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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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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:
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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
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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
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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
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7
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2
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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

Alexandra Parsons Csudálatos emlősök című könyve alapján
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 3.  Válaszolj a táblázat alapján a kérdésekre!

Melyik állat hozza a világra a legtöbb utódot?  __________________________________________________________

Hány utódot hoz a világra a vidra? ____________________________________________________________________________

Melyik állat hasában van 14 hónapon át a kicsinye?  __________________________________________________

Melyik állat vemhes fél évig? ____________________________________________________________________________________

Melyik állat szoptatja legtovább a kicsinyét?  _____________________________________________________________

 4.   Karikázd be a táblázatban azokat az állatokat, amelyek átlagosan csak egy utódot 
hoznak a világra!

 5.  Tudod-e, hogy hívják az állatok kicsinyeit? Írd a vonalra! 

                                                                                                                                                                        

 6.  Fejtsd meg a rejtvényt a szöveg és a táblázat segítségével!

1. Hogyan hozza világra az anya az utódokat?
2. Melyik állat kicsinye szopik 3-5 hónapig?
3. Mi az egypupú teve másik elnevezése?
4. Az anya mely testrészében fejlődnek a kicsinyek?
5. Hány kölyköt hoz a világra a kétujjú lajhár?
6. Mi borítja az emlősök testét?
7. Melyik állat kicsinye jön 15 hétre a világra?
8. Ki hozza a világra a kicsinyeket?
9. Hány végtagja van egy-egy emlősnek?

Megfejtés: ____________________________________________

Magyarázd meg a megfejtett szó jelentését! _________ _______________________________________

 7.  Következtess! Lehet-e az afrikai elefánt 2 éven át vemhes? Miért?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 8.  Jelöld a szövegben a megadott színnel a szavak rokon értelmű megfelelőit!

anya       fedi       növekednek       kicsinyei       óvja       táplálja       nem egyforma ideig

 9.  Egészítsd ki a hiányos mondatot!

A táblázatban szereplő állatok közül a legtöbbet a(z) ________ ____________, legkevesebbet 

a ________ ____________ és a ________ ____________ vár utódai megszületésére.

10.   Alkoss három összefüggő mondatot a fekete sapkás selyemmajomról az olvasottak 
felhasználásával! Írd le a füzetedbe!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5

5

7
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3

3
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1.   Milyen kutyafajtákat ismersz? Mi a fajtája a képeken látható ebeknek? Ki gondoskod-
hat róluk? Neked van kutyád? 

2.   Mit jelent a törzskönyv kifejezés? Minek lehet törzskönyve? Vajon mire szolgál? 

Magyar ebtörzskönyv

3.  Színezd ki a kutyákat a törzslapjuknak megfelelően!

4.  Tanulmányozd a törzslapokat! Kösd össze az adatokat a megfelelő kutyával!

2002. július 26-án született  Neve: Árpavölgyi Artúr

Születési helye: Bodajk  Születési helye: Nagyatád

Színe: fekete  Tenyésztője: Csamári János

Ivara: kan  Színe: foltos

Neve: Dominica Amadeus  Szőrzete: sima, rövid

Tenyésztője: Horváth Károly  2000. aug. 10-én született

5.  Melyik adat hiányzik a törzskönyvből? Vajon miért? Fogalmazz röviden!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.   Készíts a füzetedbe egy táblázatot, amelyben rögzíted a két eb adatait! Gondold végig, 
mi szerepeljen a táblázat fejlécében!

7.   Gyűjts kutyával kapcsolatos szólásokat, közmondásokat! Használd a Magyar szólá-
sok és közmondások könyvét, vagy az internetet!

26

2

14

2

44Összesen:
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1.   Mit jelent a címben szereplő „évelő” kifejezés? Mondd el vagy keresd meg a Foga-
lomtárban! 

2.   Neked van kedvenc virágod? Mi a neve? Mit tudsz róla elmondani? 
 
Évelő növények  
Gyöngyvirág

A növény 10-12 cm magas. Elágazó, kúszó, a talajba akár 50 cm 
mélyre is lehatoló gyöktörzse van. Levele hosszú, széles, kihegyezett 
csúcsú, lándzsás, fényes fonákú. Virága fehér színű, bókoló, igen il-
latos. A hattagú, forrt virágtakaró gömbölyded, kissé visszahajló. 
Termése piros, bókoló bogyó, amely szeptemberre érik be. Az ember számára a növény 
minden része erősen mérgező! Hazánkban elég gyakori. Tavasz közepén és végén virít. Fél-
árnyékos vagy árnyékos helyen érzi jól magát. Nyár eleji vagy őszi tőosztással szaporítható.

Császárkorona
Akár méteres magasságú, hajtást is nevelő, hagymás évelő növény. Szá-

ra az alsó részen sűrűn leveles, a virágzat alatt levéltelen, a virágzat felett 
levélüstököt visel. Virágai bókolnak, harang alakúak, 4-6 cm hosszúságú-
ak és 3-7-esével fejlődnek. A lepellevelek legtöbbször narancssárgák, de 
ismert vörös és sárga színváltozata is. Tavasz közepétől a nyár kezdetéig 

virágzik. Teljes vagy részleges napfényt igényel. A sziklakertek dísze lehet, de vágott virág-
ként is jól mutat. Őszi magvetéssel, vagy nyáron a sarjhagymák leválasztásával szaporítható. 
Hagymája olyan anyagokat bocsát ki, amelyek állítólag távol tartják a vakondokat.

Arthur W. Miller Évelő növények gondozása, szaporítása című könyve nyomán 

3.   Töltsd ki a táblázatot a szövegek és a képek segítségével! A virágzás idejének sorá-
ban satírozd sárgára a megfelelő hónapok sorszámát!

Gyöngyvirág Császárkorona

A növény magassága

A virág színe

A virágzás ideje III., IV., V., VI., VII. III., IV., V., VI., VII.

A növény fényigénye

A növény szaporítása

4.   Húzd alá a szövegben azokat a mondatokat, amelyek a növény vi-
rágját mutatják be!

5.   Következtess a szöveg segítségével! Miért nem szeretheti a 
vakond a császárkorona hagymáját? Írd a buborékba, mit gon-
dolhat róla!

6.   Képzeld el, hogy kertész vagy! Mutasd be társaidnak a neked 
jobban tetsző virágot! Készíts róla jegyzetet a füzetedbe! 25

1

4

10

40Összesen:
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1.   Olvasd el a címet! Mit gondolsz miről fog szólni? 
2.   Milyen gyógynövényeket ismersz? Mikor, mire használod azokat?

A fehér fagyöngy (gyógynövény)
A fagyöngy egyéb elnevezései: gyöngybuckó, enyvbogyó, gyöngyös madárlép. 
A fagyöngy faágakon, a fák kérgén megtelepedő növény, amely lombos fákba ereszti 

gyökerét, belőlük élősködik. Örökzöld levelei bőrszerűek és zöldessárgák. Bogyói fehérek, 
kissé üvegesek, belül nyálkásak és ragadósak. Egyes madárfajok (lásd léprigó) nagyon 
szeretik. Ők hordják szerteszét, miközben a csőrükben lévő magokat odakenik más ágak-
ra. A szaporodás csak így biztosított, mert a magvak sem vízbe, sem földbe kerülve nem 
csíráznak ki.

Kiváló gyógynövény. Tudni kell róla, hogy termése, ha megeszik, mérgező. A levele és a 
szára nem az. Az utóbbi kettőt október elejétől december közepéig, majd pedig márciusban 
és áprilisban gyűjthetjük. 

A gyógyászat több területen is hasznosítja. A legkiválóbb szívgyógyszer és keringésja-
vító. Újabban rákmegelőző és rákellenes szerként is alkalmazzák. A patikákban kapható 
szárított levelekből és vékony szárakból teát főzhetünk. Kenőcsöt is készíthetünk a friss, 
fehér bogyókból disznózsírral, hidegen összekeverve. Bőrünkre kenve hatásos ellenszere 
a fagyás okozta sérüléseknek.

Maria Treben Egészség Isten patikájából című könyve alapján

3.  Színezd ki a fagyöngyöt a szövegben olvasottak szerint!

4.   Bekezdésenként dolgozd fel a szöveget! Adj rövid címet az egyes 
részeknek! Írd le a füzetedbe!

5.    Írj a füzetedbe egy-egy gondolkodtató kérdést a bekezdések ki-
emelt mondataihoz!

6.   Keresd meg és színezd ki a megadott színnel 
a növény levelére (zöld) és bogyójára (sárga) 
jellemző tulajdonságokat a betűhálóban!

7.   a)   Olvasd össze soronként a megmaradt betű-
ket! Írd le a kapott szavakat!

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

b)   Keretezd be a kakukktojást! Indokold a választásodat!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

8.   a) Karikázd be a szövegben a növény gyógyászatban hasznosítható részeit!
b) Keretezd be a mérgező növényi részt!

Ö E N Y Ü V E G E S V

R B N O G Y B Ó G Y Ö

Ö N Y G Y Ö Ő S M R A

K D Á Á R L R É P A F

Z Ö L D E S S Á R G A

Ö A K G Y Ö Z N G A Y

L G Á Y Ö N E G Y D B

D U S C K Ó R L É Ó P

R F E H É R Ű I G S Ó
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Ö E N Y Ü V E G E S V

R B N O G Y B Ó G Y Ö

Ö N Y G Y Ö Ő S M R A

K D Á Á R L R É P A F

Z Ö L D E S S Á R G A

Ö A K G Y Ö Z N G A Y

L G Á Y Ö N E G Y D B

D U S C K Ó R L É Ó P

R F E H É R Ű I G S Ó

Szabadidős programokhoz 
kapcsolódó ismeretek
1.   Olvasd el a címet, fi gyeld meg a képet! Mit gondolsz, miről fogsz olvasni? 
2.   Te tudsz kacsintani? Próbáld ki! Sikerül-e mindkét szemeddel?
3.   Szerinted mennyi idő alatt lehet megtanulni ezt a játékot? Próbáld ki!

Kacsingató
Minden körbetett székre ráül egy-egy kislány. Egy széket azonban üresen hagyunk. Minden 

szék mögé áll egy fi ú, az üres mögé is. (Legjobb, ha az üres székhez először a játékvezető áll, és 
így indítja el a játékot.) Aki az üres szék mögött áll, kacsint egy kislánynak. Ő gyorsan felpat-
tan, odaszalad a szabad székhez, és leül. A helycserét a kislány mögötti fi únak – ha ügyes – meg 
kell akadályoznia: hirtelen meg kell fognia, vissza kell tartania az előtte ülő kislányt.

A játék szabályai
1.  Minden kislánynak az üres szék mögött álló fi úra kell tekintenie. Ha a fi ú kacsint, azon-

nal ugrania kell.
2. Minden fi ú csak az előtte ülő kislány fejét nézheti, s nem nézhet a kacsintóra.
3.  A kislányok mögött álló fi úknak hátra kell tenniük a kezüket, nem foghatják az előttük 

ülő kislányt. Csak annak mozdulatára kaphatnak utána.
4. Amikor el akarjátok kapni a kislányt, ne legyetek durvák!
5. 3-4 perc után a fi úk cseréljenek a lányokkal!

Esztergályos Jenő Ezer játék című könyve alapján

4.   Döntsd el, igaz-e vagy hamis az állítás! Írd a mondatok után!

Ehhez a játékhoz egyféle kellék szükséges. _________

A játékosok száma meghatározott.  _________

A székeket sorban egymás mellé kell elhelyezni. _________

Mindig csak egy lányra lehet kacsintani. _________

Az ülő játékosoknak hátra kell tenniük a kezüket. _________

5.   Pótold a játék hiányzó lépéseit!

1. A székeket körberakjuk. 2. ________________________________________________________________________________

3. A fi úk a székek mögé állnak. 4.  ________________________________________________________________________________

5. A kislány – ha tud – a kacsintásra felpattan, s leül az üres székre.

6.   Húzd át, mire nincs szükség a játékban!
    
  

7.   Húzd alá a játékleírásban, mit kell tennie az üres szék mögött álló fi únak!

jó reflexre

ügyességre

kacsintani tudásra

tapintatosságra figyelemre durvaságra

gyorsaságra

arcjátékra

igazmondásra

1

4

2

5
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1.   Olvasd el a címet! Mit gondolsz miről fog szólni? 
2.   a) Az ábrát fi gyelve milyennek képzeled el ezt a játékot? 

b) Miért fontos, hogy betartsuk a játékszabályokat? 

Madzaglabda
Ezt a játékot a szabadban játszhatjátok. Feszítsetek ki két darab öt méteres madzagot két 

méter magasságban, egymástól négy méter távolságra! Alkossatok két csapatot! Mindegyik-
ben ugyanannyi résztvevő legyen! A csapattagok álljanak két oszlopba! 

Mindkét csapatból az első játékos kezdjen el futni a madzagok felé egy-egy labdával a ke-
zében! Mielőtt az első madzaghoz érnének, dobják át a labdát fölötte, majd, megállás nélkül, 
a madzagon túl kapják is el! Aztán fussanak tovább! Dobják át a labdát a második zsinegen 
is, és hasonló módon kapják el, mint az első esetben! Oldalt fussanak vissza a csapatukhoz, 
adják a labdát a következő játékos kezébe, majd álljanak félre! Következhet a második játékos.

Aki elejti a labdát, az nem folytathatja a játékot. Át kell adnia a labdát a következő játékos-
nak, és a sor végére kell állnia, hiszen neki a végén újra kell próbálkoznia. 

A játék akkor ér véget, ha minden csapattag hibátlanul teljesítette a feladatot. Az a csapat 
győz, amelyik előbb végez.

Szivárvány gyermekfolyóirat 2010. márciusi szám

3.  Pótold a hiányzó adatokat a kellékeknél és a rajznál a játékleírás alapján!

A játékhoz szükséges kellékek:

_________  db öt méteres madzag

_________  db mérőszalag

_________  db tartóoszlop

_________  db labda 

4.  Színezd kékre a rajzon a madzagokat!

5.   A játék egyik fontos kellékének a rokon értelmű megfelelőit rejtik a labdák. Írd le a 
betűkből kirakható szavakat!

         _______________________     _______________________     _______________________     _______________________ 4
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  6.   Keretezd be a szövegben azt a mondatot, amely a csapatok létszámáról szól!

  7.   Jelöld nyilakkal a rajzon, hol kell visszafutniuk a játékosoknak!

  8.   Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

A játék neve: ___________________________. ___________________________ játszhatjuk. 

_____________ csapatot kell alakítani. Miután kialakítottuk a játékteret, az ________________ 

játékosok ____________________ a kezükben ____________________ kezdenek a madzagok felé.

A labdát át kell dobniuk az egyik, majd a másik madzag fölött, s mindig el is kell kapni-

uk.  ____________________ kell visszafutniuk, s átadni a labdát ____________________.

