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Kedves negyedik évfolyamos tanuló!
Ennek a szöveg- és feladatgyűjte-

ménynek a segítségével megismer-
kedhetsz a téged körülvevő világgal. 
A természet világa című fejezetben 
állatokról és növényekről olvashatsz 
érdekes történeteket. Megtudhatod 
például, hogy melyik állat miben 
rekorder. A szabadidő hasznos eltöl-
téséhez is találsz itt ötleteket. Játék-
leírás, olvasókártyák bemutatása, 
színházműsor, budapesti látkép, a 
Planetárium műsora, Balatoni prog-
ramajánló bővíti majd ismereteidet. 
Végezetül pedig a mindennapi életedhez kapcsolódó ismeretekkel gazdagíthatod a tudáso-
dat. Ebben többek között CD-borító, a vásárlási nyugta, a gyógyszer-tájékoztató, az étlap,  
a recept, a naptár, az időjárás-előrejelzés és a térképek lesznek a segítségedre.

Remélem, sikerült felkelteni az érdeklődésedet. Kérlek, lapozz hátra a tartalomjegyzék-
hez, és minden fejezetben jelöld meg *-gal annak a három szövegnek a címét, amelyeket a 
legérdekesebbnek ítélsz!

A rövid szövegek után érdekes, gondolkodtató, egyre nehezedő feladatokat találsz. Ezek 
gazdagítják szókincsedet, lényegkiemelésre, összefüggések keresésére, következtetésre 
ösztönöznek. Ha figyelmesen olvasod a szövegeket, könnyedén megoldod majd ezeket.

Néhány jó tanács a munkafüzet használatához:
1.  A szövegeket mindig nagyon figyelmesen, pontosan olvasd el! Próbáld elképzelni

az olvasottakat!
2.  A szép, színes illusztrációk, ábrák segítik a szövegértést, alátámasztják a szöveg tartal-

mát. Ezért figyelmesen nézd meg azokat!
3.  A feladatok utasításait először értelmezd, majd pontosan hajtsd végre! Figyelj a jelölé-

sekre (karikázás, keretezés, aláhúzás, csillagozás stb.)! Figyeld a pontszámokat, mert
sokat segítenek a válaszadásban!

4.  A kérdésekre a választ a legtöbb esetben megtalálod a szövegben. Ha mégsem, akkor
gondolkodj és következtess a szöveg tartalmából! Előfordul, hogy az információk a
sorok között „bújtak” meg.

5.  Ha nem értesz valamit, vagy további információkat szeretnél szerezni az olvasottakkal
kapcsolatosan, nézz utána az interneten, a könyvtárban!

6.  Ügyelj a helyesírásra és a szép külalakra!

Jó szórakozást, kellemes időtöltést kíván a szerző:
Ica néni
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1.     Olvasd el a címet! Mit fogunk megtudni belőle? Milyen típusú szöveg lesz?
2.     Nézd meg, milyen hosszú a szöveg! 

Vajon mennyi idő szükséges az elolvasásához? Vajon mennyi idő szükséges az elolvasásához?  perc
Érdemes-e „megállóhelyeket” tartani olvasás közben? Ha igen, akkor hol? 

Az ökörszem
Európa legkisebb madarai közé tartozik. Még az ökör szemé-

nél is kisebb, mindössze 5 g-ot nyom. Színe barnás, és sötétebb, 
sűrű csíkokkal díszített. Szemöldöktája, torka és begye világoso-
dó. Csőröcskéje egy kicsikét íves, tűhegyes. Lába aránylag erős.

Fészke levágott ágak rakásában, gyökerek között található, aránylag nagy, tágas bejárat-
tal. Kívülről száraz lombból és gallyacskákból, beljebb mohaszövedékből, legbelül sok, de 
simára illesztett tollból való. A fészekalja általában hat fehér, finoman, vörösesen szeplőzött 
tojásból áll.

Eleven madárka. Különösen télen nagyon közel férkőzik az emberhez. Szédületes surra-
násokra képes. Mindig csak pillanatokra látható felállított kis farktollaival. A legsűrűbb, a 
legtüskésebb kökényesen át úgy surran, mint a legsebesebb egér. Köd előtte, köd utána, 
mint a nyíl, úgy repül. Hosszú távon nem bírja a repülést. Sík mezőre szorulva besurran 
még az egérlyukba is.

Tápláléka a legparányibb és legrejtettebb életű rovarvilág: apró pókocskák, piciny hernyók, 
bábok. Hangos éneke a kanáriéra emlékeztet. Nem sok él belőle, kíméletre méltó, hasznos 
madarunk.

Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról című könyve nyomán

3.   Ha helyes sorrendbe rakod a betűket, megtudod, mi szükséges a fészeképítéshez.

A S Z R Á Z M L B O L L Y K A A K G C S Á S Z MÖ H O A D E V K É L L O T

                                                                                                                                     

4.   Rajzolj az ökörszem fészkébe megfelelő számú és színű tojást!

5.   Egészítsd ki a fürtábrát a megadott szavakkal! Jellemezd a madarat 
az ábra segítségével! 

6.   Olvasd el újra bekezdésenként a szöveget! Adj rövid címet a részeknek! Írd le a
füzetedbe!

A természet világa

4

2

8

4

18Összesen:

Európa csőre

élőhelye

tűhegyes

súlya

csíkokkal
díszített

tollazatalába 5 g barnásíveserős
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4

14Összesen:

1.     Tudod-e, hol élnek a pingvinek? Milyen lehet ott lakni?
2.    Vannak a szövegben számodra ismeretlen szavak, kifejezések? 

