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a házityúk

Egészítsd ki a mondatot a kép alapján!1.

Rajzold át színessel a gerincoszlopot!

A házityúk  állat.

Fejezd be a mondatot az ábra alapján!

A házityúk testét 

 .

2.

Nevezd meg a kétféle tollat!

1. 

2. 

Egészítsd ki a mondatokat!

A házityúk csőre: 

Mi a begy és a zúzógyomor szerepe a házityúk táplálkozásában?

Begy: 

Zúzógyomor: 

A házityúk lába 

 .

Mi van az ujjak végén? 

3.

Színezd az 1. feladat ábráján kékre a combcsontot, pirosra a csüdöt!4.
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Keresd az összefüggést a házityúk életmódja és testfelépítése között!

 kapirgál zömök test

 magvakat, rovarokat fogyaszt erős, hegyes csőr

 csipeget erős láb

 rossz repülő begy, zúzógyomor

5.

1. meszes héj

2. lágy héj

3. fehérje

4. sárgája

5. levegővel telt rész

Tanuld meg a rajz segítségével a tojás részeit!

Minden mésztartalmú anyag pezseg az ecet hatására. Bizonyítsd be kísérlettel, hogy a tojáshéj 
meszet tartalmaz! Tervezd meg a kísérletet, figyeld meg és írd le, mi történik!

Írd a kép alá a tyúkcsalád tagjait!7.

Vizsgáld meg a főtt tojást! Írd a megfelelő helyre a tojás részeit!6.
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a házikacsa

Jellemezd az ábrák alapján a házikacsát és a háziludat! Használd a tankönyv szövegét!1.

Mely állatok lábát látod a képen? Írd az állat nevét és a láb típusát a képek alá!3.

Testalakja: 

A tollazatának színe: 

Csőrének színe, alakja, típusa: 

Lábainak nagysága, típusa: 

Színezd ki az úszóhártyát!

Rajzold be a faggyúmirigyeket az ábrába!2.

Egészítsd ki a mondatokat!

A pelyhes kiskacsák fejletten bújnak ki a  . A kicsik a fészket elhagyják, 

önállóan táplálkoznak, ezért  kicsinyeknek nevezzük őket.

4.

Mit hasznosítanak a házikacsából? Húzd alá!

 húsát, tollát, tojását, csontjait, zsírját, máját, faggyúmirigyét 

5.
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az ember hűséges társa: a kutya

Sorolj fel olyan, a kutyára jellemző tulajdonságokat, ami miatt az ember magához szelídítette!1.

Sorolj fel a kutyára és a házi macskára jellemző közös tulajdonságokat!3.

mozgás

nagyon gyorsan fut

mászik, kúszik

táplálkozás

ragadozó

tarajos zápfog, tépőfog

szaporodás

eleveneket szül

emlős
testfelépítés

gerinces

karcsú, hajlékony test

erős izomzat, széles mellkas

kerek fej

hosszúkás fej

ujjon jár

bőrpárnákon jár

éles karmok

élőhely

házban, padláson

ólban

Mely tulajdonságokban hasonlít, és miben különbözik a kutya a macskától? Kösd össze a 
szavakat, kifejezéseket azzal az állattal, amelyikre jellemző a tulajdonság!

2.
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Figyeld meg a kutyádat, és készíts feljegyzést az alábbi szempontok alapján! Ha nincs ku-
tyád, beszéld meg osztálytársaddal, végezzétek együtt a megfigyelést! Csak arra a kérdésre 
válaszoljatok, amit sikerült megfigyelnetek!

A kutya neve:  .

Kora:  . Neme:  . Fajtája:  .

Színe, nagysága, testtömege: 

Hol van a háza, tartózkodási helye? 

Miért ezt a helyet választottátok neki? 

Mennyit alszik nappal? 

Mitől szokott felriadni? 

Kire hallgat a legjobban a családban? 

Hogyan jelzi a gazdájához való ragaszkodását? 

Kit ugat meg a leggyakrabban? 

Mivel játszik szívesen? 

Merre csatangol szívesen? 

Figyeld meg a fülmozgását, farkát, ha éberen figyel: 

ha megszidod:  ha simogatod, dicséred: 

Hányszor eteted naponta?   Mi a kedvenc eledele? 

Milyen időközönként fürdeted, gondozod? 

Hányszor ellik évente?   Hány kiskutyája született? 

Milyenek az újszülött kiskutyák? 

Hány nap múlva nyílik ki a szemük? 

Hogyan viselkedik az anyaállat, ha közelítesz a kiskutyákhoz? 

Hogyan tanítja anyjuk a kiskutyákat? 

Miért szereted a kutyákat, vagy miért nem szereted őket? 

Egyéb észrevételeim: 

Ha kutyád van, ne felejts el rendszeresen gondoskodni róla!

4.
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