  9.   Húzd alá a kérdésre felelő helyes válaszokat!
Mi vonatkozik arra a játékosra, aki elejti a labdát?

• Folytathatja tovább a játékot.
• Nem folytathatja tovább a játékot.
• Végleg kiesik a játékból.
• Pontlevonást kap.
• A sor végére kell állnia.
• Társai után végül újra kell próbálkoznia.
• A labdát át kell adnia a következő játékosnak.
• A labdát oda kell adnia a másik csapat játékosának.
• Vissza kell mennie a rajtvonalhoz, s újra próbálkoznia.

10.   Karikázd be a játékleírásban a kérdésekre a válaszokat!
a) Mikor ér véget a játék?        
b) Melyik csapat lesz a győztes?

11.   Hányféleképpen olvasható el a JÁTÉK szó? Minden ábrába rajzold be a kiolvasás vo-
nalát! Egy-egy betűtől csak jobbra vagy lefelé haladhatsz tovább! Hány megoldást 
találsz?

 J  Á  T J  Á  T J  Á  T J  Á  T J  Á  T J  Á  T J  Á  T J  Á  T

 Á  T  É Á  T  É Á  T  É Á  T  É Á  T  É Á  T  É Á  T  É Á  T  É

 T  É  K T  É  K T  É  K T  É  K T  É  K T  É  K T  É  K T  É  K

12.   Következtess! Indokold a választásodat! Hányszor kell átdobnia a labdát egy csa-
patnak a madzagok fölött akkor, ha a csapatban hat játékos van, s mindenkinek 
elsőre sikerül átdobnia és elkapnia?

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

13.   Ilyennek képzelted el először a játékot? Mit gondoltál másként?
Játszd el társaiddal a játékot! Előtte ismertessétek a játékszabályokat!

2

6

2

4

8

2

1

38Összesen:
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1.  Tekintsd át az olvasókártyákat! Miben hasonlítanak és különböznek egymástól?
2.  Láttál-e már ilyet? Hol találkozhatsz velük?
3.  Melyik keltette fel leginkább az érdeklődésedet? Miért?

Olvasni jó! – Olvasókártyák

Szerző: Bálint Ágnes (1922–2008)
Cím: A szeleburdi család  
Terjedelem: 150 oldal
Szereplők: Faragó apuka és felesége, va-
lamint három gyerek
Miről szól?
A Faragó család házában mindig nagy  
a sürgés-forgás, állandó a gyerekzsivaj. 
A történésekről a 12 éves Laci szemszö-
géből értesülhetünk, aki barátjával, Radó-
val folyton valamilyen rosszaságon töri a 
fejét. Egyszer színésznek állnak, máskor 
horgolni tanulnak, vagy éppen teknősbé-
kát nevelnek, így garantált, hogy szinte so-
sincs otthon nyugalom. A regényből filmet 
is forgattak, amelynek a folytatása is elké-
szült Szeleburdi vakáció címmel.

Szerző: Csukás István (1936–) 
Cím: Ló az iskolában           
Terjedelem: 64 oldal
Szereplők: Gajzágó István negyedikes ta-
nuló és családja, néhány légy, Csip veréb, 
valamint Gilice bácsi, Csicseri bácsi, és 
pár cirkuszi ember
Miről szól?
Gajzágó Istvánnak leckét kellene írnia, de 
a lóról szóló dolgozattal nagyon nehezen 
tud megbirkózni. A körülötte dongó legyek 
folyton elvonják a figyelmét, aztán megis-
merkedik pár igazán furcsa felnőttel is, de 
végül persze minden jóra fordul. A kötet-
ben lévő másik kisregény a Hogyan lettem 
filmszínész? mely a kisfiú két évvel koráb-
bi kalandját meséli el.

Szerző: Alice Vieira (1943–)   
Cím: Rosa, kis húgom, Rosa  
Terjedelem: 115 oldal
Szereplők: Mariana, Rosa és a család
Miről szól?
Mariana élete hirtelen felfordul, amikor 
megérkezik az új családtag, Rosa, a kis-
húga. Apa, anya és nagymama immár nem 
vele foglalkozik, hanem a kis jövevénnyel, 
s a ház egyszerre tele lesz csecsemő- 
sírással, cumisüvegekkel és pelenkákkal. 
A nagy testvérnek mindig nehéz elviselnie 
a kis testvér érkezését, de némi humorral 
és kedvességgel a legtöbb gond megold-
ható.

Szerző: Simon Adams (1955–)   
Cím: Régész detektívek
Terjedelem: 128 oldal
A tartalomból: Mohendzsodaro, Trója  
ostroma, a knósszószi palota, Tutanha-
mon sírja, kínai agyagkatonák, Pompeji,  
Tenochtitlan, Machu Picchu, a Titanic el-
süllyedése
Miről szól?
Az elmúlt bő kétszáz évben a régészek fo-
kozatosan felfedezték a világ legérdeke-
sebb lelőhelyeit. Nagyrészt az ő munkájuk 
révén tudjuk, milyen volt a régi Athén, ho-
gyan éltek az aztékok, és mi történt Pom-
peji ősi városával. A könyv elvezeti az ifjú 
régészeket az őserdőkbe és sivatagokba, 
de a kezdő felfedezők Nagy Sándor, a trójai 
hercegek és a rejtélyes indiánok nyomába 
is eredhetnek a segítségével.  

Tudorka gyermekújság alapján
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  4.  Kösd össze, melyik könyvben olvashatsz az alábbiakról!

 Kistestvér születik a családba.

A szeleburdi család Leckeírás a lóról.

 A régészek felfedezéseit mutatja be.

Ló az iskolában Film is készült a regényből.

 Egy 4. osztályos fi ú a főszereplője.

Rosa, kis húgom, Rosa Két fi ú barátságáról szól.

 Indiánokról is olvashatsz benne.

Régész detektívek Humorral és kedvességgel minden gond megoldható.

  5.   Állítsd növekvő sorrendbe a könyveket a terjedelmük szerint és számozással jelöld 
az olvasókártya jobb felső sarkában! 

  6.   Jelöld X-szel az olvasókártya jobb alsó sarkában, mely művekben szerepel biztosan 
állat az ismertető szerint!

  7.  Felelj röviden A szeleburdi család című könyvvel kapcsolatos kérdésekre!

Ki a mű szerzője?  _____________________________________

Mikor született az író? ________________________________

Hogy hívják Faragó Laci barátját?  _____________________

Hány szereplője van a könyvnek?   _____________________

Milyen mesterséget próbáltak ki a fi úk? ________________

Mi a címe a regény folytatásának? _____________________

   8.   Melyik könyvre jellemzőek az alábbi kifejezések? Csoportosítsd sorszámaik 
alapján!

  1. pelenka  2. őserdő  3. dolgozat  4. kétszáz év  5. kis jövevény
  6. sivatag  7. cumisüveg  8. agyagkatonák  9. Mariana 10. Titanic
 11. indián 12. humor 13. teknősbéka 14. légy 15. Athén

  9.  Figyeld meg az olvasókártya adatait! Készíts olvasókártyát a kedvenc könyvedről!

10.  Olvasd el az ajánlott könyvek egyikét! Ismertesd tartalmát osztálytársaiddal!

Ló az iskolában Rosa, kis húgom, Rosa Régész detektívek

45Összesen:
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1.  Következtess a szöveg tartalmára a cím és az alcím alapján! Miről fogsz olvasni?
2.  Te milyen illemszabályokat ismersz? Gyűjtsd össze témánként! 

Ugrifüles, az illemtanár
(részlet)

Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen?
Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl-alá. Tüskés-

hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte:
– Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
– Azon gondolkozom, hogy hogyan kell viselkedni azokon 

a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános he-
lyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.

Tüskéshátú nagyon elcsodálkozott.
– Ott is kell viselkedni? De hát oda szórakozni járunk, 

meg pihenni!
– Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt! Ne felejtsd, hogy az illem az 

egymással való érintkezés tudománya!
Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
Tüskéshátú ezt elismerte.
– Az igaz! De azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom.
– Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem kell csinálnod! Először is: nem illik elkésni.
Nem azért, mert lemaradsz a híradóról. Hanem, mert a későn jövő zavarja a többieket, 

amíg bemászik a helyére, a sor közepére! Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövők-
nek mindig középre szól a jegyük! Tüskéshátú a vállát vonogatta.

– Jó. Tegyük föl, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett! Meg-
vettem a jegyet!

– Akkor udvariasan kérj elnézést, és köszönd meg, ha felállnak! És még egyet! Lehetőleg 
az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet!

– Értem! És mit nem illik még csinálnom? 
– Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már eset-

leg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nemcsak a tied. Mindig arra 
gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná!

– És izgulni sem szabad?
– Dehogynem! Az ember nem unatkozni jár a moziba! Csak halkan izgulj!
Tüskéshátú nagyot sóhajtott.
– Akkor jó! Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni!
– Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni! És még egy! Ha véletlenül 

elszakad a film, nem biztos, hogy a füttykoncerttől hamarabb összeragad! Valószínű, hogy las-
sabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a szín-
házban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.

– És ha nem tetszik?
– Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz.
Tüskéshátú vidáman bólogatott.
– Azért ez nem lehet olyan nehéz! De kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell meg-

tartani a klubdélutánokon. Hiszen oda játszani és szórakozni járunk!

Jelenet az Ugrifüles, az illemtanár  
című bábfilmből (Rendező: Foky Ottó)
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– Azért a klubdélutánon is meg kell tartani egy-két szabályt! Vagyis udvariasnak kell len-
ni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani! És még egy szabály: semmi 
olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot!

Tüskéshátú ravaszul mosolygott, az jutott az eszébe, hogy most aztán egy igazán fogós 
kérdés következik! Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illemtanár tud-e erre is válaszolni!

Meg is kérdezte rögtön.
– És a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak?
De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. …

Csukás István

3.  Tudod, mit nevezünk nyilvános helynek? Sorolj fel néhányat!

4.   Mi lehet a történet kulcsmondata? Keresd meg, kere-
tezd be a szövegben!

5.   Milyen probléma merülhet fel a moziban? Töltsd ki a 
vázlatkört erre vonatkozóan!

6.  a)  Gyűjtsd össze a szöveg segítségével, mit nem illik 
csinálni a moziban! Írd a táblázatba! 

b)  Az utolsó helyre egy olyan dolgot írj, amely a mai 
kor vívmányaira utal!

7.   A történetben fellelhető a humor. Húzz alá a szövegben három olyan mondatot, amely 
a humor forrása lehet!

8.  a) Gondold tovább a történetet! Milyen szabályokat mondhatott Ugrifüles?
b) Olvasd el a folytatást! Vesd össze az olvasottakat előzetes elképzeléseiddel!

nyilvános hely

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
+

24Összesen:
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1.   Mikor voltál utoljára színházban? Mit néztél meg? Tetszett az előadás? Legközelebb 
melyik darabot néznéd meg szívesen? 

2.  Olvasd el a darab ismertetőjét! Mondd el a társaidnak, mit tudtál meg belőle!  

Színházműsor – Madách Színház
A jegypénztár nyitva tartása: 13–1830 óráig
Cím: Madách Színház, Budapest VII., Erzsébet körút 31–33.
Telefon: 06-1-478-2041. A Madách Színház honlapja: www.madachszinhaz.hu

Egy németországi iskolás fi ú látogatóba indul a nagymamájához, Berlinbe. A vonaton 
ellopják tőle anyja keservesen összekuporgatott pénzét. Emilt unokahúga, Kalapocska várja 
a pályaudvaron. De a fi ú nem akar egyetlen fi llér nélkül beállítani a rokonaihoz. Egyelőre 
annyit tehet, hogy egy gyanús, fekete keménykalapos férfi  nyomába ered. A fi ú nagyon el-
szánt, de egymagában nem sokra menne, ha a sors nem sietne segítségére néhány ügyes, 
furfangos gyerek személyében. Hogy sikerül-e visszaszereznie a pénzét, kiderül a színda-
rabból, de elolvashatjátok könyvben, vagy megtekinthetitek fi lmen is.

A Madách Színház ismertetője alapján

1 dramaturg: színházhoz benyújtott művek bírálásával, átdolgozásával, átszerkesztésével foglalkozó ember
2 koreográfus: színpadi táncok tervezője

Díszlettervező: GÖtz Béla  •  Jelmeztervező: VelICH RIta
Dramaturg1: SpRInGeR MáRta  •  Zenei vezető: ZádORI László

Koreográfus2: SzakálY GYÖRGY és Bősze KRIsztIna
A rendező munkatársa: NaGY KatalIn és BednaI NatálIa

Rendező: CSEKE PÉTER

Erich Kästner: EMIL ÉS A DETEKTÍVEK
Zenés játék két részben

Színpadra igazította, zenéjét és dalszövegeit írta: ALDOBOLYI NAGY GYÖRGY

  Emil: KAUTZKY ARMAND

Gusztáv: LIPPAI LÁSZLÓ

Professzor: LAKLÓTH ALADÁR

Kalapocska: KÖKÉNYESSY ÁGI

Felügyelő: LŐTE ATTILA

Keménykalapos: BARABÁS KISS ZOLTÁN

Rudi: BARÁT ATTILA

Petzold: CZAKÓ ÁDÁM

Pénztáros: KIS ENDRE

Traugott: SZŐCS RÓBERT

Kis kedd: BEDNAI NATÁLIA

Krummbiegel: TÓTH OLIVÉR

Paulsen: SZEMENYEI JÁNOS

Droschke: BELÁNYI ZSUZSA

Kittelbein: DOBRA MÁRIA

Brumiller: SZÉCSI DOROTTYA
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3.   Válaszolj a kérdésekre a színházi ismertető alapján!

Melyik színházban játsszák a darabot?  ___________________________________________________

Melyik városban van ez a színház?  _______________________________________________________

Mi az előadás címe? ________________________________________________________________________

Hány szünet van előadás közben?  _________________________________________________________

Hány színész játszik a darabban?  _________________________________________________________

Hány női szereplő van?  ____________________________________________________________________

Ki játssza a főszerepet?  ____________________________________________________________________

Ki alakítja a gyanús személyt? _____________________________________________________________

Ki alakítja Emil unokahúgát? ______________________________________________________________

4.   Jelöld az ismertetőben a megadott színnel!

a mű írója     a művet színpadra átírta     a darabot rendezte     a jelmezeket tervezte

5.   Húzd át, ami nem illik a mondatokba!

A Madách Színház  a József körúton  az Erzsébet körúton  a Szent István körúton  van.

A színház telefonszáma:   06-1-478-2014     06-1-487-2041    06-1-478-2041

A jegypénztárban   délelőtt   délután   egész nap   vásárolhatók jegyek.

A rendező   egyedül   másodmagával   harmadmagával   vitte színpadra a darabot.

