvös, szeles, esős, meleg, enyhe, borult

3. Milyen hangokat hallottatok a mezőn?
  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

4. Milyen színeket láttatok? Színezd ki a négyszögeket!

 
5. Milyen növényeket láttatok? Rajzolj le egyet!
  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

6. Milyen állatokat láttatok? Rajzolj le egyet!
  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

 

Mit láttunk a mezőn?

yy ggyy gg

ö éé áá ?
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  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Kiránduljunk a mezőre, a vízpartra!

ÉÉÉ
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A mező életközössége

1. Mennyi időt töltöttetek a természetben?
 _____________________ órát

2. Húzd alá a megfelelő szót! Milyen volt az időjárás?
napos, hűvös, szeles, esős, meleg, enyhe, borult

3. Milyen hangokat hallottatok a mezőn?
  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

4. Milyen színeket láttatok? Színezd ki a négyszögeket!

 
5. Milyen növényeket láttatok? Rajzolj le egyet!
  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

6. Milyen állatokat láttatok? Rajzolj le egyet!
  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

 

Mit láttunk a mezőn?

yy ggyy gg

ö éé áá ?
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1. Milyen élőlényeket láttál a kirándulás során?
 Növények:  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Állatok:  ________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Felismered, milyen növényeket ábrázolnak a rajzok? Írd a nevüket a vonalra!

 _______________ _______________

3. Milyen hangokat hallottál a vízparton?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Tapasztaltatok-e a kirándulás során környezetkárosítást, szemetelést?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________

Mit láttunk a vízparton? 

y ajzok? Írd a n

11

A mező életközössége

1. Egészítsd ki a mondatot!
 A rét, a legelő és a szántóföld közös neve:  ________________________________________ 

2.  Fogalmazd meg röviden! Mit jelent a szó: legel?
 legel =  _________________________________________________________________________

 Mit jelent a szólás? „Legelteti rajta a szemét.”
  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. A kazal nagyobb méretű széna- vagy szalmarakás.
 Kösd össze a kazlakat a megfelelő kifejezéssel!

  
4. Milyen állatok legelhetnek a mezőn? 
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Milyen munkákat végeznek az emberek a mezőn?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

A mezőn

szénakazal szalmakazal
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6. Kösd össze a rajzokkal a megfelelő szavakat!
    kasza kapa szalma gereblye lovas kocsi

7. Milyen munkákat végeznek az emberek a szántóföldön?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

8. Karikázd be azoknak a gépeknek, eszközöknek a nevét, amelyeket a mezőn használnak!
traktor, kombájn, mosógép, kasza, porszívó, kapa

9. Kutass, búvárkodj! Mit jelent a kifejezés: igavonó állat?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Milyen állatok segítették régen a mezei munkát?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

10.

13

A mező életközössége

1. Sorolj fel a réten és a legelőn élő növényeket!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Folytasd! Milyen tulajdonságai vannak a fűféléknek?
 Jól tűrik a szárazságot,  __________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Írd a szántóföldi növények nevét a képek alá!

  ________________________   _______________________  _______________________  _______________________

4. Folytasd! Hogyan művelik az emberek a szántóföldet?
 Megtrágyázzák a földet,  _________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Mi készülhet az alábbi növényekből?
 A búzából:  _____________________________________________________________________

 A cukorrépából:  ________________________________________________________________

 A repcéből:   ____________________________________________________________________

 A napraforgóból:   _______________________________________________________________

 A kukoricából:   _________________________________________________________________

6.   Milyen hatással vannak a növénytermesztés során használt permetezőszerek és mű-
trágyák a környezetre?

  _______________________________________________________________________________________________________________________

7. Beszélgessetek arról, hogyan lehet környezetbarát módon növényeket termeszteni!

Növények a mezőn
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1. Hogyan készült régen a kenyér?
 Számozd meg a rajzokat a szövegnek megfelelően!
    1. learatták (lekaszálták) a gabonát; 2. kicsépelték a kalászokból a szemeket; 
  3. elvitték őrölni a malomba; 4. megrostálták, megszitálták a lisztet; 5. befűtötték 

a kemencét; 6. megdagasztották a tésztát; 7. a megkelt tésztából megformázták 
a kenyereket; 8. megsütötték a kemencében