Húzd alá olvasás közben! Hogyan tudhatod meg a jelentését ezeknek? 

A császárpingvin
A császárpingvinek az Antarktisz körüli tengerek lakói. 

A szárazföldön felegyenesedve járnak. 105 cm-es magasságukkal 
ők a legnagyobb pingvinek Földünkön. Fekete-fehér tollazatú 
vízimadarak. Háromrétegű tolluk a vízben és a vízen kívül is 
melegen és szárazon tartja a testüket. Bőrük alatt zsírréteg van, 
amely jól szigetel a hideg ellen. Sima testük az úszásra és a búvár-
kodásra tökéletesen alkalmas. Repülni nem tudnak.

A vízben rövid, kicsi szárnyaikat uszonyként használva haladnak előre. Lapátszerű, úszó-
hártyás lábaikkal irányítják magukat. A víz alatt akár 15 percig is kibírják. Képesek 265 méter 
mélyre is lemerülni.

A párok májusban kiköltöznek a szárazföldre, ahol a tojó megtojja egyetlen tojását. Ezután 
visszatér a tengerbe, hogy zsákmány után nézzen. A hím a hátsó lábain ülve, alig-alig mozog-
va tartja melegen a tojást, amelyet a hasáról a lába közé lelógó bőrlebeny mögé rejt. Ott me-
lengeti 6-8 héten át, amíg kicsinye kikel. Ez idő alatt semmit sem eszik. Ha fázik a –50 °C-os 
hidegben, akkor összebújik a többi hímmel. A fiókát kikelése után a tojóra bízza. Az ő begye 
addigra tele van elraktározott halakkal. Ekkor indulnak a hímek halászni. A fiókák közben 
növekednek. A pingvinmamák gyakran összeterelik őket, hogy biztonságban érezzék magu-
kat, amíg ők halásznak.

Charlie Bood A természet csodái című könyve alapján

3.     Húzd át a mondatokba nem illő szavakat úgy, hogy igaz legyen mindegyik állítás!

A császárpingvin   jól tud   nem tud   repülni.

A vízben   a lábait   a szárnyait   uszonyként használja.

A pingvinpár   májusban   júniusban   kiköltözik a szárazföldre.

A szülők   együtt   felváltva   gondozzák a fiókájukat.

4.     Írd a képek melletti keretbe, hogy melyik a hím, melyik a tojó!

5.   Jelöld a megadott színnel a szövegben a vastaggal szedett szavak megfelelőit!
jól véd a hideg ellen   lábaikkal kormányozzák magukat

élelem után néz    a fiókák közben cseperednek

6.   Fogalmazd meg röviden, miért fontos a pingvinek bőre alatti zsírréteg!
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

7.   Állapítsd meg, igaz-e az alábbi állítás! Indokold a válaszodat!
A pingvin képes a víz alatt fél órán át ennivaló után kutatni.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
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1.   Mi jut eszedbe a mókusról? Írj vele kapcsolatos szavakat egymás után a füzetedbe! 

Két perc alatt hányat sikerült gyűjtened? 

 Mi jut eszedbe a mókusról? Írj vele kapcsolatos szavakat egymás után a füzetedbe! 

Két perc alatt hányat sikerült gyűjtened?  szót
2.     Mit jelenthet a „hobbiállat” kifejezés?

A mókus
Eurázsia lakója. Erdei, kimondottan fán élő faj. A síkságoktól 

egészen a hegyvidékekig a legkülönfélébb erdőtípusokban előfor-
dul, a nagyobb parkokban is megtelepszik. Fészkét magas fákra 
építi. A gömb alakú lakófészek átmérője 50 cm is lehet.

Testhossza 20-30 cm, farokhossza 14-25 cm. Színezete egyedenként változó, lehet vörös, 
szürkés, feketésbarna, barna, ám a hasi oldala mindig fehér. Nappal aktív. Téli álmot nem 
alszik, de előfordul, hogy hidegben napokig elő sem jön a fészkéből.

A nőstények 38-40 napig tartó vemhességi idő után évente egyszer vagy kétszer 3-6 kölyköt 
hoznak a világra. Egy- vagy kétévesen válnak ivaréretté.

Ősszel élelemraktárokat halmoz fel. Étlapján sokféle táplálék szerepel: makk, fenyőmag, 
dió, mogyoró, bogyók, gyümölcsök, gombák. Emellett kisebb gerinceseket is fogyaszt, s oly-
kor bizony madárfészkeket is fosztogat tojás és fióka reményében.

A mókus a természetben maximum 12 évig él, de fogságban 18 esztendeig is elélhet. Védett 
állat, ezért ketrecben tartása engedélyhez kötött. Régebben gyakran tartották hobbiállatként, 
bár sohasem szelídült meg teljesen, nagy férőhelyet igényelt, és derekasan harapott.