6.   Egészítsd ki a mondatokat a szöveg segítségével!

__________________, a vidéki kisfi ú látogatóba indul ______________, aki Berlinben la-

kik. Ez a város _______________ található. Útközben a _______________ ellopják tőle 

________________ pénzét. Az állomáson _______________ várja, aki a fi ú _______________. 

Emilnek segítenek a _________________. Egy __________________ külsejű, fején fekete 

__________________ viselő férfi  nyomába erednek. Megpróbálják _________________ az el-

lopott pénzt.

7.   A gyerekeknek különböző mértékben tetszett az előadás. Ezt szájtartásukkal is ki-
fejezték. Helyezd az ábrába a megadott három piktogramot úgy, hogy minden sorban 
és oszlopban csak egyszer szerepeljen!

8.   Az ismertető melyik része miatt szeretnéd megnézni az előadást? Jelöld a szövegben!

9.   Melyik szereplő „bőrébe” bújnál szívesen? Miért?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
36Összesen:
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1.   Nézd meg, milyen hosszú a szöveg! Mennyi idő szükséges az elolvasásához és ahhoz, 
hogy megtudd belőle a legfontosabb információkat? 
 Nézd meg, milyen hosszú a szöveg! Mennyi idő szükséges az elolvasásához és ahhoz, 
hogy megtudd belőle a legfontosabb információkat? 
 Nézd meg, milyen hosszú a szöveg! Mennyi idő szükséges az elolvasásához és ahhoz,  Nézd meg, milyen hosszú a szöveg! Mennyi idő szükséges az elolvasásához és ahhoz, 

  perc   

2.  Olvasás közben érdemes-e „megállóhelyeket” tartani? Ha igen, hol? 
3.   Mi a különbség a plakátok, szórólapok és az olvasmányok között?
4.  Milyennek képzeled a címben szereplő múzeumfalut? 

A Sóstói Múzeumfalu

A Sóstói Múzeumfalu megközelíthető a nyíregyházi vasútállomásról induló 8-as jelű au-
tóbusszal, vagy az ugyanonnan induló keskeny vágányú kisvasúttal. Közúton a Nagyhalász 
felé vezető úton, a várostól 4 km-re található Sóstófürdő.

A 7 és fél hektáros faluban az Észak-Tiszántúl népi 
építészetét és lakáskultúráját tekinthetik meg.

Nyitvatartás: 
április 1. – szeptember 30. 10 és 18 óra között
október 1. – október 31. 10 és 17 óra között
Hétfőn és az ünnepek utáni első munkanapon a múzeum zárva tart!
Húsvét és pünkösd hétfőjén nyitva!

 Tárlatvezetés, rövid tájékoztatás 
magyar, angol, német és francia nyelven.
 Kívánságra csoportoknak csuhéfonó, 
fazekas, fafaragó, vajköpülő, mézeskalács-
sütő, gyöngyfűző, bőrműves, gyertyaöntő, 
nemezkészítő, szövő kézműves foglalkozá-
sok megszervezését vállaljuk.
 Szerdánként népi ételek kóstolással 
egybekötött bemutatója az anarcsi ház-
ban. A múzeum területén és helyiségeiben 
egyedi programok (főzés, szalonnasütés, 
fogadások, esküvők stb.) igény szerint 
lebonyolíthatók. Kiadványok, képeslapok és 
népművészeti ajándéktárgyak a szatócsboltban 
vásárolhatók.
 Büfé a Barabási kocsmában a nyitvatar-
tási idő alatt üzemel, ahol kedvezményes 
csoportos étkezés is megrendelhető.

Tárlatvezetés és csoportfoglalkozások iránti igényeiket 2 héttel előre
az alábbi címen és telefonszámon kérjük bejelenteni:

Sóstói Múzeumfalu, 4431 Nyíregyháza–Sóstófürdő, Tölgyes u. 1.
Telefon és fax: (42) 479-704, (42) 500-552

e-mail: info@muzeumfalu.hu

 Belépődíj:
(A rendezvények idején a belépődíjak változnak!)
Felnőtteknek  1000 Ft 
Diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft
Felnőtt csoportos jegy (15 fő fölött) 800 Ft/fő
Diák és nyugdíjas csoportos jegy 350 Ft/fő
Nagycsaládos jegy 
(2 szülő+2 vagy több gyerek) 2500 Ft
A mozgáskorlátozottak mellett a pedagógu-
soknak is ingyenes a belépő.

 Szolgáltatásaink:
Tárlatvezetés (30 főig)

magyar nyelven (kb. 1 óra) 1500 Ft
Rövid tájékoztató (kb. 10 perc)

magyar nyelven 500 Ft
Idegen nyelvű tárlatvezetés (kb. 1 óra)

angol, német, francia nyelven 3000 Ft
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  5.   Válaszolj röviden az ismertető segítségével a kérdésekre!

Mettől meddig tart nyitva a múzeum júliusban?  ________________________________________

Naponta hány órán át látogatható a múzeumfalu nyáron?  ______________________________

Az év mely napján van utoljára nyitva a múzeum? ___________________ hó ___________ nap

Kik látogathatják ingyen a múzeumot?  __________________________________________________

  6.   Következtess! Mért zárhat be egy órával előbb októberben a múzeum?

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

  7.   Gondolj a szövegben olva-
sottakra! Melyik szó lehet a 
kakukktojás? Karikázd be! 

  8.   a) Húzd alá az ismertetőben, milyen kézműves foglalkozások közül választhat a látogató!
  b) Jelöld csillaggal azt a két foglalkozást, amelyen te is szívesen részt vennél!

  9.   Karikázd be a szomszédos mézeskalácsszívek közötti egy-egy különbséget!

10.   Számold ki, mennyibe kerül a belépés egy négytagú családnak! (2 felnőtt, 2 gyerek) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

11.   Fejtsd meg a rejtvényt a tájékoztató segítségével!

1. Melyik házban van a népi ételek kóstolással 
    egybekötött bemutatója?
2. Melyik utcában található a múzeumfalu?
3. Hány percig tart a rövid tájékoztató?
4. Mi a neve a büfét üzemeltető kocsmának?
5. Hány fő fölött kérhető csoportos jegy?
6. Előre kell-e bejelentkezni a kézműves 
    foglalkozásokra?
7. Hány nyelven kérhető a tárlatvezetés?
8. Általában mely napon van zárva a múzeum?
9. Melyik napon van a népi ételek kóstolással 
    egybekötött bemutatója?
10. Hány forintba kerül 
      a diákjegy?
11. Hol lehet ajándéktárgyakat vásárolni?

Megfejtés: ________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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1.   Képzeld el, hogy ott vagy te is a Börzsönyben, s a kisvasúttal utazol! Milyen hangokat 
hallasz? Próbálj meg te is ilyen hangokat kelteni!  

2.  Mikor van szükségünk menetrendre? Hol érhető el?  Milyen információkat tartalmaz?  
3.   Használtál már menetrendet? Ha igen, hogyan olvastál le róla adatokat?

A börzsönyi erdei kisvasút menetrendje
A Budapest–Vác–Szob–Sturovó útvonalon közlekedő személyvonatról Kismaros állomá-

son kell leszállni. Kb. 5-7 perc séta után elérkezünk a kisvasúthoz. Innen indul az erdei 
vonat Királyrétre, a Börzsöny hegység egyik nevezetes kirándulóhelyére.

Információs telefonszám és különvonat rendelése: 27/375-076
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4.   Egészítsd ki a mondatokat a szöveg és a táblázat segítségével!

Az erdei kisvasút a _________________________ hegységben ___________________________ és 

____________________________ állomások között közlekedik.

Információt a ____________________________ számú telefonon lehet kérni.

5.   Húzd át, ami nem illik a mondatba!

a)  Az erdei kisvasút nyomtávolsága   keskenyebb,   ugyanakkora,   szélesebb,  mint a 
többi vonaté.

b) Valamennyi kisvonat   1. osztályú   2. osztályú   1. és 2. osztályú kocsikkal közlekedik.

c) Különvonat rendelésére   nincs   van   lehetőség.

6.   Figyelmesen tanulmányozd az erdei kisvasút menetrendjét, majd felelj a kérdésekre!

Mikor indul az 1. vonat Kismarosról Királyrétre? 

______ óra ______ perckor.

Hány perc a menetidő? ___________

Hány km hosszú a megtett út? ___________

Hány vonat indul a délelőtt folyamán Kismarosról Ki-

rályrétre? ___________

Mikor indul az a vonat Kismarosról, amelyik 17 óra 

12 perckor ér Királyrétre? ______ óra ______ perckor.

7.   Válaszolj a visszautazással kapcsolatos kérdésekre is!

Ha Királyrétről a 14 óra 25 perckor induló vonattal utazom, mikorra érek Szokolya-felső

megállóhelyre? ______ óra ______ perckor.

Hány km-t utazom, ha Szokolya—Mányok állomáson szállok le? ______

Hány km-re van az utolsó előtti megállóhely a végállomástól? ______

8.   Ha helyes sorrendbe rakod a vagonokban lévő szótagokat, a kisvasút néhány megál-
lójának a nevét kapod. Írd le őket helyesen! Karikázd be az állomások emblémáját!

9.   Figyeld meg, hány vonat indul délelőtt, illetve délután Királyrétről! Következtess, 
miért indul visszafelé délután több vonat!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

26Összesen:
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1.   Olvasd el a címet, nézd meg a képeket! Mit gondolsz, miről fog szólni az ismertető?    
2.   Voltál már erdei iskolában? Ha igen, mesélj róla! Ha nem, mondd el, milyennek 

képzeled!
3.   Ötletelj! Milyen programokkal várják ott a látogatókat?

Tájékoztató az erdei iskolákról
Bernecebaráti

Bernecebaráti a Börzsöny északi részén, a Duna–Ipoly Nemzeti Parkban található csendes kis 
falu. A turistaház a faluban, az erdő közvetlen szomszédságában, az országos kéktúra útvonala 
mellett található. Kiváló túralehetőség nyílik a drégelyi várhoz, Deszkáspusztára és a Honti-szaka-
dékhoz, ahol a régi folyómederből ősi állatok és növények megkövesedett maradványai kerültek 
napvilágra. Bernecén tájház, földvár, a szomszédos Kemencén erdei kis-
vasút és gyönyörű erdei környezetben fekvő strand 
várja a kirándulókat. A következő programokat lehet 
megrendelni: túra, ismerkedés ragadozó madarak-
kal, íjászat, kézműves foglalkozások, lovaglás, lóápo-
lás, korhű jelmezben lovagi játékok, lovasbemutató. 

Nyitva: május 1. – október 31.
Távolság Bp.-től: 80 km
Férőhely: 43 fő
Látnivalók: Drégelyvár, Vízimalom, tájház

Szilvásvárad
A Nyugat-Bükk peremén, a Bükki Nemzeti Parkban, Egertől 35 km-re található a szil-

vásváradi Pallavicini-kastélyban berendezett Hotel Szilvás Kastélyüdülő. A kastélyban 
40 fő, a mellette lévő fi nn típusú faházakban 80 fő, a kőházakban 120 fő részére van szállás. 
Szilvásvárad az ország egyik legszebb kiránduló-
helye. Látványosságai közé tartozik a szabadtéri 
Erdei Múzeum, a szén- és mészégetők, valamint 
az üveghuták bemutatása, amelyeket a Fátyol-víz-
esés közelében alakítottak ki. Az üdülő közelében 
működik a Lovas Múzeum, amely megismerteti a 
látogatókat a lipicai ló történetével.

Nyitva: egész évben
Távolság Bp.-től: 160 km
Férőhely: kastély: 40 fő, faház: 80 fő, kőház: 120 fő
Látnivalók: Bükk, Szalajka-völgy, lipicai ménes

4.   a) Pótold a hiányzó magánhangzókat!

M N D N H L J D L G J B B T T H N !

b) Hogyan kapcsolódik a megfejtés a szövegekhez?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

1

Bp.

Bp.

NP

NP

Erdei iskolák és nyári táborok című programfüzet alapján
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5.   Töltsd ki az erdei iskolákra vonatkozó adatokat a térképvázlatokon!

a) Nevezd meg a pöttyel jelölt erdei iskola helyszínét! Írd a felső vonalra!

b) A nyílon a Budapesttől való távolságát tüntesd fel!

c) A vaktérkép fölötti keretbe írd, hogy melyik hegységben található a település!

d) A térkép alatti vonalra a nemzeti park nevét írd!

e)  Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, milyen embléma jelzi ezeket a nemzeti 
parkokat! Rajzold le a keretbe!

6.   Gondold át, mi mindent tudtál meg ezekről az erdei iskolákról! Jelöld X-szel, hogy 
melyik erdei iskola helyszínére igaz az állítás!

Egyik nemzeti parkunkban található.

Az év során több hónapon át tart nyitva.

Vízimalom is van a közelében.

Hazánk északi részén fekszik.

Itt láthatjuk a híres lipicai ménest.

Strand is található a településen.

Érinti az Országos Kéktúra útvonalát.

7.   Egészítsd ki a fürtábrát az olvasottak alapján!

8.   Felelj röviden a kérdésekre!

Melyik erdei iskolában van több szálláshely?  _________________________________________________
Itt mennyivel több tanulót tudnak fogadni? ___________________________________________________

9.   Indokold meg, te melyik erdei iskolába mennél szívesebben!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Bernecebaráti Szilvásvárad

szálláslehetőségeklátnivalók Szilvásvárad
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1.   Olvasd el a címet, fi gyeld meg a képeket! Tudod-e, hol található ez az épület? Kik 
dolgoznak benne? Mi a munkájuk? 

Az Országház, vagy ahogy gyakran nevez-
zük, a Parlament mesepalotához hasonlít. 
Csipkés tornyai és gyönyörű kupolája leg-
szebben a Duna felől, Budáról látható.

Az Országház építésére – több mint 100 év-
vel ezelőtt – nemzetközi pályázatot írtak ki, 
amelyre a világ minden tájáról elküldhették 
tervrajzaikat az építészek. Közülük Steindl 
Imre terve nyerte el a zsűri tetszését. A több-
részes épülethez gazdagon díszített tornyo-
kat tervezett. Ezt az építészet nyelvén neogó-
tikus stílusnak nevezzük.

Húsz évbe telt, amíg a hatalmas épület teljesen elkészült. 1902. október 8-án nyitotta meg 
kapuit az Országház, ekkor üléseztek itt először a képviselők. Az alkotó mester, Steindl 
Imre építész azonban már nem élhette meg ezt a napot. Röviddel a megnyitás előtt, 1902. 
augusztus 31-én meghalt.

Az épület hossza – a Dunával párhuzamosan – 268 méter, szélessége – a Kossuth tér felé 
– 123 méter, magassága 96 méter. Az épületnek 27 kapuja van, belül 29 lépcsőház, valamint 
13 személy- és teherlift szolgálja a közlekedést és a szállítást. 601 helyiség található benne: 
termek, szobák, irodák, kiszolgáló helyiségek. Ezeken kívül számos díszes teremben fogad-
hatják a vendégeket, intézhetik az ország életét az országgyűlési képviselők, a honatyák. 
A Parlament tanácskozóhely, ahol a választók érdekeiről, az ország sorsáról döntenek.

