
HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLÔVILÁGA

(ISMÉTLÔ RENDSZEREZÉS)

HAZÁNK ÉLÔVILÁGA

      a) b)

c) d)

e) f)

lomberdôk, félsivatagok, folyók és tavak, havasi rétek, füves puszták, par kok,
gyü  mölcsösök

AZ ER DÔK NÖVÉNY VI LÁ GA

3. Milyen erdôk vannak hazánkban? Hol alakulnak ki? Jellemezd a különbözô
erdôket! Töltsd ki a táb lá za tot! (Segít a tankönyv 8. oldala!)

2. Milyen természetes életközösségek találhatók hazánkban? A felsorolásból
húzd alá a megfelelôket!

1. Milyen beavatkozásokkal változtatta meg a letelepedô ember Magyarország
ôsi, természetes élôvilágát? Elemezd a tankönyv 6. oldalán található ábrát, és
ne  vezd meg sorrendben az egyes tevékenységeket!

3

Erdôtípus Mely nagytájakon alakult ki? Az erdô jellemzôi
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AZ ER DÔK ÁLLAT VI LÁ GA

• Nö vény evôk: 

• Ál lat evôk: 

• Min den evôk: 

6. Cso por to sítsd az ál la to kat táp lá lé kuk sze rint! A 4. oldal képeinek szá ma i val
vá  la szolj!

5. Válogass a 4. oldal képeibôl! Mely állatok találnak táplálékot és búvóhelyet
a lomb  koronaszintben, a cser je szin tben és a gyep szin tben? A szá mo kat írd a
táb  lá zat megfelelô helyére!

4. Válogass a képekbôl! Mely nö vények al kot ják a lombkoro na szin tet, a cser  je -
szin tet és a gyep szin tet? A számokat írd a táblázat meg felelô he lyé re!

A lomberdô szintjei Nö vé nyek

Lomb ko ro na szint

Cser je szint

Gyep szint

A lomberdô szintjei Állatok

Lomb ko ro na szint

Cser je szint

Gyep szint
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6

a)

b)

A RÉ TEK ÉLÔ VILÁGA

A nap fény a ré ten , mint a lom bos er dô ben.

A le ve gô pá ra tar tal ma a ré ten , mint a lom bos er dôk gyep szint jé ben.

Az ár nyék a ré ten , mint a bükk er dôk ben.

Bú vó hely az ál la tok szá má ra a ré ten , mint a tölgy er dôk ben.

A szél a ré ten , mint a lom bos er dôk ben.

9. Fel so rol tuk a szá raz és a ned ves ré tek nö vé nye i nek a sa já tos sá ga it. Nevezd
meg a növényeket! Írd a szá mo kat a meg fe le lô nö vé nyek ne ve alá!

8. Je löld a fel so rolt meg ál la pí tá so kat úgy, hogy az ál lí tás igaz le gyen! A kö vet -
ke  zô je le ket hasz náld: > na gyobb, több; < ki sebb, ke ve sebb!

7. Ál líts össze az er dô élô vi lág ára jel lem zô táp lá lék lán co kat!
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1. boj tos gyö kér ze te van, 2. gyök tör zse füg gô le ges, 3. szél po roz za, 4. éve lô,
5. két   szi kû, 6. szal ma szá ra van, 7. ro var po roz za, 8. hen ge res szá rán ol dal ágak
van nak, 9. le vél ere ze te mel lé ke res, 10. le vél ere ze te fôeres, 11. vi rág ta lan,12. szá -
ra négy szög le tes, 13. vi rág ta ka ró ja nem látható, 14. fô- és ol dal gyö ke re van,
15. alj fû, 16. szál fû, 17. csip kés szé lû le ve le van, 18. le ve lei ta gol tak, 19. le ve lei
éles szé lû ek, 20. spó rá val sza po ro dik, 21. egy szi kû, 22. vi rág ta ka ró ja látható

A) mo csá ri zsur ló – ví zi sik ló – fe hér gó lya
B) sün – bar na va rangy – fe hér gó lya
C) an gol per je – olasz sás ka – für ge gyík
D) ré ti sás – mo csá ri zsur ló – nád per je
E) olasz sás ka – für ge gyík – kö zön sé ges de ne vér

A VI ZEK ÉS A VÍZ PART OK ÉLÔ LÉ NYEI

las sab ban, me le get, szél, szá raz föld, fény, hûl le, hô mér sék let, hôingás, pá rás, sû -
rûbb, pá ro log, ta vak, ol dott ál la pot ban

A víz par ton és a víz fel szí nén sok a . A víz

me leg szik fel, mint és a le ve gô,

de las sab ban is . A víz el nye li és rak tá roz za

a . A víz ben egyen le te sebb a .

A na pi nem je len tôs. A víz par ton szin te min dig fúj a

. A fo lyók, pa ta kok, fe lü le te ál lan dó an

, ezért a vi zek fe lett és a víz par ton min dig

a le ve gô. A víz a le ve gô nél.

Az ás vá nyi sók, a szén-di o xid és az oxi gén van a víz ben.

11. Gyûjtsd össze a vi zek és a víz part ok ter mé sze ti adott sá ga it! A mon da tok
ki egé szí té sé hez az aláb bi ki fe je zé sek kö zül vá lo gass!

10. Me lyik ré ti táp lá lék lánc he lyes? Ka ri kázd be a be tû je lét!
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1. szá rá ból egyet len gyö kér szál csüng a víz be, 2. a víz fe né ken gyö ke re zik,
3. egyet len zöld szí nû sejt bôl áll, 4. vi rá gai zöld lep lû ek, 5. tes te min de nütt egy -
for ma fel épí té sû, 6. szá ra a víz szí nén szét te rül, 7. fo nal ala kú, 8. víz po roz ta,
9. gyö ke rük, szá ruk, le ve lük, vi rá guk nincs, 10. vi rá gos nö vény, 11. sza bad szem -
mel nem lát ha tó, 12. pár mm nagy sá gú, 13. osz tó dás sal sza po ro dik

1. 2. 3.

14. Cso por to sítsd a meg is mert ví zi, víz par ti ál la to kat táp lá lé kuk sze rint! Írd a
bekeretezett részekbe az állatok nevét!

13. Egé szítsd ki a raj zo kat a nö vé nyek le ve le i vel! Ne vezd meg a nö vé nye ket
és a vi rág za tu kat is!

12. A fel so rolt tu laj don sá gok alap ján ál la pítsd meg a nö vé nyek ne vét!

8

Tulajdonság 

3, 9, 11, 13

5, 7, 9, 13

A növény neve Tulajdonság

2, 4, 8, 10

1, 6, 10, 12

A növény neve

ál la ti ere de tû: nö vé nyi és ál la ti ere de tû:

A táp lá lé ka

1. 2. 3.
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