Kovács Zsolt Kisemlős lexikon című könyve alapján

3.   Keretezd be a szövegben a mókus táplálékait!

4.   Fejtsd meg a keresztrejtvényt a szöveg segítségével!

1. Milyen alakú a lakófészke?
2. Milyen színű a hasa?
3. Hány kölyköt ellik minimum?
4. Csonthéjas termés, szereti a mókus.
5. Így nevezik az anyaállatot.
6. A mókus egyik kedvenc eledele.
7. Ekkor kezd el télire raktározni.
8. Ilyen színű is lehet a szőrzete.

Megfejtés: ___________________________

5.   Színezd zöldre a pöttyel jelölt levelek négyzetrácsait! Mit jelent a megfejtés?

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

10

9

2

21Összesen:

Megoldás: 

________________________

Jelentése: 

________________________

6.
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1.   Vajon mit csinál a kismadár a képen? Milyen kapcsolat lehet a két állat között? 

A nílusi krokodil
Afrika vizeinek legfélelmetesebb ragadozója a krokodil. Élete 

végéig növekszik. Kezdetben békákra, halakra vadászik. Később 
az ivóhelyeken tömegesen gyülekező állatok közül nagyobb álla-
tokat zsákmányol. Lesben állva, szörnyű állkapcsával ragadja 
meg gyanútlan áldozatát, majd a mélybe húzva megfojtja.

A legnagyobb példányok 5 és fél méteresre is megnőhetnek, testtömegük 1 tonna is lehet.
A krokodilusmadár nem fél a nílusi krokodiltól. Egy kis maradék reményében örömmel 

tisztogatja meg a félelmetes hüllő fogait. 
A nőstény 30-70 tojást rak le a parton ásott gödrökbe. Gondosan befedi, és 11-14 hétig őrzi 

azokat a varánuszoktól, hiénáktól, marabuktól. A költés alatt alig eszik, csak inni távozik el 
rövid időre. Amint a kölykök sipítozni kezdenek, anyjuk segít nekik a fészek kibontásában. 
A 30 cm-es apróságokat a szájában viszi a vízhez.

A szülők együtt gondoskodnak kicsinyeikről. A fészekalj együtt marad, de a kicsik egyedül 
vadásznak pókokra, rovarokra. Ha bajba kerülnek, éles hangon kérnek segítséget. Életük első 
hetében számos veszély leselkedik rájuk. A szülői gondoskodás ellenére százból csak minden 
ötödik kiskrokodil marad életben. A krokodilbébik neme nem a vakszerencsén múlik. Ha a 
költés ideje alatt 30 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten vannak a tojások, akkor nőstények, ha 
33,9 °C felett, akkor hímek jönnek a világra.

A Tappancs könyvek sorozat Állatkölykök című könyve nyomán

2.   Írd ki a szövegből a nílusi krokodilra vonatkozó adatokat!

A nílusi krokodil élőhelye:  ____________________  A kifejlett állat hossza: ___________________

A költés helye:  ____________________________ A kifejlett állat tömege:  __________________

3.   Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, hogyan vadászik a krokodil!

4.   Jelöld hullámos vonallal, mivel táplálkozik a nílusi krokodil!

5.   Írd a tojások alá, milyen nemű krokodilok fejlődnek a meg-
adott hőmérsékleten!

6.   Száz krokodilból hány marad életben? Karikázd be a helyes 
válasz betűjelét!

 a) 100  b) 5 c) 20

7.   Jelöld csillaggal a szövegben, miktől kell tojásait megvé-
denie a nősténynek!

8.   Keretezd be azt a szövegrészt, amelyik a szülői gondoskodásról szól!

9.   Következtess, miről kaphatta a nevét a krokodilusmadár!

 ______________________________________________________________________________________

 ______________

 ______________

4

1

3

2

1

3

1

1

16Összesen:

Megoldás: 

________________________

Jelentése: 

________________________

34 °C

28 °C
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1.   Olvastál már a zsiráfról? Láttad-e élőben? Szerinted mit tud-
nak az osztálytársaid erről az állatról? 

2.    Képzeld el, hogy olyan hosszú nyakad van, mint a zsiráfnak! Gyűjtsd 
össze, írd le a füzetedbe, miben válhatna ez az előnyödre! 

A zsiráf
Földünk legmagasabb (kb. 5 és fél m magas) szárazföldi állata a zsiráf. Ter-

metét hosszú nyakának és hosszú mellső lábainak köszönheti. Hátsó lábai 
rövidebbek, ezért háta meredeken lejt hátrafelé. Neve arab eredetű, azt jelenti: 
„az, aki nagyon gyorsan halad”. Ez igaz is, hiszen lépéseinek hossza csaknem 5 m.

Nyakában 7 jókora csigolya van, ugyanannyi, mint a többi emlősében. A hosszú nyak jó 
szolgálatot tesz Afrika nyílt, füves síkságain, mert az állat messzire ellát, így könnyebben 
észreveszi a rá leselkedő ragadozókat, s időben el tud menekülni.