Az épület középső részén helyezkedik el a kör alakú kupolaterem, amelynek átmérője 
21 méter. Itt tekinthetjük meg a Szent Koronát és a koronázási ékszereket. Az épület bal 
szárnyában a Parlament ülésterme, jobb szárnyában pedig a Kongresszusi Terem található.

Kívülről 88 szobor díszíti az épületet, ezek királyainkat, az erdélyi fejedelmeket, valamint 
hadvezéreinket ábrázolják.

Szivárvány Heted 7 Határon, VI. évfolyam, 3. szám

2.   Gyűjtsd ki az Országházra jellemző adatokat a szövegből!

Másik neve: ___________________  Átadásának dátuma: ____________________

Tervezője: _____________________  Építészeti stílusa: _______________________

3.   Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyik a neogótikus stílus jellemzőiről szól!

4.   Nevezd meg az épület kör alakú középső részét, a jobb és a bal oldali szárny termeit!

Az Országház

________________________________ ________________________________
___________
___________

3

1

4
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  5.   Keresd ki a szövegből az épület hosz-
szára, szélességére, magasságára 
és a kupolaterem átmérőjére vonat-
kozó adatokat! Írd azokat a megfelelő 
nyílra!

  6.   A kupolaterem jellemzőit kódokkal adtuk meg. Fejtsd meg, 
állítsd össze a mondatokat!

A B C D E
1 Koronát középső és Kör átmérője
2 a a Itt őrzik koronázási
3 épület ékszereket 21 részén méter
4 alakú melynek Az Szent helyezkedik el

C4           A3           B1           D3           E4

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

D1           A4           E1           C3           E3

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

C2           D2           B2           D4           A1           C1           A2           E2           B3

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

  7.   Nevezd meg az árnyképükkel megadott koronázási jelvényeket! Ha szükséges, hasz-
náld az internetet vagy a könyvtárat!

__________________        __________________        __________________        __________________

  8.   Keretezd be a szövegben azt a részt, amelyik a Parlamentben folyó munkáról szól!

  9.   Karikázd be, kiket ábrázol az épületet kívülről díszítő 88 szobor!

10.   Adj rövid címet a bekezdéseknek! Írd le a füzetedbe!

11.   Következtess, miért nevezzük Országháznak ezt az épületet!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
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1.   Figyeld meg fővárosunk látképét! Jártál már személyesen valamelyik helyszínen?  
Ha nem, hova szeretnél eljutni? Miért azt választottad?

2.   Gyűjtsd össze az ötleteidet, amivel meggyőzheted a szüleidet, hogy vigyenek el  
Budapestre! 

Magyarország fővárosa Budapest. Azért nevezzük fővárosnak, mert ez országunk legna-
gyobb, legjelentősebb, legforgalmasabb városa. Több mint kétmillió ember él itt. A Duna 
két részre osztja a várost: Pestre és Budára. A Hősök teréről az Andrássy úton – az Operaház 
előtt elhaladva – érünk ki a pesti Duna-partra. Itt található az Országház vagy más néven a 
Parlament. Épületében ülésezik az országgyűlés. Innen irányítják az ország életét, itt alkot-
ják a törvényeket. Ha átmegyünk Budára, láthatjuk a Gellérthegy tetején a Citadellát, mely a 
múlt században még katonai erőd volt. Az előtte magasodó Szabadság-szobortól gyönyörű 
kilátás nyílik az egész városra, a Dunát átívelő 11 hídra.

1. Budai vár – királyi palota
2. Mátyás-templom
3. Halászbástya
4. Margitsziget (zöldövezet)
5. Parlament
6. Modern szállodák sora
7. Operaház

Budapest nevezetességei

11.
12.

10.

6.

1.2.

5.

4.

3.

7.

8.9.

13.

 8. Hősök tere, millenniumi emlékmű
 9. Szépművészeti Múzeum
10. Műcsarnok
11. Vajdahunyad vára
12. Városligeti Csónakázótó
13. Állatkert, Vidám Park, Fővárosi Nagycirkusz

A Magyarország gyerekeknek című könyv nyomán
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3.   Keretezd be a szövegben, miért nevezzük fővárosnak Budapestet!

4.   Felelj röviden a kérdésekre a szöveg és a kép alapján!

Melyik két híd között foglal helyet az Országház? ______________________________________________________________

Mi a neve a Hősök terén álló emlékműnek? _________________________________________________________________________

Melyik épületnél látsz turistákat a képen?  __________________________________________________________________________

Melyik épület tornya látszik a királyi palota kupolája mellett? ___________________________________________

5.   a) Nevezd meg Budapest nevezetes épületeit a látkép, illetve a szöveg alapján!
b) Jelöld a kép sarkában a kezdőbetűvel, hogy Pesten vagy Budán található-e az épület!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.   Kösd egymáshoz az összetartozókat!

 Citadella  a törvényhozás épülete

 Margit-sziget  zöldövezet a fővárosban

 Parlament  félköríves alakú

 millenniumi emlékmű katonai erőd volt

7.   a) Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! Jelöld karikázással a megfelelő betűt!
b) Olvasd össze az igaz állítások betűjelét! Mondd el, hogyan kapcsolódik a fővároshoz!

Igaz Hamis
A Parlament a törvényhozás épülete. S Z
A Mátyás-templom Budán található. Z S
A Tisza kettéosztja Budapestet. E É
A Citadella a Gellért-hegy tetején áll. C F
A Városligetben nincs csónakázótó. M H
Utolsóként a Megyeri híd épült. E É
A Hősök Tere teljes köríves. K N
Budapesten 8 híd ível át a Duna fölött. L Y
Budapest címerében oroszlánok is vannak. I A
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Schoefft József: 
Széchenyi István a Vaskapunál
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1.   Olvasd el a címet! Mi jut eszedbe vele kapcsolatban? Szerinted miről fog szólni? 
2.   Fusd át a szöveget! Figyeld meg a tagolását, a képeket! 

Mi lehet a szöveg mondanivalója?
3.   Milyen fajta szöveg lehet? Látsz-e benne szokatlan írásjelet? Mit jelölhet? 
4.   Figyeld meg a szövegben olvasható évszámokat! Hányadik századot jelöli az első 

bekezdésben olvasható „Abban a korban” kifejezés? 

Abban a korban nem az állam állíttatta föl a közterek szobrait, 
hanem a nép tette össze néha utolsó fillérjeit. A régi szobrok gyűj-
tésből, közadakozásból épültek. (…)

Széchenyi István bronzszobra – Engel József műve – „a leg-
nagyobb magyar” nagy alkotásainak színhelyén áll: a Magyar 
Tudományos Akadémia előtt, a Lánchíd közelében. Széchenyi 
1860-ban halt meg, ugyanebben az évben indult meg a gyűjtés 
a szoboralapra, de csak 1880-ban avatták föl az alkotást. 1879 novemberében már minden 
kész volt ugyan, s meg lehetett volna tartani a szoboravatást, de várni kellett 1880 tavaszáig, 
mert Széchenyi fiai távol voltak. (…)

Széchenyi Béla távol-keleti útját szakította meg. Bejárta már Amerikát, Afrika egy részét, 
s mint neves Kelet-kutató, Kínát, Hátsó-Indiát is. Öccsével együtt Konstantinápolyból érke-
zett haza.

Széchenyi Ödön személyében egy török pasa jött meg Budapestre. Bizony azt még a me-
rész fantáziájú emberek sem hitték volna, hogy közel kétszáz évvel a török kitakarodása és 
az utolsó török pasa halála után, Széchenyi fia török pasaként érkezik a magyar fővárosba. 
Széchenyi Ödön végzett hajóskapitány volt és kitűnő szervező. A többi közt ő szervezte 
meg a budapesti tűzoltóságot, s ezzel olyan nemzetközi tekintélyre tett szert, hogy a szul-
tán meghívta a konstantinápolyi tűzoltóság megszervezésére. Feladatát olyan jól végezte el, 
hogy a szultán pasává tette, és altábornagyi rangban a török tűzoltóság főparancsnokává 
nevezte ki. (…) 

A Nemzeti Múzeum előtt Arany János szobrát állították fel. 
Stróbl Alajos bronzszobra ülve ábrázolja a Toldi íróját, aki any-
nyi balladával, annyi mesével, annyi szépséggel és szomorú-
sággal ajándékozta meg nemzetét. (…)

Vörösmarty Mihály carrarai márványból készült szobrát – 
Kallós Ede és Telcs Ede alkotását – 1908. május 24-én leplezték 
le azon a belvárosi téren, amelyet ma Vörösmarty térnek ne-
vezünk. Ezen a téren nem csak az az érdekes, amit minden-
ki lát. De mit nem lehet soha látni a Vörösmarty-szobor előtt?  
A koldus pénzét meg a királyét.

Még a múlt században, 1896-ban kezdtek gyűjteni Vörös-
marty szobrára. (…) Elküldték katonai zsoldjuk egy részét a 

bécsi kaszárnyákban szolgáló szegény magyar bakák is. Miután először nem márvány-, 
hanem rézszobrot terveztek, egy iskolás fiú egyetlen réz krajcárját küldte el azzal a megható 
üzenettel, hogy készítsék el belőle a szobor egyik kisujja körmét.

A koldus és a király
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Az egyik küldeményen azonban még a különös adomá-
nyokhoz szokott bizottsági tagok is elcsudálkoztak. Egy régi 
pénzdarabot, úgynevezett máriás húszast kaptak. A levélíró 
„Szent Antal kenyerére szorult ungvári koldus”-nak nevezte 
magát. Liszkai Jánosnak hívták. A máriás húszast ötvenhá-
rom évvel ezelőtt, még a jobb napokban édesanyjától örökölte, 
s örökségétől akkor sem vált meg, mikor kolduló nyomorúság 
lett a sorsa. 

A szoboralapra a király, Ferenc József nagy pénzt, ötezer 
koronát ajánlott fel. A szoborbizottság jegyzőkönyvei évről 
évre megállapították, hogy „még nem folyt be, de bejelentetett” a király ötezer koronája. 
Az udvar hibájából történt-e vagy a király feledékenységéből – nem tudjuk. De Ferenc József 
sohasem fi zette meg az ötezer koronát. A koldus fi zetett. Utolsó vagyonkáját, a pénzhez 
mellékelt adományozó-levélhez híven, beépítették a szoborba. 

Ruffy Péter nyomán

  5.   Töltsd ki a táblázatot a szobrokról szerzett ismereteid alapján!

Kit ábrázol? Miből készült? Ki alkotta? Hol található?

  6.   Fejtsd meg a rejtvényt a kódok segítségével! A címet fi gyelve írd le, kik ők?

A B C D E
1 C L F Ó S
2 K N I R J
3 E O Z Á A

  7.   Fogalmazz meg egy-egy kérdést a bekezdésekhez! Írd le a füzetedbe!

  8.   Mit tudtál meg Széchenyi Ödönről? Ábrázold a róla szerzett ismereteidet fürtábrán, 
a füzetedben!

  9.   Írd le, milyen címet adnál az elbeszélésnek!

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

10.   Mi volt a legérdekesebb a szövegben? Fejezd be a mondatot! Írd le a füzetedbe! 
Nekem az tetszett benne, hogy …

11.   Mikor és hogyan tudnád új tudásodat hasznosítani? Írd le a füzetedbe!

12.   Arról szólt a szöveg amit vártál? Ha eltért attól – amit előzetesen gondoltál –, mondd 
el, miben!

B1 C2 E1 C3 A2 E3 C2 E2 D3 B2 B3 E1

C1 A3 D2 A3 B2 A1 E2 D1 C3 E1 A3 C1
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1.   Tudod-e, mi a Planetárium? A képeket figyelve mit gondolsz, miről fogsz olvasni?
2.   Mi lehet a képen látható tárgy neve? Milyen szerepet tölthet be az épületen belül? 

Elérhetőség: TIT Budapesti Planetárium, Budapest, X. kerület, Népliget
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 46.

Tel.: 06-1/263-1811, 06-1/265-0725; e-mail: planetarium@planetarium.hu

Jegyárak
Felnőtteknek 1500 Ft/fő
Gyermekeknek (18 éves korig) és nyugdíjasoknak 1300 Ft/fő
Családi jegy (minimum 1 gyerekkel szülő(k) vagy 
nagyszülő(k) kíséretében)

1300 Ft/fő

Óvodai és iskolai csoportoknak(15 főtől) 1100 Ft/fő

Csillagászati előadásoknál – szervezett iskolai csoportok esetén – minden tizedik gyer-
mek után tiszteletjegyet biztosítanak egy kísérő pedagógus részére.

Jegyek kaphatók előadások előtt a pénztárban (pénztárnyitás: előadás előtt fél órá-
val). Csoportok számára bejelentkezés, jegyrendelés hétköznapokon: hétfőtől csütörtökig 
730–1700 óráig, pénteken 1400 óráig, telefon: 06-1/263-1811.

A Planetárium Budapest nevezetes épülete. A félgömb alakú kupola belső falára számos 
vetítőkészülékből álló gépezet vetíti ki a csillagos eget, és szemlélteti a Nap, a Hold, vala-
mint a bolygók mozgását, az égbolt látszólagos forgását. Hétfői napokon, valamint a nemze-
ti ünnepeken zárva tart. A műsorváltoztatás jogát a Planetárium fenntartja.

Süni és a csillagok (gyermekműsor 4–7 éves gyerekeknek) 
Süni, aki az erdei tisztáson szokott gyönyörködni a csillagos égboltban, barátjával,  

Egérkével világ körüli útra megy egy lufi és egy uzsonnáskosár segítségével. A műsor sok-
kal több egy kedves mesénél. A gyerekeket bevezeti az alapvető földrajzi és csillagászati 
fogalmakba. Megismerteti őket az égitestekkel, a napszakok és évszakok váltakozásával.

A Planetárium csillagászati műsorai
A Planetárium heti műsorrendje
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A Nap családja (gyermekműsor 6–10 éves gyerekeknek)
A Napocska Halász Judit művésznő hangján szól a gyerekekhez, 

bemutatja távoli testvéreit, a csillagokat, gyermekeit, a bolygókat 
és unokáit, a holdakat. Mindezeken túl meteorokat és üstököst is 
láthatnak a gyermekek, sőt egy látványos holdra szállásban, majd 
a Földre való visszatérésben is részt vehetnek.

Az élet bolygója: a Föld (általános iskola 3–6. osztály)
Sok év után egy űrhajó tér vissza a Földre, melynek fedélzetén olyan gyerekek utaznak, 

akik még soha nem látták az emberiség igazi otthonát, a Földet. Megérkezve ellátogatnak 
a Planetáriumba, ahol megismerkednek bolygónkkal, az élet kialakulásával és fejlődésével. 
A műsor a csillagászati földrajz elemeivel is megismerteti a gyerekeket.