Mindennapi kenyerünk

2. Írj egy a kenyérrel kapcsolatos hiedelmet, hagyományt!
 Hiedelem:  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Hagyomány:  ____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Hogyan készül ma a kenyér?
 Hol sütik ma a kenyeret? ________________________________________________________

 Milyen nyersanyagok szükségesek a kenyér készítéséhez?  _________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

15

A mező életközössége

4. Mi segíti a pékségekben a kenyérkészítés műveleteit?  _____________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  Mi a szép a pékek munkájában?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat!
  A ___________________________________________________ lisztből készült kenyér 

fogyasztása egészségesebb, mint a fehér kenyéré. Ennek a lisztnek magasabb a 
__________________________ és gazdagabb _________________________________

és ásványi anyagokban.

7. Húzd alá azokat a magokat, amelyekkel még  nomabbá tehetjük a kenyeret!

 szezámmag, barackmag, tökmag, cseresznyemag, napraforgómag, paprikamag
 
 Kóstoljatok meg legalább kétféle kenyérbe való magot!

8. A ti családotok milyen kenyeret, péksüteményt fogyaszt a leggyakrabban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Te melyiket szereted a legjobban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

9.  Ha van otthon kenyérsütő gépetek, mondd el, hogyan működik! Milyen kenyeret szokta-
tok sütni?



A mező életközössége

14

1. Hogyan készült régen a kenyér?
 Számozd meg a rajzokat a szövegnek megfelelően!
    1. learatták (lekaszálták) a gabonát; 2. kicsépelték a kalászokból a szemeket; 
  3. elvitték őrölni a malomba; 4. megrostálták, megszitálták a lisztet; 5. befűtötték 

a kemencét; 6. megdagasztották a tésztát; 7. a megkelt tésztából megformázták 
a kenyereket; 8. megsütötték a kemencében

Mindennapi kenyerünk

2. Írj egy a kenyérrel kapcsolatos hiedelmet, hagyományt!
 Hiedelem:  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Hagyomány:  ____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Hogyan készül ma a kenyér?
 Hol sütik ma a kenyeret? ________________________________________________________

 Milyen nyersanyagok szükségesek a kenyér készítéséhez?  _________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

15

A mező életközössége

4. Mi segíti a pékségekben a kenyérkészítés műveleteit?  _____________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  Mi a szép a pékek munkájában?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat!
  A ___________________________________________________ lisztből készült kenyér 

fogyasztása egészségesebb, mint a fehér kenyéré. Ennek a lisztnek magasabb a 
__________________________ és gazdagabb _________________________________

és ásványi anyagokban.

7. Húzd alá azokat a magokat, amelyekkel még  nomabbá tehetjük a kenyeret!

 szezámmag, barackmag, tökmag, cseresznyemag, napraforgómag, paprikamag
 
 Kóstoljatok meg legalább kétféle kenyérbe való magot!

8. A ti családotok milyen kenyeret, péksüteményt fogyaszt a leggyakrabban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Te melyiket szereted a legjobban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

9.  Ha van otthon kenyérsütő gépetek, mondd el, hogyan működik! Milyen kenyeret szokta-
tok sütni?



A mező életközössége

16

1. Miért szükséges megszabadítani a termesztett növényeinket a gyomoktól?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Hogyan szabadulhatunk meg a gyomoktól környezetbarát módon?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Jelöld meg, melyik igaz és melyik hamis az alábbi állítások közül!

 A kiszedett gyomok többségét a háziállatok etetésére használhatjuk. 