A zsiráf növényevő állat. A táplálékon meg kell osztoznia a vidék más állataival. A zeb-
ráknak és a gnúknak a fű, az orrszarvúaknak, antilopoknak a cserje, míg a zsiráfnak a fák 
nyújtanak táplálékot. Hosszú, izmos, 40-50 cm-es nyelvükkel csupaszítják le az akáciák 
ágait, a fák hajtásait. A hímek lehúzzák a fák magasabb ágait, a nőstények az alacsonyabb 
fák és a magasabb bokrok leveleit rágcsálják.

Csaknem 2 m-es nyakukat és 45 kg-os fejüket a hímek a nőstényért folytatott küzdelem-
ben is jól hasznosítják. Ilyenkor nyakukkal egymásnak feszülnek, fejükkel erős ütéseket 
mérnek ellenfelükre, s tologatják egymást, amíg valamelyik meg nem hátrál. 

Hosszú nyakuk nemcsak előnnyel, de sok problémával is jár. Szomjuk csillapítása a legne-
hezebb feladat. Ilyenkor nagy terpeszbe kell állniuk, fejüket mélyen lehajtaniuk, hogy a víz 
be érjen. Ekkor nagy veszélyben vannak, mert nehezen tudnak menekülni. Ezért a fo  lyó    -
partokat csak ritkán látogatják, s akár hetekig is kibírják víz nélkül.

Nagy és súlyos patáik rúgásaival a kifejlett állatok akár egy oroszlánt is megölhetnek. Ezért 
a felnőtteket ritkán támadják meg a ragadozók, de kicsinyeikre nagyon kell vigyázniuk.

A nőstény 475 napig vemhes, és egy kölyköt hoz a világra. A zsiráfbébi magassága szü-
letésekor már másfél méter körüli, s alig 20 perc elteltével lábra is áll. Körülbelül másfél 
évig marad az anyja mellett a kisebb csordában, amelyet a legerősebb hím vezet. Egy kifej-
lett hím súlya akár 800 kg is lehet.

A zsiráfok állatkertben akár 36 évig is elélnek. Különlegességük, hogy nagyon keveset 
alszanak, s mindössze 20 perc mély alvás is elegendő számukra.

A Kölykök az állatkertben és a Csodálatos állatvilág című könyvek alapján

3.  a)  Színezd az első ábrán zöldre azt a földrészt, ahol a zsiráf él!
b)   Keresd meg és jelöld a második képen a rajzok közti különbségeket!             

1

6

Észak-
Amerika

észak-
amerika

Európa EuÁzsia Ázsia

Afrika

Antarktisz

Ausztrália Ausztrália

Dél-
Amerika

Dél-
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  4.   Kösd a megfelelő adatot a zsiráfot jellemző megállapításhoz!

7 db  Ennyi ideig vemhes a nőstény.
40-50 cm  Ilyen hosszú a nyaka.
kb. 2 m  Körülbelül ekkora egy lépésének hossza.
475 nap  Ennyi csigolya van a zsiráf nyakában.
másfél méter  Ilyen hosszú a nyelve.
20 perc Körülbelül ilyen magassággal születnek a zsiráfbébik.
másfél év  Ennyi alvásra fordított idő is elég neki.
800 kg  Ekkora is lehet egy kifejlett hím tömege.
5 m  Ennyi idő elteltével már lábra állnak a zsiráfbébik.

 Ennyi ideig marad anyja mellett a „kis” zsiráf.

  5.   Színezd ki azokat a szókártyákat, amelyeken a zsiráf jellemzői olvashatók!

  6.   Karikázd be a szövegben, mely állatokkal kell osztoznia a zsiráfnak a növényeken!     

  7.  Igaz vagy hamis? Írd az állítások után!

Feje csaknem fél mázsa. ____ Mellső lábai hosszabbak, mint a hátsók. ____

Néhány napig bírja ki víz nélkül. ____ A nőstény egy évnél hosszabb ideig vemhes. ____

Patáinak rúgása életveszélyes. ____ Annyi nyakcsigolyája van, mint az egérnek. ____

  8.  a) Gondolj a hosszú nyak hátrányára! Egészítsd ki a vázlatkört erre vonatkozóan!
b) Írd a buborékba, mire gondolhatott a zsiráf szomja csillapítása közben!

  9.  Miért jó, hogy hosszú a zsiráf nyaka? Írj három állítást a füzetedbe!                

10.  a) Számozással jelöld a szövegben a bekezdéseket!                                              
b) Adj rövid címet a bekezdéseknek! Írd le a füzetedbe!

növényevő

36 évig is elél

magányosan él csíkos a legmagasabb szárazföldi állat a világon

sokat alszik

terpeszállásban iszik

fűvel táplálkozik

nyelve izmos 

patás állat

2 utódot ellik 

emlős

10

7

4

6

4

1

3

1

8

51Összesen:

Sze
re

plők

Pro
bléma Probléma

megoldása

Helyszín
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1.   Értelmezd a „rekorder” kifejezést! Te milyen rekorder(eke)t ismersz?