3.   a) Fejtsd meg a Planetáriummal kapcsolatos keresztrejtvényt!

1. Mely napon van zárva?
2. Milyen alakú a kupola?
3. Előadás címe: Süni és a …
4. Ebben a városban van az épület.

Megfejtés: ______________________

b) Karikázd be az ismertetőben, mi igaz a megfejtésre!

4.   Jelöld a kérdésekre adott válaszokat a heti műsorrendben a megadott jellel!

 Hány órakor kezdődik az első fi lmvetítés? () Mit vetítenek szerdán fél tízkor? () 
Melyik nap játsszák 13 órakor A Nap családja című előadást? () Melyik előadást jelöli a 
világoszöld szín? () Melyik napon és hány órakor vetítik az Utazzunk a Marsra! című 
előadást? () Hány órakor kezdődik pénteken a Világvége? című előadás? ()

5.   Következtess! Mit jelent a tiszteletjegy kifejezés?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.   Számold ki, mennyit fi zetne a te osztályod egy előadásért! ______________________

7.   Karikázd be A Nap családja című ismertetőben, hogy mit lát-
hatunk benne!

8.    A bolygók a Nap körül keringenek ellipszis alakú pályán. 
Megtudod, milyen sorrendben, ha csigavonalban haladsz ki-
felé. Írd le a bolygók nevét a füzetedbe!

9.   Te melyik előadást néznéd meg legszívesebben?
Jelöld *-gal! Miért?

Á R U Z S U N

N A M D L Ö R

U R K R E F U

S S U N M Z T

Z J R A P S A

N U V É N U Z

E P I T E R S

P T U N U S Z

1.

2.

3.

4.

32Összesen:

1

9

7

1

1

7

1

5

szovegertes4_2015.indd   45 5/17/16   2:04 PM



46

1.   a)  Képzeld el, hogy barlangtúrára készülsz! Mit vinnél magaddal? Gyűjtsd össze és 
írd le a füzetedbe a szükséges felszereléseket! 

  b) Voltál már barlangban? Ha igen, mire volt a legnagyobb szükséged?

Lóczy-barlang
Balatonfüred határában a Tamás-hegy lábánál találjuk Magyaror-

szág legkisebb, az idegenforgalom számára megnyitott barlangját. 
Elsőként 1882-ben egy fiatal bányász ereszkedett le kötélen egy, a kő-
fejtés közben megnyílt, keskeny hasadékon keresztül. A látogatók szá-
mára 1934-ben nyitották meg. Ekkor nevezték el a barlangot id. Lóczy 
Lajosról, a nagy Balaton-kutatóról. A barlang kialakulásában feltehe-
tően az alulról feltörő meleg vizeknek lehetett döntő szerepük. A túraidő mintegy 20 perces a 
130 m hosszú és 19,3 m mély barlangban. A belső szakaszain 11,2 és 13 °C között változik a 
hőmérséklet. A téli hideg levegő az elágazásig nyomul előre, és 6,2–9,8 °C-ra hűti le a levegőt.

Nyitvatartás: május 1-jétől szeptember 30-ig, 9–17 óráig.

Pál-völgyi-barlang
Budapest II. kerületében, a Szépvölgyi úton nyíló barlangot 1904-ben 

fedezték fel. A szájhagyomány szerint ez év júniusában egy, a bánya-
udvar szélén legelésző birka alatt beszakadt a föld. Az állat kimentése 
közben észrevették, hogy az üregnek folytatása is van. A látogatók szá-
mára 1919-ben nyitották meg. A barlang máig feltárt hossza 19 km, ebből 
a túraútvonal 500 méter. Ez Magyarország második leghosszabb bar-
langja, leginkább a cseppköveiről nevezetes. A hőmérséklet egész évben 

10 °C-os, ezért nyáron érdemes melegebben öltözni. A túra időtartama kb. 50-60 perc.
Nyitvatartás: hétfő kivételével minden nap, 1000–1615 óráig.

Tapolcai-tavasbarlang
A barlang bejáratát Tapolcán, a Kisfaludy utca 1. szám alatt  

találjuk. Az ország egyetlen barlangja, amelyet csónakkal jár-
hatnak be a látogatók. 1903-ban kútásás közben fedezték fel,  
13,7 millió éves kőzetében a feltörő meleg víz alakított ki járatokat. 
A barlang száraz ágában kisebb szoba nagyságú termek láthatók. 
A kristálytiszta, körfolyosós vizes ág 200 méterét víz alatti reflek-
torok világítják meg. A reflektorok némelyikét a vízszint alatt he-
lyezték el, így a szemfüles látogatók a barlang egyetlen halfaját, a 
fürge csellét is megpillanthatják csónakázás közben. A barlang vize  
18-20 °C-os, a csónakázó rész vízmélysége 70-120 cm. A hőmérséklet a barlangban egész 
évben 20 °C körüli. A föld alatti vízivilágot mintegy 20 perc alatt lehet bejárni.

Nyitvatartás szezonban:  július 1. – augusztus 31.: 9–19 óráig; március 15. – június 30. és 
szeptember 1. – október 31.: 10 –17 óráig.

Nyitvatartás szezonon kívül:  november 1. – március 14.: szombat 10–16 óráig, 
 vasárnap 10–13 óráig.

Barlangtúrák Magyarországon
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Szent István-barlang
A fokozottan védett barlang Lillafüreden, Miskolctól 3,5 km-re 

nyílik. Felfedezését egy kutyának köszönheti. A bejárati aknán 
beesett szerencsétlen állat vonítása vezette az embereket a bar-
lang nyomára. A barlangot 1931 augusztusában nyitották meg a 
nagyközönség számára. A túrák óránként indulnak, s időtarta-
muk 30 perc. Jelenleg ismert hossza 1043 m, melyből 230 m hosszú szakasz a látogatók szá-
mára is megtekinthető. A barlangot látványos oldásformák (pl. Mamut-fogsor, Anyóstorok) 
mellett gyönyörű cseppkőképződmények teszik feledhetetlen élménnyé.

Nyitvatartás: A barlang egész évben nyitva tart, április 1. és március 30. között 9–18 óráig, 
október 1. és március 31. között 9–15 óráig.

2.   Egyenként olvasd el a barlangok ismertetőit! Mindegyik után töltsd ki a rá vonatkozó 
oszlopot!

Lóczy-b. Pál-völgyi-b. Tapolcai-tavasb. Szent István-b.
Helye
Megnyitás éve
Túraút hossza
Túra időtartama
Hőmérséklet

3.   Húzd alá a szövegben a barlang felfedezésének körülményeire utaló mondatokat!

4.   Jelöld *-gal az egész éven át (minden nap) nyitva tartó barlangokat!

5.   Nézz utána, melyik hazánk legnagyobb barlangja! Írd le a nevét és a hosszát!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.   a)  Írd a négyzetekbe a helységnevek vaktérképen jelölt számát! a)  Írd a négyzetekbe a helységnevek vaktérképen jelölt számát!

  Budapest __________ 

 a)  Írd a négyzetekbe a helységnevek vaktérképen jelölt számát!

  Tapolca __________  
  Balatonfüred __________ 

  
  Lillafüred __________

b)  Írd a vonalakra az ott található barlang nevének 
kezdőbetűjét!

7.   Melyik barlangra igazak az alábbi megállapítások? Jelöld a barlang kezdőbetűjével!

Csónakkal járhatják be a látogatók. ____ Hazánk legkisebb barlangja. ____

A nagy Balaton-kutatóról nevezték el. ____ Közel van Miskolchoz. ____

Fürge csellét is láthatunk itt. ____ Óránként indulnak a túrák. ____

Magyarország 2. leghosszabb barlangja. ____ Száraz és vizes ága is van. ____

Fokozottan védett barlang. ____ Hétfőnként zárva tart. ____

8.   Gondold át, mi mindent tudtál meg ezekről a barlangokról! Te melyikben lennél szíve-
sen idegenvezető? Mutasd be a barlangot társaidnak vagy szüleidnek, ismerőseidnek!

4

3

1 2
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1.   Érdekesnek találod a címet? Mi jut róla elsőként az eszedbe? Mire gondolsz akkor, 
amikor a képeket nézed? 

2.   Sorold fel, milyen ünnepeket ismersz! Tudsz hozzájuk kötni konkrét időpontot?
3.   Mit jelenthet a „mozgó ünnep” kifejezés? Nézz utána az interneten!

2014. április 4–5–6.
a Keszthelyi Népművészeti Alkotóházban

Keszthely, Sopron utca 7.

Nyitva a ház: 1000–1800

– Kiállítás a szakkörök munkáiból
– Az Alkotóház és műhelyeinek megtekintése

Április 4.
1000–1800 Kézműves bemutatók
1000–1400 Iskolás csoportoknak
1400–1700 Mindenkinek
1700 Kiállításmegnyitó: Bemutatkoznak a szakkörök
A kiállítás megtekinthető április 11-ig, 900–1200 és 1500–1800-ig

Április 5.
1400–1600 Húsvét jegyében
– Viaszos tojásírás Mármarosi Mária népművésszel
Hozz magaddal 2-3 db keményre főtt tojást!
– Tojáskarcolás Csizyné Erzsike Népi Iparművésszel
Hozz magaddal 2-3 db egyszínűre festett tojást!

Április 6.
1000–1600 Szappanfőzés
Bemutatót tartanak a Balatoni Szappanfőzők
1400–1700 Nyomódúc faragása a szappan jelöléséhez
1400–1700 Szütyő készítése a tárolásához
 Pénteken vagy szombaton adjál le az Alkotóházban használt zsírt a 
szappanfőzéshez, és vasárnap szappant kapsz helyette.

További információk:
06/30-648-09-05
www.facebook/keszthelyialkotohaz
www.nepmuveszeti-alkotohaz.eoldal.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk.

„Tavaszi zsongás”
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4.   Színezd ki az ábrán a fekete pon-
tokkal jelölt mezőket! Hogyan 
köthetők a húsvéthoz? Nézz utá-
na az interneten vagy a könyv-
tárban, mit jelképeznek ezek a 
szimbólumok!

5.   Töltsd ki a táblázatot a programajánló alapján!

A programajánló címe:

A program időpontja:

A programot rendező város neve:

A program helyszíne:

Hány órán át tart nyitva a ház?

Mikor kezdődik a kiállítás megnyitója?

Hány órán át tart a tojásírás, tojáskarcolás?

Kik tartanak szappanfőző bemutatót?

  
6.   Jelöld színessel a naptárban, mely napokon tekinthető meg a kiállítás!

április 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

7.   Satírozd be a programajánlóban a napokat jelölő alcímeket!

8.     Olvasd el a tojásokba írt kifejezéseket! Milyen kapcsolat lehet közöttük? Színezd 
azonos színűre az összetartozókat!

9.   a) Válaszolj röviden a szöveg segítségével!

Mi lehet a szütyő? Mire használják?  _____________________
 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

b) Milyennek képzeled? Rajzold a keretbe!

Csiziné
Erzsike

Viaszos 
tojásírás

Mármarosi
Mária

2-3 keményre 
főtt tojás

Népi
Ipar-

művész
Tojás-

karcolás
Nép-

művész 2-3 egyszínű
tojás
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1.   Tekintsd át a programajánlót! Mit gondolsz, kiknek és miért készült? Miért éppen ezt 
az időszakot öleli fel? Mi a célja vele a szervezőknek? 

Időpont Programok
június 18. Lovaskavalkád és kovácstalálkozó

Családi vakáció – kezdő bringatúra
június 24. Szent Iván éji tűzgyújtás és mulatság
június 25. Esti félmaraton, Almádi strandátúszás
június 24–26. Péter-Pál-napi vigadalom
június 26. Fűzfői átúszás
július 1. 20 éves a Régizenei hangversenysorozat – nyitókoncert
július 1–3. Zenés százszínű tánctalálkozó

Országos pedagógus teniszbajnokság
július 8. Régizenei hangverseny
július 8–10. Zenés százszínű tánctalálkozó
július 10. Országos éremgyűjtő találkozó
július 11–16. Játékos Balaton – Cimbora találkozó
július 15. Régizenei hangverseny
július 15–17. Zenés százszínű tánctalálkozó
július 22. Régizenei hangverseny

Zenés százszínű tánctalálkozó
július 22–24. Almádi kupa – teniszverseny
július 23. Keleti varázs – I. Almádi hastánctalálkozó
július 27–31. Pannónia-Nike kupa – sakkverseny
július 29. Régizenei hangverseny
július 29–31. Káptalanfüredi búcsú
július 31. – aug.2. Hungarikum fesztivál
augusztus 5–21. Almádi borfesztivál
augusztus 12. Régizenei hangverseny
augusztus 12–14. Fesztivál kupa – teniszverseny
augusztus 13. Nemzetközi Halfőző verseny
augusztus 25–28. Almádi pálinka napok
szeptember 3.  Japán nap – sport, kultúra, gasztronómia a felkelő nap országából 

Berény kupa – Lovas tájékozódási verseny
szeptember 10. Szüreti felvonulás és vörösberényi bál
szeptember 16. Jánosy Zoltán természetfotós kiállításának megnyitója
szeptember 23–25. Őszi tókerülő bringatúra
szeptember 24. Tökfesztivál

www.utazzitthon.hu/balatonalmadi-programok.html

Nyári programajánló – Balatonalmádi
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2.   Válaszolj egy-egy számmal a kérdésekre!

Hány program volt az egyes hónapokban?    Júniusban: _________     

Júliusban: _____    Augusztusban: _____    Szeptemberben: _________

Hány tenisszel kapcsolatos program szerepel? _________

Hányadik hastánctalálkozót rendezték Almádiban? _________

Hány napig tartott az almádi pálinka napok? _________

Hány Régizenei hangverseny volt ezen a nyáron? _________

3.   Karikázd be az ajánlóban a három napig tartó rendezvények időpontjait!

4.   Satírozd be kékre azokat a programokat, amelyek szerepelnek a kínálatban! 

5.   a) Fogalmazd meg röviden, miről szólhat a Hungarikum fesztivál!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Kösd össze az összetartozókat! Írd is le a füzetedbe a szókapcsolatokat!

 makói gyulai vecsési tokaji szegedi kalocsai szerencsi

6.   Fejtsd meg a keresztrejtvényt a programajánló segítségével!
1. A kerékpár rokon értelmű szava. 

2. Július közepén rendezett találkozó neve.

3. Verseny, mely augusztus 13-án volt.

4. Település neve, ahol búcsút rendeztek.

5. Ez is volt június 24-én.

6. A természetfotós keresztneve.

7. A felkelő nap országa.

Megfejtés: ____________________________

7.   Melyik programon vennél részt szívesen? Miért?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

teniszverseny

jógatalálkozó

tánctalálkozó

bál sakkverseny népművészeti kiállítás búcsútökfesztivál

tűzgyújtásbélyeggyűjtőtalálkozó

sörnapok

hangverseny

szüreti felvonulás

cukrásztalálkozótájékozódási verseny

fi lmvetítés biciklitúra fotókiálltás golfverseny

48Összesen:
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1.   Mi jut eszedbe a „western” szóról? Gyűjts vele kapcsolatos szavakat! 
Hány szót tudsz felsorolni kettő perc alatt?   
 Mi jut eszedbe a „western” szóról? Gyűjts vele kapcsolatos szavakat! 
Hány szót tudsz felsorolni kettő perc alatt?    szót 

2.   Van kedved vadnyugati zenét hallgatni? Ha igen, „látogass el” az ismertetőben meg-
adott weblapra!

Westernpark

A belépõ tar
talmazza 

az egészna
pos 

szabadidõs
 programokat 

és show -mûsorokat.