 A vegyszeres gyomirtás az emberekre nem jelent veszélyt. 

 A gyermekláncfűből a gyerekek láncot fűzhetnek. 

 A gyógyteák fogyasztása előtt ajánlatos szakember tanácsát kérni. 

4.  Nevezd meg a képeken látható növényeket!
 Válassz közülük egyet! Nézz utána, milyen gyógyhatása van!

 _________________  _________________    _________________  _________________

 A ___________________________________________ választottam.
 Gyógyhatása:  __________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Milyen gyógyteákat ittál vagy ízleltél meg?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 

Gyomnövények, gyógynövények?
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___________________

1.  Nevezd meg a rajzon a második osztályban megismert rovarok testtájait! Írd a nevüket 
a vonalra!

2. Írd a rovarok nevét a képek fölé! Készíts számukra étlapot!

3. Írj 3-4 mezőn élő állatot, amelynek a tápláléka rovar!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Húzd alá, melyik állítás hamis!
 Rovarokra nincs szükség a természetben, mert sok kellemetlenséget okoznak.
 Ha a rovarok kihalnának a Földön, veszélybe kerülne az állatok és az emberek élete.

A mező rovarvilága

___________________

___________________

___________________

___________________

Étlap

___________________

___________________

___________________

___________________

Étlap

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Étlap
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1. Húzd alá a kifejezések közül azokat, amelyek a madarakra jellemzőek!
  három testtájuk van, testüket toll borítja, petékkel szaporodnak, tojásokkal sza-

porodnak, gerinces állatok, mellső végtagjaik szárnyakká módosultak, csápokkal 
érzékelnek, csőrük segítségével táplálkoznak

2. Kösd a tulajdonságokat a megfelelő madárhoz!

    tollazata feketés árnyalatú
    barnás rejtőszíne van
    tojásai halványkékek
    csőre aranysárga
    a talajon lépked
    csodálatosan énekel

  Mezei pacsirta   Seregély

3. Kösd össze a madarakkal kapcsolatos szólásokat a jelentésükkel!
  Madarat lehetne vele fogatni  független
  Úgy énekel, mint a pacsirta  sokan tudják
  A verebek is csiripelik  sokat beszél
  Locsog, mint a szarka  szépen énekel
  Szabad, mint a madár  nagyon örül

4. Melyik madárról szól az alábbi versrészlet? Írd a nevét a vonalra!

  Ti vagytok                                                            
  a szárnyas nép tolmácsai:
  fújjátok varjú-nyelven,
  énekeltek aranymálinkóként,
  kakukk-hangon,
  csörgő szarkák szemtelen szavával, 

(Szepesi Attila: A bohóc seregélyek, 1985)
  ____________________________

Madarak a mezőn
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1. Írd az állatok számát a megfelelő halmazba!

  1. erdei vöröshangya; 2. mókus; 3. szarvasbogár; 4. cinege; 5. őz; 6. me-
zei tücsök; 7. mezei nyúl; 8. mezei hörcsög; 9. seregély; 10. vaddisznó; 11. fe-
kete rigó; 12. kis rókalepke

2.  Húzd alá a megfelelő szót! Melyik állatcsoportra jellemzők az alábbi tulajdonságok?
  Testüket szőr borítja, legtöbbjüknek négy lába van. Eleven utódokat hoznak a világra. 

Kicsinyeiket az emlőikben képződött tejjel táplálják.
  rovarok madarak emlősök 

3. Kösd a tulajdonságokat a megfelelő állathoz!

  Télen megrágja a  atal fák kérgét.
  Hallása, szaglása, látása nagyon jó.
  Járatait a talajba ássa.
  Évente 8-9 alkalommal ellik.
  A házi egér rokona.
  Ellenségei elől gyors futással menekül.

  Mezei nyúl   Mezei pocok

4. Kutass, búvárkodj! Miért van a nyúlnak hosszú füle?
  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

A mezőn élő emlősállatok
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