2.    Vajon mennyi idő szükséges a táblázat adatainak elolvasásához?  

 Értelmezd a „rekorder” kifejezést! Te milyen rekorder(eke)t ismersz?

 perc 

Állati rekordok
Rekorder:  valamiben a legjobb, a legnagyobb, a legérdeke-

sebb, a legkülönlegesebb, a leggyorsabb.

Az állat neve Miben rekorder? Miben kiemelkedő? Megjegyzés

Kékbálna testhosszában 33 m hosszú úszó erődnek is
nevezik

Impala távolugrásban 12-15 m-re képes elug-
rani

megelőzi a kengurut 
(10-13 m) és a pumát, 
amely 8-10 m-t szökken

Sarki csér távrepülésben 32-40 000 km távol-
ságra képes elrepülni

a vonuló madarak kö-
zül ő teszi meg a leg-
hosszabb utat

Zsiráf testmagasságában 6 m magas hosszú nyaka
ellenére ugyanannyi 
(7 db) csigolyája van, 
mint pl. az egérnek

Daru a repülési
magasságban

3000 m magasságban 
is képes repülni

a gólyák, gémek és
szalonkák 1000-1800 m 
magasan repülnek

Kardszárnyú
delfi n

magasugrásban 7-8 m magasra emel-
kedik ki a vízből

Indiai
sarlós fecske

a repülés gyorsasá-
gában

óránként 322 km utat 
tud megtenni

követi őt a vándorsó-
lyom 260-290 km-es 
óránkénti sebességgel

Strucc tojása méretében tojásának átmérője
13-15 cm, hossza
15-18 cm

15-18 tyúktojás férne
el a strucctojásban

Szkara-
beusz

súlyemelésben testsúlyának 400-szoro-
sát képes felemelni; test-
súlyának 850-szeresét 
képes tovagörgetni

galacsinhajtó bogárnak
is nevezik, az egyipto-
miak szent állata volt

Pók az elfogyasztott 
táplálék mennyisé-
gében

testsúlyának 26-szo-
rosát fogyasztja el és 
emészti meg

Teve szívósságban,
kitartásban

8-12 napig is kibírja 
víz nélkül

a sivatag hajójának is
nevezik

Vándoralbatrosz szárny-
szélességében

3-3,5 m a széttárt szárny-
végek közti távolság

a tengerek urának is 
hívják

Veress István Leg-leg-leg című könyve alapján
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  3.   A feladatok megoldásához használd a táblázatot!

A világon a legmagasabb állat:  __________________________________________________________

A legfalánkabb állat:  _____________________________________________________________________

A világon a leghosszabb állat:  ___________________________________________________________ 

A leggyorsabban repül:  __________________________________________________________________

  4.   Írd le, miben rekorderek a következő állatok!

a szkarabeusz: ______________________________ a sarki csér: ______________________________

  5.   Karikázd be a táblázatban a kérdésekre adott válaszokat!
• Mekkorát szökell a magasba a kardszárnyú delfi n? • Hány tyúktojás férne el egy struccto-
jásban? • Mi az érdekessége a zsiráf nyakának? • Milyen magasságban repülnek a gólyák?

  6.   Kösd az állat nevéhez másik elnevezését!

 teve  az úszó erőd
 szkarabeusz  a tengerek ura
 vándoralbatrosz  galacsinhajtó bogár
 kékbálna  a sivatag hajója

  7.   Következtess, kibírja-e a teve két hétig víz nélkül! Miért?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

  8.   a) Pótold a hiányzó betűket az állatnevekben!
b) Gondolkodj! Tudnának egymással versenyezni? Rövid indoklást is írj!

ZS R F K K B L N SZ K R B SZ

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

  9.   A puma, az impala és a kenguru távolugrásban versenyeznek egymással. Hogyan 
állhatnának fel a dobogóra? Írd az állatok nevét a megfelelő sorszám melletti szó-
kártyába! Írd le a dobogó alatti vonalra a teljesítményüket!

 ___________________________ ___________________________ ___________________________

10.   Be tudna-e repülni egy tengerparti torony ablakán széttárt szárnyszélességgel a 
vándoralbatrosz, ha a torony ablakának szélessége 2 m 90 centiméter? Indokold 
döntésedet!

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

11.   Mi az, amit most tudtál meg, s a legjobban tetszett? Húzz alá három dolgot a táblá-
zatban!

I.II. III.

3

2

6

3

2

2

4

4

2

4

32Összesen:
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Az állatvilág „csodája”
1.   Ismered a 2. feladat képén látható állatot? Megtudod a nevét, ha megfejted a rejtvényt. 

A számok azt jelzik, hogy az állat nevének hányadik betűjét írd a keretbe!

3. 2. 3. 4. 1. 5. 1. 6. 2. 1. 5. 5. 5.

2.   A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 1948-ban hozta létre a Vörös Listát. 
Ez több veszélyeztetettségi kategóriába sorolja a ma élő állat- és növényfajokat. 
Nézz utána az interneten (a természetvédelmi státusz címszó alatt), hogy a megadott 
státusz melyik kategóriát jelöli! Írd a vonalra! Színezd ki a többi kategóriát is a meg-
felelő színnel!