Árak 2015
3 éves kor alatt ingyenes
3 éves kortól 2200 Ft
Felnőtt 2500 Ft
Nyugdíjas 1900 Ft
Csoportos
15 fős létszámtól 1600 Ft/fő

Szabadidõpark
vadnyugati hangulatban 

egésznapos szabad-
idős programok 

családoknak

Program
1130 Bankrablás
1400  Cowboy–indián 

lovaglás
1500 Indián rituálé
1600 Sólyom-show
1730 Póker-show

  Cowboy–indián 

 Indián rituálé
 Sólyom-show
 Póker-show

www.westernpark.hu
Keszthely

Nemesvita

Tapolca

Sümeg

4 km

Nyitva
Május 1-től augusztus 31-igNaponta nyitva: 10–18 óráigTel.: 06 20 41 41 252e-mail:info@westernpark.hu@westernpark.hu
Éttermünk kínálata:Westernpizza, Cowboy Chili, Marhapörkölt, 

Texaskolbász
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  3.   Jelöld sárga satírozással a rajzos térképen azokat a sorszámokat, amelyek állatok-
kal kapcsolatos programokra utalnak!

  4.   Olvasd le a térképről a Westernparkra vonatkozó adatokat!

Melyik két település között helyezkedik el?  _____________________________________________

A Balatontól hány kilométerre fekszik? __________________________________________________

Sümeg felől érkezve hányas számú főút mellett található?  ______________________________

  5.   Karikázd be a Westernpark elérhetőségeit!

  6.   a) Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1. A 10-es sorszám jelzi a térképen.
2. A 11 óra 30 perckor kezdődő program neve.
3. Ez a jegy 1900 Ft-ba kerül.
4. Ez a neve a 13-as sorszámú kötélpályának.
5. Madárnév, amelyről show-t neveztek el.
6. Ebben a hónapban nyit ki a szabadidőpark.
7. Ennyi hónapon át tart nyitva a park.
8. Az étterem egyik ételének neve.
9. Hány órakor zár be a park?

Megfejtés: ____________________________

b)  Fogalmazd meg röviden! Milyen összefüggést fedezel fel a megfejtés és a tájé-
koztatóban olvasottak között?

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

  7.   Számold ki, mennyibe kerül a belépő egy négytagú családnak! Írd le számfeladattal! 
(2 felnőtt, egy 10 éves és egy 3 év alatti gyermek)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

  8.   Ha az osztályoddal mennél el a parkba, kapnátok-e csoportos kedvezményt? Miért?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

  9.   Jelöld csillaggal a rajzos térképen azt a három helyszínt, amelyet te is szívesen 
kipróbálnál!

10.   Keresd meg és jelöld a má-
sodik képen a rajzok közti kü-
lönbségeket!

1. –

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

41Összesen:
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1.   Neked ki a kedvenc előadód, illetve együttesed? Melyik számát szereted a legjobban?

 A 100 Folk Celsius CD-je

 Ezt a CD-t 2001-ben ad-
ták ki az együt tes fenn ál-
lá sá nak 25. év for du ló ja al-
kal má ból. Az el múlt évek 
leg si ke re sebb 25 da la sze-
re pel raj ta.

3.   Pótold a dalcímekből hiányzó szavakat!

 Miki Manó _____________________  A ____________________ meg én

Énekelj  ________________________  Garfi eld csak egy van a _________________ 

4.   Melyik az a dala a CD-nek, amelyik miatt te is szívesen meghallgatnád? Miért?

____________________________________________________________________________________

5.   Írd le, mi a címe az időben legrövidebb és leghosszabb dalnak!

 A legrövidebb dal: ____________________    A leghosszabb dal: __________________________

6.    Felelj egy-egy sorszámmal! Hanyadik dal szól

 a földrészekről?   a földrészekről?         egy tejtermékről?  egy tejtermékről?         egy világtájról?  egy világtájról?    

7.    Következtess, mikor alakulhatott meg a 100 Folk Celsius együttes! Indokolj!

____________________________________________________________________________________

 Mindennapi életünk 
praktikus ismeretei

 Kocsándi  István Torontáli  József  Orbán

 Miklós

 Littvay

 Péter  Mikes Attila  Légrády Imre

19Összesen:

2

3

2

2

4
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2.   Színezd azonos színűre az együttes tagjainak vezeték- és keresztnevét!

 1. Paff, a bűvös sárkány
 2. Három rigó
 3. Hány lába van?
 4. Pocok és az elefánt
 5. A nagy ho-ho-ho horgász
 6. Észak
 7. Túró Rudi
 8. Kis herceg
 9. Kíváncsi Fáncsi
10. BMX, a csodabringa
11. Nyelvtörő
12. Miki Manó meséi

13. Zebrabál
14. Európa, Ázsia, Afrika…
15. Balra nézek, jobbra nézek
16. Ha valakinek az járna a fejében
17. A tükör
18. Tök jó
19. Indulhat a buli
20. Nyunyó a hunyó
21. A kutyám meg én
22. Énekelj kishaver
23. Garfi eld csak egy van a világon
24. Lasagna
25. Szülidal

Littvay ImreOrbán József

Torontáli István

12. Miki Manó meséi

Kocsándi Miklós

Mikes Attila

Légrády Péter
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  1.   Szerinted könnyű vagy nehéz a bolti eladók munkája? Gyűjtsd össze fürtábrában az 
ötleteidet, hogy miért igen, vagy miért nem! Te szeretnél ott dolgozni?

  2.   Szoktál vásárolni? Ha igen, kivel? Mit vásárolsz leggyakrabban?

Vásárlási nyugta
  3.   A nyugta tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre!

Mennyibe került?
a mustár
a tejcsoki
az őszibarack
1 db kókuszcsoki
1 db erdei joghurt
a tej
az akciós tej

  4.   Karikázd be a nyugtán a legdrágább, illetve a legol-
csóbb termék nevét!

  5.   Jelöld -val a tejtermékek nevét!

  6.   Tegyél fel kérdéseket a fi zetéssel kapcsolatos ada-
tokra! Írj le hármat a füzetedbe!

  7.   Számolj! Ha 5000 Ft-tal fi zettek volna, mennyit kel-

lett volna visszakapni? _______________________

  8.   Következtess! Milyen előnye lehet a kártyával törté-

nő   fi zetésnek? ____________________________________

___________________________________________________

  9.   Fejtsd meg a rejtvényt! Írd a keretbe a termékek 
nevének számmal megadott betűjét!

10.   Gyűjts a megfejtett szóval rokon értelmű szavakat! Legalább hatot írj le a füzetedbe!

Mely városban adták a nyugtát? ____________________
Mikor történt a vásárlás? ________év_____hó_____nap
Milyen időszakban vásároltak? ____óra____ perc
Milyen pékárut vettek?_____________________________
Mely termékek voltak akciósak?____________________
Hány zacskó kakaós ostyát vettek?_________________
Melyik termék volt éppen negyed kg?______________
Hány forinttal került kevesebbe a sajt?_____________

42Összesen:
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1.   Olvasd el a címekben szereplő kérdéseket! Válaszolj azokra a szöveg elolvasása előtt!

  Növényi eredetű alapanyagok, 
fűszerek a háztartásban

2.   a)  Olvasás után húzd alá a választ a szövegek előtt feltett kérdésekre!
  b) Mondd el! Sikerült előzetesen válaszolnod a kérdésekre? Miben tért el a szöveg-

ben adott felelet az általad gondoltaktól? 

3.   Készíts fürtábrát! Írj a buborékokba a napraforgóra vonatkozó adatokat!

 Mi ből ké szül az ét olaj? 
Ná lunk a leg ked vel tebb ét olaj nap ra for gó-

ból ké szül. Ez az egy nyá ri nö vény akár két 
mé ter nél is ma ga sabb ra nő het, a me ző gaz-
da ság ban ha tal mas táb lák ban ter mesz tik. 
A nap ra for gótá nyér szé lén kö rös-kö rül he-
lyez ked nek el a szép, sár ga szi rom le ve lek, 
be lül egy más mel lett szo rong a ren ge teg 
mag. A szü ret után ezek ből saj tol ják az ola-
jat. A nö vény zöld ré szét si ló ta kar mány nak 
vagy zöld trá gyá nak hasz nál ják. Ké szí te nek 
ola jat rep cé ből, tök mag ból, és a me le gebb 
ég haj la ton ter mő olaj bo gyó ból is.

Mi ből ké szül a ka kaó?
A gye re kek ked venc ita la egy dél-ame ri kai 

cser je mag já ból ké szül, amely ma már az 
egész vi lá gon el ter jedt. Ez is azt mu tat ja, mi-
lyen sok em ber ked ven ce a ka kaó. A mag ból 
pör kö lés és őr lés után ké szül a jól is mert por-
ka kaó vagy ka kaó por, ami na gyon sok édes-
ipa ri ter mék nek, pl. a cso ko lá dé nak is fon tos 
alap anya ga. A ka kaó cser je ha zánk ban leg-
fel jebb üveg há zak ban tart ha tó. Pá ra igé nye 
nagy, eső víz zel vagy le hű tött for ralt víz zel 
kell ön töz ni.

Mi re hasz nál juk a fe ke te bor sot?
Éte le ink íze sí té sé re. A fe ke te bors az egyik 

leg ré geb ben is mert fű szer nö vény, amely kü-
lö nö sen a hús éte lek el ké szí té sé hez és a sa va-
nyú sá gok tar tó sí tá sá hoz nél kü löz he tet len. 
Gyak ran őröl ve hasz nál juk. Ha va la ki be szip-
pant ja, ha tal ma sa kat tüs  szent utá na. A fe ke-
te bor sot, fő leg an nak tar ka le ve lű vál to za tát 
dísz nö vény ként, cse rép ben is lát hat juk. So-
kat kell ön töz ni. Csak la kás ban vagy üveg-
ház ban le het tar ta ni, mert vi szony lag ma gas 
hő mér sék le tet kí ván. Sze re ti a pá rás le ve gőt, 
ezért le ve le it gyak ran kell spric cel ni. 

Mi ből ké szül a ma zso la?
Olyan sző lő sze mek ből, ame lyek ben alig 

vagy egy ál ta lán nin csen mag. A ma zso la-
sző lőt fürt alak já ban a tő kén hagy ják, ahol 
a nap su ga rak meg aszal ják. Hogy job ban ér
je a fény, a fürt kö rül né ha le té pik az ár nyé-
ko ló le ve le ket. Ma gyar or szá gon nem te rem, 
a dé li or szá gok ból, fő leg Gö rög or szág ból és 
Spa nyol or szág ból szál lít ják hoz zánk. Ez a 
sző lő faj ta ugy an is rend kí vül sok nap fényt 
és me le get igé nyel. Az üz le tek ben ki mér ve 
vagy ki sebb zacs kók ban árul ják.  
A Minden napra egy kérdés című könyv nyomán

4

8
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4.   Vezesd a méhecskét a labirintuson át a naprafor-
góhoz!

5.    Magyarázd meg a jelentését! Kire mondjuk? 
Kicsi a bors, de erős.

6.   Gondolj a szövegben olvasottakra! Mely élelmiszerekkel hozhatók kapcsolatba a 
megadott szavak? Írd utánuk a kezdőbetűiket! (é, k, f, m)

7.    Igaz vagy hamis? Írd a vonalra!

8.    Karikázd be az alábbi kérdésekre felelő válaszokat a szövegekben!
 Mire használják a napraforgó zöld részét? Hol lehet termeszteni a feketeborsot hazánk-
ban? Hogyan árulják a mazsolát? Hogyan lesz a magból kakaópor?

9.    Keresd meg és jelöld a má-
sodik képen a rajzok közti 
különbségeket!

bokor ___

pörkölés ___

aszalás ___

őrlés ___

Görögország ___

csokoládé ___

silótakarmány ___

fűszernövény ___

ízesítés ___

tüsszentés ___

édesipar ___

dísznövény ___

sajtolás ___

szőlőfürt ___

kb. 2 m ___

repce ___

 Csak napraforgómagból készülhet étolaj.  ___

Hazánkban hatalmas napraforgótáblák vannak.  ___

A napraforgótányérban ülnek a magok.  ___

 A kakaó fán terem. ___

Hazánkban csak üvegházban tartható a kakaócserje. ___

Az édesipar csak a csokoládégyártásban használja.  ___

 A mazsolát déli országokból szállítják hozzánk. ___

A mazsolaszőlőt aszalt állapotában szedik le a tőkéről. ___

A mazsolaszőlőben alig vagy egyáltalán nincs mag. ___

 A bors illatától nagyokat tüsszenthetünk. ___

Konyhakertben is lehet nevelni feketeborsot. ___

A feketebors szereti a vizet, sokat kell öntözni. ___

55Összesen:
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1.   A te iskoládban hova van kitéve a heti étlap? Milyen infor-
mációkat szerezhetsz róla? Miért lehet ez számodra fon-
tos? Rajzold a keretbe az arcképedet!

2.   Válassz ki és jelölj meg az étlapon egy olyan ételt, ame-
lyet nagyon szeretsz! Írd a buborékba a vele kapcsolatos 
érzéseidet!

3.   Mit szoktak étkezés előtt mondani? Megtudod, ha pótolod a hiányzó mássalhangzókat!

Heti étlap
Étkezés Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Tízórai tea,

pizzás párna
ásványvíz,
borjúmájas,
kukoricás 
kenyér,
paradicsom

tej,
csemege 
karaj,
félbarna 
kenyér, 
paprika

tejeskávé,
pulykamell 
sonka,
teljes kiőrlésű 
kifl i,
vegyes csíra

tej,
natúr vaj-
krém, teljes 
kiőrlésű 
tönkölybúza 
kenyér, retek

Ebéd csurgatott 
tojásleves

zöldborsófő-
zelék zabpely-
hes fasírttal,
teljes kiőrlésű 
kenyér

müzliszelet

brokkoli 
krémleves
rozsos 
kockával

fokhagymás 
karajszelet
párolt rizzsel

káposztasa-
láta

karalábéleves

zabpelyhes 
húsgombóc 
paradicsom-
mártással,
burgonya

meggyes pite

csontleves 
cérna metélttel

sajtos 
csirkemell,
rizibizi

joghurtos 
uborkasaláta

alma

májgombóc-
leves
(csirkemájjal)

halrúd,
burgonyapüré

majonézes 
sárgarépa-
saláta

Uzsonna zsemle,
gépsonka,
kígyóuborka

sajtkrémes 
teljes kiőrlésű 
kifl i, 
lilahagyma

kukoricás-
tonhalas 
rozskenyér,
jégsaláta

lekváros 
bukta

kifl i,
kalciumos 
kockasajt

Ó É Á A Í Á U !

4.   a)  Alkoss a betűcsoportokból étkezéshez kapcsolódó szavakat!

  b) Nézz utána a jelentésüknek a Magyar értelmező kéziszótárban! 

______________________ ______________________ ______________________ 3

1
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  8.   Állíts össze magadnak a füzetedben egy egészséges egynapi menüt a kedvenc ételeidből!

  9.   Fogalmazd meg röviden, miért kell változatosan étkeznünk! Írd a füzetedbe!

10.   Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! Írd a meghatározás elé!

C A B A B F O K D I N N Y E N

I L T M A E P A P R I K A O U

T M S Á R G A R É P A D I Ó B

R A Z L A R R F A S Z Ő L Ő O

O S E N C E A I L B O R S Ó R

M Z L A K S D O M S R E T E K

T I L A V L I L A H A G Y M A

Ö L E P E R C K R U M P L I I

K V R T A C S E R E S Z N Y E

P A T I S Z O N M E G G Y M I

N K Ö R T E M K A R A L Á B É

  5.   Válaszolj röviden a kérdésekre az étlap tanulmányozása után!

 Mely napokon volt háromfogásos ebéd? ______________________________________________

Milyen felvágott került a zsemlébe? __________________________________________________

Mivel ettem a párolt rizst? ___________________________________________________________

Milyen tészta volt a csontlevesben?___________________________________________________

Milyen étel készült ebédkor a paradicsomból? _______________________________________

  6.   a)  Karikázd be azokat a zöldségféléket, amelyek valamilyen formában szerepelnek 
az étlapon!

  b) Tegyél csillagot azok mellé, amelyek kétszer is felhasználásra kerültek!

  7.   Gyümölcsök és zöldségek nevei bújtak el a betűhálóban. Keresd meg, húzd át azo-
kat! A megmaradt betűket soronként olvasd össze! Mi lesz a megfejtés?

Megoldás: 

__________________________

___ Háromszor volt reggelire kenyér.     

___ A buktában túró volt.

___ Minden nap volt leves.

___ A halrudat sültkrumplival adták.

___ A zöldborsóból levest készítettek.

___ Harmadik fogásként volt gyümölcs is.
71Összesen:
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1.   a)  Mi a kedvenc süteményed? Ki és milyen alkalomra szokta elkészíteni?
  b) Ettél már gyümölcstortát? Ha igen, milyen volt az íze?

2.   Mikor van szükségünk receptre? Hol érhető el?  Milyen információkat tartalmaz?
3.   Használtál már receptet? Ha igen, miben segített neked?

Hogyan készül a gyümölcstorta?
Hoz zá va lók: egy ke rek pis kó ta tor ta lap

egy üveg há mo zott, fe le zett őszibarackbefőtt
3 dl tej, 3 evőka nál bú za da ra
25 dkg mar ga rin
15 dkg por cu kor, 1 cit rom  

A tor ta la pot há rom sze let be vág juk. Cit rom kré met ké szí tünk: a tej ben a bú za da rát megfőz-
zük, le hűt jük, el ke ver jük ben ne a mar ga rint és a cuk rot, be le tes  szük a cit rom le re szelt hé-
ját, be le fa csar juk a le vét. Ez zel a krém mel meg ken jük az el ső la pot, rá tes  szük a má so di kat, 
és azt meg rak juk a le csur ga tott, fél be vá gott ba rack be főt tel. A har ma dik tor ta la pot is meg-
ken jük cit rom krém mel, és a kré mes fe lét rá bo rít juk a gyü mölcs re. A ma ra dék krém mel be-
von juk a tor ta te te jét és ol da lát. A te te jét fel sze le telt őszi ba rack kal dí szít jük.

A Gyerekek főzőkanállal című könyv alapján

4.   Válaszolj röviden a kérdésekre!

  Ha 1 l tej van otthon, mennyi marad a citromkrém elkészítése után? __________________

Hány tortalapot kell megkenni citromkrémmel? _____________________________________

 Mivel díszítjük a tortát? ____________________________________________________________

5.   Számozással állítsd időrendbe a képeket!

6.   Húzd alá a szövegben, hogyan készíthetjük el a citromkrémet!

7.   Sorold fel a citromkrémhez szükséges alapanyagokat! Írd mindegyik után zárójelbe 
téve a szükséges mennyiséget is!
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

8.   Karikázd be azokat a konyhai eszközöket, amelyekre szükség lesz a torta elkészítéséhez!

26Összesen:

9

12

1

1

3

szovegertes4_2015.indd   60 5/17/16   2:04 PM



61

1.   Mikor voltál utoljára beteg? Mi volt a probléma? Milyen gyógyszert szedtél, hogy 
meggyógyulj? Mennyi idő múlva hatott a gyógyszer?

Gyógyszer-tájékoztató

2.    Írd ki az adatokat a gyógyszer-tájékoztatóból!

Hány tabletta van egy dobozban? ___________________________________________________

 Kik szedhetik a gyógyszert? ________________________________________________________

 Meddig használható fel? (lejárata) __________  év   ______________________________  hónap

3.   Oldd meg a feladatokat a gyógyszer-tájékoztató segítségével! 
a) Húzd alá a tájékoztatón, hogy mire használható a gyógyszer!
b)  Jelöld csillaggal, milyen mellékhatásai lehetnek a gyógyszernek!
c)   Keretezd be a gyógyszer eltartásával (tárolásával) kapcsolatos tudnivalókat!
d)   Karikázd be a gyerekekre vonatkozó fi gyelmeztetést a gyógyszer-tájékoztatón!

4.   Pótold a hiányzó szavakat a betegtájékoztató segítségével!

 A gyógyszert étkezés __________________ kell bevenni ____________________ folyadékkal.

5.   Következtess!

Szerinted miért van minden gyógyszerre ráírva, hogy gondosan el kell zárni?

____________________________________________________________________________________ 

Miért fontos megnézni a gyógyszer lejárati idejét?

____________________________________________________________________________________

Legfeljebb napi hány tablettát vehetnél be ebből a gyógyszerből? ______________________

Egyszerre hány tablettát vehetnél be? _______________________________________________

6.   a)  Pótold a hiányzó magánhangzókat a szöveg segítségével!
R C P T N L K L K P H T

  b) Fogalmazd meg, mit jelenthet ez a mondat! Írd le a füzetedbe!

 LÁZCSILLAPÍTÓ TABLETTA  500 mg                20 db

Láz csillapítására, fájdalomcsillapításra, fejfájás, fogfájás, reumás jellegû 
ideg- és izomfájdalmak, illetve bármilyen egyéb fájdalom csökkentésére.
Recept (vény) nélkül kapható.
Adagolása: felnôtteknek egyszeri adag: 1-2 tabletta. Ez naponta 1-2-szer, legfeljebb 3-szor ismételhetô. 
Maximális adag: napi 8 tabletta. 
Gyermekeknek: életkortól, testtömegtôl függôen, a mellékelt tájékoztató szerint.
Mellékhatások: bôrkiütés, nyálkahártya-duzzanat, asztma. Nagy adagok esetén súlyos májkárosodás.
A gyógyszert gyermekek elôl gondosan el kell zárni.
Eltartása: szobahômérsékleten (15–25 °C), fénytôl védve, az eredeti csomagolásban.
Adagolása gyermekeknek: 6–9 év: 500 mg (1 tabletta) 3-4-szer naponta, legfeljebb napi 4 db 500 mg-
os tabletta. 9–14 év: 500 mg 3-4-szer naponta, legfeljebb napi 4 db 500 mg-os tabletta.
A tablettát étkezés után bôséges folyadékkal kell bevenni.

 Gysz: 0690702
Lejár: 2017/07
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1.   Milyen fajtájú naptárakat ismersz? Miért van rá szükségünk? Gyűjtsd össze, mikor 
és mire használhatjuk? 

2.   Jelöld a naptárban csillaggal azokat a neveket, amelyekről még nem hallottál!

Tájékozódás a naptárban

5. hét    JANUÁR
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

27. 28. 29. 30. 31. 1. 2.

Angelika
Károly
Karola

Adél
Martin
Gerda

Marcella Ignác
Karolin

Aida

6. hét    FEBRUÁR
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Balázs
Ráhel

Csenge
Ágota
Ingrid

Dorottya
Dóra

Tódor
Rómeó

Aranka
Abigél
Alex

7. hét    FEBRUÁR
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök

10. 14. 15. 16.

Elvira
Bertold

Marietta
Lívia
Lídia

Ella
Linda

Bálint
Valentin

Kolos
Georgina

Julianna
Lilla

8. hét    FEBRUÁR
Hétfő Kedd Szombat Vasárnap

17. 18. 19. 20. 21.

Donát Bernadett Zsuzsanna
Aladár
Álmos

Eleonóra Gerzson Alfréd

9. hét    FEBRUÁR
Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

24. 25. 1. 2.

Mátyás Géza Edina
Ákos
Bátor

Elemér Albin Lujza
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3.   Egészítsd ki a naptár lapjainak hiányzó adatait!

4.   Ha lány vagy, a fi úneveket, ha fi ú, akkor a lányneveket húzd alá!

5.   A táblázat oszlopaiban egy-egy gyerek neve bújt el. Az oszlop tetején olvashatod, 
hogy mikor ünnepli a névnapját. Keresd ki a naptárból a nevét, majd írd be a táblá-
zatba! (Három helyen fi gyelned kell a betűk számára is!)

jan. 27. febr. 15. márc. 2. febr. 26.

febr. 28. febr. 24. febr. 10.

febr. 27. febr. 4. febr. 25.

Megfejtés: ________________________________

6.   Három olyan nevet is olvashatsz a naptárban, amelyet történelmi olvasmá nyokból is 
ismerhetsz. Ki kicsoda? Kösd össze az egymáshoz illőket!

7.   Keretezd be a naptárban az osztálytársaid nevét!

8.   Válaszolj a kérdésekre! 

a) Kinek a neve „bújt el” a betűrejtvényben? 

________________________________________________

b) Keresd ki a naptárból, mikor ünnepli a névnapját! 

________________________________________________

c)  Tudod-e, miről nevezetes ez a nap? Ha nem, nézz 
utána az interneten!

Géza

Álmos

 Mátyás

 Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet 
 másodszülött fia. Magyar király.

 Szent István édesapja, aki tudta, hogy
 népünknek fel kell venni a keresztséget.

 Magyar fejedelem. 
A honfoglaló Árpád apja.
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1.   Mi a szembetűnő a két levél között? Vajon miért ilyen formában szerepelnek? 
2.   Mi lehet a műfajuk? Milyen szabályok vonatkoznak az írásukra?
3.   Jósold meg, kik levelezhetnek egymással! Miről írhatnak?

Levélváltás
Julcsi és Évi barátnők. Ugyanabba az óvodába és iskolába jártak. Nyár elején Julcsi szülei 

úgy döntöttek, beköltöznek a nagyvárosba, így közelebb lesz a munkahelyük, nem kell any-
nyit utazniuk, több idejük marad a gyermekükre. A lányok nem örültek a hírnek. Megfogad-
ták, hogy továbbra is tartani fogják egymással a kapcsolatot. Julcsi hamarosan e-mailben 
számolt be Évinek a vele történtekről.

Szia Évi!

Bocs, hogy nem írtam eddig. Az elmúlt pár hétben sok minden történt velem. 
Nagyon szép társasházba költöztünk a második emeletre. Még lift is van az épület-
ben. A lakásunk három szobás, nekem is van külön szobám.
Sajnos az udvarunk kicsi, de van a közelben egy játszótér. Oda szoktam elmenni 
anyával. Már voltunk strandon és játszóházban is, sőt bicikliztünk is az új kerékpár-
úton. Lehet, hogy szeptembertől úszni fogok tanulni. Képzeld, tudok görkorizni! 
Apa tanított meg rá. 
Hiányzol. Sokat gondolok rá, milyen jó volna együtt játszani, beszélgetni.
Négy nap múlva kezdődik az iskola. Kíváncsi vagyok, milyen lesz az új tanító néni, 
kik lesznek az osztálytársaim. 
Legközelebb majd erről írok. Kérlek, te is írj! Meséld el, mi történt veled amióta 
elköltöztünk!   
       Szia: Julcsi

Szia Julcsi!

Köszi az e-mail-t. Sajnos elromlott a számítógépünk. A szerelőnél van. 

Ezért írok most kézzel.

Nekem is jól telt a szünid
ő. Igaz, legtöbbszö

r itthon voltunk. V
ettünk egy 

nagy medencét, apa felállí
totta az udvaron. 

Abban fürödtünk eg
ész nap. 

Átjött Kitti, Jutka, Panna, Zoli és Laci is. Együtt játszo
ttunk, nevettünk.

Rengeteg barack ter
mett. Lekvárt főztünk belő

le a nagyival. 31 
üveggel 

lett. Villámnak megszületett a kiscsik
ója. Nagyon aranyos.

Tegnap elkezdődött
 újra az iskola. Mindenkinek hiányoz

tál, sokat emleget-

tünk. Most Kitti mellett ülök. Remélem, nem ültet el Ági néni!

       Szia: Évi
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4.   Következtess! Töltsd ki a táblázatokat!
  a) Melyik évszakban és hónapban íródhattak a levelek?
  b) Milyen településen laknak a lányok?

Évszak Hónap Település

Julcsi levele Julcsi
Évi levele Évi

  c) Igazold állításaidat egy-egy rövid mondattal! Írd le a füzetedbe!

5.   Keretezd be a levelekben! 
Miről szeretne Julcsi legközelebb írni? Miért írta Évi kézzel a levelét?

6.   A két barátnőnek van egy közös, titkos jelkódja. Julcsi a következő levelében ennek 
segítségével írta meg titkát. Vajon miről szól a rejtélyes üzenet?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V W X Y Z

10 1 16 1 24 18 25 14 11 25 26 6 25 26 31 7 24 6 16

25 35 29 15 6 26 11 14 6 35 16 7 9 26 11 26 18 14

7.   Figyeld meg a képeket! Írd a mellettük lévő üres keretbe annak a lánynévnek a kez-
dőbetűjét, akihez kapcsolódik. Alkoss velük szóban mondatokat! 