Természetvédelmi státusz

_________________________________
     

3.   Mutasd be a fürtábra segítségével a különleges állatot! Írj róla rövid leírást a füzetedbe! 

Kitömött állat a londoni 
Természettudományi Múzeumban

EX EW VUCR NTEN LC

SZÁJSZERVE

(CSŐRE)

H
O

SS
ZA

T
Ö

M
EG

E

700-2400 g

TÁPLÁLÉKA

FARKA

TESTALKATA

FELFEDEZÉSE

ÉLŐHELYE

ÉR
D

EK
ES

SÉ
G

úszás közben becsukja szemét, 
fülét, orrlyukait

mivel nincs emlőbimbója, 
a tej a hasi bőr alól szivárog

csőrében 2x40 000 elektromos érzékelő
és 30 000 nyomásérzékelő pálcika van

hódhoz hasonló

vidrához
hasonló

lapos

áramvonalas

1798-ban

Ausztrália 

keleti ré
sze

LÁBUJJAI

SZ
A

PO
R

O
D

Á
SA

fogai
nincsenek

úszóhártya van közöttük
tojással gömb alakú

11 mm 
átmérőjű

2-3 db

fehérlágy héjú

ka
cs

éh
oz

 
ha

so
nl

ó

lapos

sz
éle

s

érzékeny
kemény bőr

kb. 50 cmvízi rovar

rák

kisebb hal

a kicsiknek

 anyatej

40

1

7

48Összesen:
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1.   Hol találkozhatsz a mindennapi életben táblázattal, grafi konnal? Mire jók ezek? 
Hogyan olvassuk, értelmezzük őket? 

Mit esznek az állatok?
A Fővárosi Állat- és Növénykertben tízezer éhes szájat, esetleg szájszervet kell jóllakatni 

(többségében) nap mint nap. A 2012-es év számaiból igen jó képet kaphatunk arról, mit 
és mennyit fogyasztottak el az állatkert lakói. A teljesség igénye nélkül érdemes néhányat 
megemlíteni. (Az összes takarmányköltség egy év alatt 220 millió forint volt. A legtöbbet – 
18 millió forintot – nyers húsra költöttünk.)

http://www.zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/hirek/mit-esznek-az-allatok

csöves kukorica  6 618 darab réti széna 327 075 kg nyers hús  27 120 kg

mirelit kukorica  1 375 kg zöld lucerna 176 177 kg édesvízi hal  40 660 kg

napraforgó  7 344 kg zöld akáclomb  40 605 kg tengeri hal  13 014 kg

uborka  6 409 kg kenyér   2 563 kg tintahal   3 406 kg

fejes saláta 40 964 fej tejpor    145 kg élő sáska  65 400 darab

burgonya  8 736 kg túró   5 045 kg élő tücsök 112 700 darab

cékla 10 976 kg sajt    889 kg lisztkukac   3 980 liter

sárgarépa 68 487 kg tojás 105 120 db vörösszúnyog lárva     250 liter

tubifex     107 liter

2.   Az állatkert adatai alapján az alábbi mennyiségek fogytak el a gyümölcsökből. Számo-
zással állítsd sorrendbe ezeket! Legyen az az első az, amelyikből a legtöbb fogyott!

 2 126 kg 70 619 kg 408 kg 9 894 kg 15 372 kg 4 408 kg 1 174 kg

3.   Olvasd le a grafi konról százasra kerekített értékkel, hány kg fogyott el a gabonafélékből! 

4.   Pótold a mondatokból hiányzó adatokat a táblázat segítségével!

A legnagyobb mennyiségben felhasznált takarmány a __________________ volt, ebből 

kicsivel több, mint ______________ tonna fogyott. A ragadozók ______________ nyers 

húst ettek meg. A növényevők 40 605 kg ______________ és 176 177 kg ______________ 

rágcsálhattak el. Az élő sáskából ______________ fogyott, mint az élő tücsökből. 

Az eltérés ______________ kg volt.

1 000
2 000

3 000
4 000

5 000
6 000

7 000
8 000

9 000
10 000

11
 000

12 000
13 000

14 000

árpa

rizs

búza

szemes kukorica

________  kg

________  kg
________  kg

________  kg

7

4

1

12Összesen:
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Védett madaraink
1.   Milyen szövegtípusok mutatják be a madarakat? Jósold meg, melyik szövegből tudsz 

meg többet a nagy fakopáncsról! 
2.    Figyeld meg jól a képeket! Jellemezd a madarakat külső tulajdonságaik alapján! 

Nagy fakopáncs
Leggyakoribb harkályunk. A hím tarkófoltja piros. Nem vonul, egész évben nálunk 

marad. 
A tél vége felé és kora tavasszal megfigyelheted, amint ágcsonkon ülve csőrével villám-

gyorsan vagdosva doboló hangot ad. Ez a furcsa hang a terület birtoklását jelenti, annak 
védelmét szolgálja. Kedvező időben akár 800 méternyire is elhallatszik. 

A nagy fakopáncs mély odút váj a fa törzsébe, abban neveli fel 4-6 fiókáját. A gazdátlanná 
vált odúkat a következő tavaszon cinegék, seregélyek, légykapók foglalják el.