8.   Ha helyes sorrendbe teszed a betűket, a képen látható tárgy rokon értelmű megfele-
lőit kapod. Nevezd meg azokat!

KÉPREKÁ ___________________

IICLKBI _____________________

TÉKKREEŰK ________________

IJCBA _______________________

GABRNI ____________________
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1.   Idézd fel az időjárás elemeiről tanultakat!
2.   Gyűjtsd össze, honnan tájékozódhatsz a várható időjárásról! Írd le a füzetedbe!

Időjárás-előrejelzés

3.   Tanulmányozd a csütörtöki napra vonatkozó időjárás-előrejelzést! Húzd át a helyte-
lenül megadott szavakat, írd fölé a helyes kifejezést!  
 
Csütörtökön párás, országszerte ködös reggelre ébredhetünk. Északkeleten eső várható. 

A megadott nagyvárosok közül Miskolcon lesz a leghidegebb.

4.   Keretezd be, hol van a legtöbb és legkevesebb hó hazánkban!

5.   Olvasd el a következő napokra és a jövő hétre szóló előrejelzést! Jelöld a térképváz-
laton *-gal, hogy hol alakulhat ki a hét végén havazás!

6.   A 40-45 cm-es hó már alkalmas síelésre. Satírozd be, hova ne induljunk el síelni!

7.   Az előrejelzésben olvasottak alapján, felelj a kérdésre a megfelelő nap betűjelének 
karikázásával!

P  = Péntek Sz  = Szombat V  = Vasárnap

1. Melyik nap lesz a leghidegebb?  P Sz V
2. Melyik nap lesz –12 oC hajnalban? P Sz V
3. Melyik napra várható eső? P Sz V
4. Melyik napon várható havazás északon? P Sz V
5. Melyik napon várható havazás nyugaton? P  Sz V
6. Melyik napon érdemes kirándulni menni? P Sz V

 Ha zánk ban csü tör tö kön a pá rás, fol tok-
ban kö dös reg gelt kö vetően a dél nyu ga ti 
me gyék ben vál to zóan felhős, észak ke le ten 
nap sü té ses, en nek el le né re hi deg időben 
lesz ré szünk. Ál ta lá ban mér sé kelt ma rad 
a lég moz gás. A hő mér sék let csúcs ér té ke –6, 
–1 °C kö rül ala kul.  

A következő na pok időjá rá sa: pén te ken 
haj nal ban is mét szá mít ha tunk –15 °C kö rü li  
hő mér sék let re, fol tok ban köd re, ezt kö vetően 
nap  sü tés re. A hét vé gén több lesz a felhő. 
Szom   ba ton észa kon, va sár nap nyu ga ton ala-
kul hat ki ha va zás. A jövő hé ten foly ta tó dik az 
át la gos nál jó val hi de gebb, vál to zóan felhős idő.

Ma gyar Nem zet című újság alapján

Idõjárás-elõrejelzés

A következõ na pok idõjá rá sa: pén te ken haj -
nal ban is mét szá mít ha tunk –15 °C kö rü li  hõ mér -
sék let re, fol tok ban köd re, ezt kö vetõen nap  sü tés -
re. A hét vé gén több lesz a felhõ. Szom   ba ton
észa kon, va sár nap nyu ga ton ala kul hat ki ha va -
zás. A jövõ hé ten foly ta tó dik az át la gos nál jó val
hi de gebb, vál to zóan felhõs idõ.

Ma gyar Nem zet címû újság alapján

Ha zánk ban csü tör tö kön a pá rás, fol tok ban kö -
dös reg gelt kö vetõen a dél nyu ga ti me gyék ben
vál to zóan felhõs, észak ke le ten nap sü té ses, en -
nek el le né re hi deg idõben lesz ré szünk. Ál ta lá -
ban mér sé kelt ma rad a lég moz gás. A hõ mér sék -
let csúcs ér té ke –6, –1 °C kö rül ala kul. 

A legtöbb hó ____________________________ van, ________ cm.

A legkevesebb hó __________________________ van, ________ cm.

A Normafánál __________ cm hó van. _______________________ 74  cm hó van.

Csütörtökön párás, országszerte ködös reggelre ébredhetünk. Északkeleten

esõ várható. A megadott nagyvárosok közül Miskolcon lesz a leghidegebb.

1. Tanulmányozd a csütörtöki napra vonatkozó idõjárás-elõrejelzést! 
Javítsd ki az állításokban elõforduló hibákat!

3. Olvasd el a következõ napokra és a jövõ hétre szóló elõrejelzést! Jelöld 
a térképvázlaton *-gal, hogy hol alakulhat ki a hét végén havazás!

2. Írd le, milyen a hóhelyzet a magyarországi hegyekben! Hol van hó és mekkora?

______________________________________________________________________

4. A 40-45 cm-es hó már alkalmas síelésre. Írd le, hova ne induljunk el síelni!

______________________________________________________________________

6. A hét végén melyik napon volna érdemes kirándulni menni? Miért?

7. Húzd alá a szövegben a jövõ hét idõjárására vonatkozó mondatot!

Szombat: minimum ___________________       maximum ______________________

Napos vagy felhõs lesz-e az ég? Jelöld a keretben!

5. Válaszolj, mennyi a szombatra várható minimum, illetve maximum hõmérséklet!
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1.   Vannak a szövegben számodra ismeretlen szavak, kifejezések? Húzd alá!
2.   Van saját szobanövényed? Ha igen, hogyan gondozod?

A szobapáfrány
Dús nö ve ke dé sű, még is ke cses ala kú nö vény. Kard ala kú, élénk zöld szí nű, szár nyalt le-

ve lei igen vál to za to sak. A le ve lek faj tá tól füg gő en kes ke nyeb bek vagy szé le seb bek, il let ve 
kü lön bö ző mér ték ben fod ros szé lű ek, 90 cm hos  szú ra is meg nő nek. Mu ta tós nö vény, szin te 
min den kör nye zet hez il lik.

A túl sá go san me leg és szá raz le ve gő jű szo bák ki vé te lé vel jól tart ha tó bel ső te rek ben. 
Táp anyag el lá tás: a nö ve ke dé si idő szak ban két he ten ként, egyéb ként ha von ta egy szer táp-

ol da toz zuk. Az ol dat tö mény sé gét csök kent sük a ja va solt ér ték fe lé re.
Át ül te tés: Amen  nyi ben a gyö ke rek a cse re pet már tel je sen ki töl tik, ta vas  szal ül tes sük át 

páfrányföldkeverékbe. 
John Brookes Kert a lakásban című könyve nyomán

3.   a)  Töltsd ki a „Környezeti igényei” részt a táblázat fejléce alapján!
  b) Írd le a páfrányra jellemző adatokat a megadott jelkulcs segítségével!

4.   Satírozd be zölddel a növény leveleire jellemző tulajdonságokat!

 kard alakú        keskeny        ritka         néhány cm hosszú         szúrós

szárnyalt        élénkzöld        dús        egyenes szélű        fodros szélű

5.   Húzd alá a választ a szövegben, s jelöld a kérdés után megadott jellel!
Milyen sűrűn kell tápoldatozni a páfrányt? (♦) Melyik évszakban kell átültetni? (♥)
Milyen típusú földet kedvel? () Mi az, amit nem kedvel? ()

6.   Következtess!
Ha a tápoldat felhasználásához az a javaslat, hogy az oldatból általában 1 l vízhez 10 ml-t 
kell adni, a páfrány esetében hogyan készítenéd el az oldatot? Miért?

1liter vízhez _____ ml kell. _________________________________________________________

7.   Fejezd be a mondatot a kötőszavaknak megfelelően! Írd le a füzetedbe!
Szeretem a szobanövényeket, mert …         ezért ….         de ….         pedig …
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1.   Mikor van szükségünk térképre? Hol érhető el? Milyen információkat tartalmaz? 
2.   Használtál már térképet? Ha igen, hogyan olvastál le róla adatokat?
3.   Gondolj vissza előzetes tanulmányaidra! Mely települések térképeire emlékszel?  
4.   Keresd meg a tétképen a jelmagyarázatban magadott piktogramokat! 

A Budakeszi Vadaspark

A Budakeszi Vadaspark 1979-ben, a nemzetközi gyermekév alkalmából nyílt meg.
Megközelítés: A Budakeszi Vadaspark a Széll Kálmán térről induló 22-es autóbusszal 

közelíthető meg. A Szanatórium utcánál tábla jelzi a haladási irányt. Az autóval érkezők a 
bejáratnál találnak parkolóhelyet.

Pénztári nyitvatartás: 8 és 16 óra között
Szünnap: szerda
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  5.   Kösd össze, mit jelölnek az alábbi térképjelek!

  Sétaút (túraútvonal)  Parkolóhely

  Kilátó  Magasles

  Bejárat  Gombapavilon

  Tűzrakóhely  Buszmegálló

  6.   a) Jelöld piros pöttyel a térképen a bejáratot!
b)  Melyik úton indulnál el a 22-es autóbusz megállójából a bejárathoz? Jelöld kék-

kel az útvonalat!

  7.   a) Fejtsd meg a keresztrejtvényt a szöveg, a jelmagyarázat és a térkép segítségével! 

1. Az A vagy a B túraútvonal rövidebb? 
2.  Milyen tömegközlekedési eszközzel 

lehet eljutni a vadasparkhoz? 
3. Mely napon van zárva a vadaspark? 
4. Mit jelöl az üres négyzet? 
5.  Mi a T betű meghatározása a jelma-

gyarázatban? 
6.  Mit jelöl a fehér, nagy kiterjedésű terü-

let a vadasparkban? 
7. Milyen tisztáson található a játszótér? 
8.  Melyik állat árnyképe szerepel 3-szor a térképen? 
9. Hány magasles van felállítva a vadasparkban? 

Megfejtés: ______________________________

b) Melyik hegységben található a megfejtett település? Karikázd be a tájékoztatóban!  

  8.   a) Keretezd be a szövegben a park látogatási idejével kapcsolatos információkat!
b) Fogalmazz három kérdést a nyitvatartással kapcsolatosan! Írd le a füzetedbe!

  9.   Fogalmazd meg röviden! Miért építenek az erdészek, illetve a 
vadászok magasleseket?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10.   Pótold a szöveg segítségével a mondatokból hiányzó adatokat!

A ____________________ Vadaspark 1979-ben, a nemzetközi ____________________ alkalmából 

nyílt meg. A ________-es autóbusszal közelíthető meg, amely a Széll Kálmán térről indul. 

A ____________________ utcánál kell leszállni, s ott ____________________ jelzi a haladási 

irányt. Az ____________________ érkezők a bejáratnál találnak parkolóhelyet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.
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1.   Elevenítsd fel ismereteidet! Mit tanultál az elmúlt évben a térképről? Mit tudsz leol-
vasni róla?   

2.   A feladatok megoldása közben használd az atlaszodat is!

Tájékozódás Magyarország térképvázlatán
Magyarország térképe az ország kicsinyített alaprajza. Az ország határát vastag piros vo-

nal jelöli. Hazánk területén 19 megye található. Ezek határát vékony, piros pöttyökből álló 
vonal jelzi. Mindegyik megyének van egy megyeszékhelye. Ez ott a legjelentősebb város. 
A megyeszékhelyek nevét nyomtatott nagybetűkkel írjuk, és fekete szaggatott vonallal 
húzzuk alá. A folyókat vastagabb, illetve vékonyabb kék vonallal jelöljük. Magyarország 
legnagyobb folyója a Duna, ezt köve-
ti a Tisza. Az állóvizeket alakjuknak 
megfelelő kék folttal jelöli a térkép.

Magyarország területét hat nagy táj-
egységre osztjuk: az Alföld, a Kisal-
föld, a Dunántúli-dombság a Mecsek-
kel, a Dunántúli-középhegység, az 
Északi-középhegység és az Alpokalja.

Hazánk térképén jól tájékozódha-
tunk a világtájak segítségével. A vi-
lágtájakat nyomtatott nagybetűkkel 
jelöljük.

3.  Színezd ki megyétek területét! Írd be a megyeszékhely nevét a megfelelő jelöléssel!

4.  Következtess! Hány megyeszékhelye van Magyarországnak? Indokold válaszodat!
____________________________________________________________________________________

5.   Jelöld a térképvázlaton a megfelelő színnel hazánk két legnagyobb folyóját, továbbá 
a Balatont, a Velencei-tavat, a Fertő tavat és Budapestet! Nevezd is meg ezeket!

6.   Emlékszel még az égtájakat jelölő versikére? Mondd el! 
Írd az égtájak rövidítését az üres keretekbe!

7.  Írd le, milyen irányban helyezkedik el …

a Balatontól a Fertő tó!         ______                Budapesttől a Balaton!    ______ 

a Balatontól a Velencei-tó!   ______                a megyédtől Budapest!    ______

8.  Írd be hazánk néhány nagy tájegységének nevét a négyzetekbe!

1.   2.   3. 

4. 

9.  Igazold egy példával, hogy mikor van szükségünk a térképen történő tájékozódásra!

–
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díszlettervező: színpadon, filmezésben a helyszínt megjelenítő művész (építészeti elem, 
tárgyak)

ebtörzskönyv: tenyészállatok (kutyák) származását igazoló lap

évelő: lágy szárú, több évig élő és ezalatt többször termő növény

gyöktörzs: némely növény szárának föld alatti, áttelelő, vastag része

illusztráció: a szöveget magyarázó, értelmező rajz, kép

ivarérett: szaporodásra képessé vált, kifejlett állat

koreográfus: színpadi táncokat tervező táncművész

ménes: együtt legeltetett lovak nagyobb csoportja

menetrend: rendszeresen közlekedő járművek útvonalának, indulásának, érkezésének a 
rendje

nemez: gyapjúból tömörített anyag

neogótikus stílus: építészetben használt stílus, melyre a gazdagon díszítettség jellemző

nyugta: pénzösszeg vagy értéktárgy átvételét igazoló irat

planetárium: égitestek helyzetét, mozgását szemléltető, kupolás épületben lévő berendezés

recept: étel, ital elkészítési módjának leírása; orvos által írt lap, amely tartalmazza a gyógy-
szer nevét, adagolását

rekorder: valamiben a legjobb, legnagyobb, legkülönlegesebb, leggyorsabb

rendező: színdarabok színpadra állítását irányítja

sarjhagyma: egyes növények hajtásokat, hagymákat hoznak, amelyeket az anyanövényről 
le lehet választani, s önálló utódnövények lesznek

színész: színpadi művek, filmek szerepeit hivatásszerűen eljátszó személy

színlap: színdarab címét, szereposztását tartalmazó plakát

tápoldat: a növénynek szükséges ásványi anyagokat tartalmazó oldat

tárlatvezetés: a kiállítás szakszerű magyarázattal történő bemutatása

térképvázlat: csak a fő tájékozódási pontokat feltüntető, vázlatos térkép

tőosztás: a sűrű, terebélyes növényeket az átültetés során két- vagy többfelé osztják

utód: leszármazott, későbbi nemzedék

vemhes: méhében magzatot hordó nőstény

Fogalomtár
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