Schmidt Egon – Veres László

Nagy fakopáncs
Hipp-hopp, itt vagyok, 
Jó napot!
kipp-kopp, fitt vagyok, 
gyógyítok.
Csitt, most vágom és
hallgatok,
itt-ott látom is,
vághatok.
Járok fákat és
kérgeket,
rágok bábokat,
férgeket.
Hársfán, görcs mögött
két kukac,
lám, lám, több kijött
hét kupac!
Álljon két hetet, s
itt vagyok, 
várjon, névjegyet
itt hagyok!
Harkály, rektor és
kiváló
gyógyász, doktor és
favágó.
Nagy Bandó András

Búbos pacsirta
Pórias a szürke ruhám,
akárcsak egy verébé,
földbe vájtam csészetanyám,
jobb lenne, ha kerülné!

Szántóföldön danolászok,
taposkálva sárosban,
hétvégeken kirándulok,
megtalál a városban.

Bóbitámat búbnak mondja?
Mért borzolgat ideget?
Hajszobrászom fodrászkodja,
koppintva a Beckhamet.
 Nagy Bandó András

Búbos pacsirta

Nagy fakopáncs

szovegertes4_2015.indd   14 5/17/16   2:03 PM



15

3.   a) Olvasd el a mondatpiramis egyre bővülő mondatait egy-egy levegővétellel!
b) Húzd alá a mondatokban soronként azokat a kifejezéseket, amelyekkel bővült!

 A harkály kopog.

 A harkály hangosan kopog.

 A harkály a csőrével hangosan kopog. 

 A harkály a fák törzsén a csőrével hangosan kopog.

 A harkály a beteg fák törzsén a csőrével hangosan kopog.

4.   a) Számold meg a versek sorainak szótagszámát! Mit tapasztalsz?

Nagy fakopáncs: ______, illetve ______ szótag. Búbos pacsirta: ______, illetve ______ szótag.

b) Fogalmazd meg röviden, mi lehet ennek a jelentősége!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Figyeld meg a verssorok lüktetését! Olvasd fel a verseket a ritmust kopogva! 

5.   Satírozd be a versekben más-más színnel a rímelő szópárokat!

6.   Jelöld a megadott színnel az azonos szócsaládba tartozó szavakat!

fi tt vájtam danolászok doktor mélyítettem

doki edzett kotortam ástam jó erőben lévő

énekelek fúrtam orvos friss nótázok

7.   Színezd ki a szótáblán a megadott színnel a szava-
kat! Alkoss belőlük mondatokat! Írd le a füzetedbe!

     C1, D2, B2, C3, A3;     A1, D3, B3, D1, C2, A2, B1

A B C D
1 búbos hegyes nagyon fején
2 bóbita a van hasznos
3 fakopáncs pacsirta madár a

8.   a) Láttál már névjegykártyát? Mire szolgál? Kinek van ilyen általában?
b)  Tervezz névjegyet valamelyik madárnak a fenti keretbe! Szerepeljen rajta a név, 

a foglalkozás, az elérhetőség (cím, telefonszám), valamint egy jellemző rajz!  

9.   Melyik madárra igaz a megállapítás? Írd elé a kezdőbetűjét! (f, b)

____  A harkályok családjába tartozik. ____  Szép, trillázó hangot ad.

____  Földbe vájja a fészkét. ____  Mély odúban lakik.

____  Néha városban is látható. ____  Barnás, szürkés a színe.

____  Doboló hangot ad. ____  A földön szaladgál.

____  Négy-hat fi ókája van. ____  Védett madár.

4

2

1

9

11

4

5

11

47Összesen:
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1.   Tudod-e, mit jelent a „territórium” kifejezés? Ha nem, keresd ki az első bekezdésből! 
Következtess a szöveg tartalmából! 

A szarka és a szajkó
A szarka eredetileg nyílt, megművelt, sövényekkel és 

fákkal szegélyezett területek lakója volt, de kultúrakö-
vető madár lévén ma már a városok, falvak kertjeiben, 
parkjaiban, temetőiben és egyéb zöldterületen is él. 
Hűséges a költőhelyéhez, és télen is őrzi a territóriumát. 

Jól tud élni azzal, amit a megművelt föld kínál. Állati 
és növényi eredetű táplálékot is fogyaszt, így pl. férge-
ket, csigákat, rovarokat, magvakat, makkot és bogyókat. Még az egeret is el tudja kapni. 
Ezenkívül nagy mennyiségben zsákmányol tojásokat és madárfiókákat is, elsősorban éne-
kesmadaraktól. Az apróvad-állomány retteg is a fészekrabló szarkától. Mivel mindenevő, a 
hulladékot és a dögöt sem veti meg. Táplálékát a talajon járkálva szerzi meg 

Tartós kapcsolatban él. Előszeretettel költ magas, magányos fákon, de sövény, bozót közt 
és épületek tetején is fészkel. Hatalmas fészke jellegzetes gömb alakú, zárt, bejárata oldalt 
helyezkedik el. Az aljába ragasztott agyagrétegnek köszönhetően a fészek több éven át 
használható. 

Párzási időszaka március-április. A költési ideje 17-18 nap. Fészekaljában 4-8 fiókát nevel. 
A csupaszon kikelt fiókákról mindkét szülő gondoskodik. A fiókák 22-24 napig maradnak 
a fészekben, de ritkán akár 28 napig is. 

Teljes testhossza 44-48 cm, szárnyának fesztávolsága 52-56 cm. A röpte rendszertelen és 
nehézkes. Tollazata fekete fehér színű, farka zöldesen csillog. Súlya 200-250 g. Hangja jel-
legzetes, „csörgés”-re emlékeztet.

A szajkó a síkságoktól a hegységekig erdőkben, mezők fás terü-
letein és parkokban él. Gerinctelen állatokkal táplálkozik, de az 
énekesmadarak fészkét is kifosztja, elrabolva a tojásokat és a fióká-
kat. Ezenkívül makkot, bükkmakkot, dióféléket, bogyókat és 
egyéb magvakat fogyaszt. A talajba rejti a télire begyűjtött eleséget, 
ám az elfelejtett magokból nagyobb tölgy- és bükkerdők nőnek.

Jellegzetes kereplő hangjával gyakran figyelmezteti a vadászt 
a közelben lévő ragadozó vagy vaddisznó jelenlétére, ugyanak-

kor környezetét is figyelmezteti az ember közeledésére. Fürgén mozog az ágakon és a tala-
jon, hullámzó röpte viszont nehézkes.

Tartós kapcsolatban él, fészkét kb. 5 m magasságban, aljnövényzetben gazdag erdőben 
helyezi el. Párzási időszaka február-március. A költési ideje 16-17 nap. Fészekaljában 3-6 
fiókát nevel. A tojásokon mindkét szülő kotlik. A fiókák csupaszon kelnek ki a tojásból, és 
16-20 nap múlva repülnek.

Teljes testhossza 32-35 cm, szárnyának fesztávolsága 54-58 cm. Tollazata túlnyomórészt 
vörösesbarna, a fejtető világos alapon feketével csíkozott. A csőr tövétől lefelé fekete kantár-
csík látható. A szárny világoskék alapon fekete csíkos. A farok színe fekete. Súlya 140-190 g.

Ekkehard Ophoven Vadon élő állatok című könyve alapján
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2.   Keretezd be azokat a bekezdéseket, amelyek a madarak táplálkozásáról szólnak!

3.   Rajzold be úgy a madarak hi-
ányzó eleségeit, hogy csak 
egyszer szerepjenek mind-
egyik sorban, oszlopban és 
mind a hat vastagon kerete-
zett mezőben!

4.   Mutasd be a szöveg alapján a szarka fészkét! Írd a fürtábrába röviden a jellemző 
adatokat! 

5.   Jelöld X-szel, melyik madárra igaz az állítás!

Meghatározás Szarka Szajkó
Testhosszát tekintve nagyobb méretű. 
A kifejlett madár súlya kisebb.
Kantárcsík van a fején.
A tojó több tojást rak.
A fi ókák 3 hétnél tovább maradnak a fészekben. 
Kereplő hangot ad.
Mindenevő.
Eleséget gyűjt télire.
Röpte nehézkes.

6.   Következtess a szöveg segítségével! Melyik madarat nevezhetjük az „erdő őrének” is? 
Keretezd be az indoklásként szolgáló mondatot!

7.   Írj hat olyan állítást a füzetedbe, amely mindkét madárra jellemző! 

8.   Nézz utána az interneten, mi a szajkó köznapi neve! _____________________________________________

9.   Egészítsd ki a szólást! Magyarázd meg a jelentését szóban!

Sokat ______________  a _________________           , de nem ______________ a ______________       .
4

1

6

1

11

7

11

2

43Összesen:
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1.   Mit tudsz az emlősökről? Idézd fel a korábban tanultakat!
2.   Neked van állatod? Születtek már utódai? 

Emlősök és kicsinyeik
Az emlősök gerinces állatok. Testüket szőr borítja. Két pár végtagjuk van. A kicsinyek az 

anya méhében fejlődnek. A vemhesség eltérő ideig tart. Az anya elevenen hozza utódait a 
világra. A nőstény emlőjéből szoptatja kölykeit, gondozza, ápolja, védelmezi őket.

A következő táblázatból érdekes adatokat olvashatsz néhány emlősről.

Állat
A kölykök száma 

átlagosan
Az anya hasában töl-
tött idő (vemhesség) 

Mennyi idős  
koráig szopik?

Afrikai elefánt 1 22 hónap 3-4 év

Afrikai tarajos sül 1-3 4 hónap 4-6 hét

Ázsiai rövid körmű 
vidra

3 2 hónap 3-4 hónap

Egyiptomi gyümölcs- 
evő denevér

1 4 hónap 3-5 hónap

Fekete sapkás 
selyemmajom

1 5 hónap 5-6 hónap

Indiai tigris 3-4 15 hét 3-5 hónap

Kétujjú lajhár 1 6 hónap 3-4 hét

Koala 1 14 hónap 6-12 hónap

Teve, dromedár 1 14 hónap 9-18 hónap

Vörös róka 4-6 7 hét 8-10 hét
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