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AZ ERDŐ ÉLETKÖZÖSSÉGE  

Az erdő sokféle élőlény életközössége

Egészítsd ki a mondatokat!

Az erdő  és  életközössége.

Az erdőben a meghatározó növények a  .  

Az erdő jól elkülöníthető  tagolódik.

Nevezd meg az erdő szintjeit! Írd az élőlények számát a szintek melletti vonalra, oda, 
ahol élnek!

1. földigiliszta, 2. mókus, 3. kalapos gombák, 4. csigák, 5. páfrányok, 6. füvek, 7. cser-
jék, 8. énekesmadarak, 9. hernyók, 10. szarvas

Keresd meg a tankönyv 6. oldalán található térképen lakóhelyedet!
Keress összefüggést lakóhelyed felszíne, és az ott található erdő típusa között!

A cserjék kedvelik a sok fényt

Ismerd fel a leggyakrabban előforduló cserjéket, és írd a nevüket a képük alá!

   

1.

2.

1.
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Húzd alá azokat a megállapításokat, amelyek csak a cserjékre vonatkoznak!

fás szár,  ág,  gally,  lomb,  törzs,  közvetlenül a föld felett elágazó fás szár

Mely növényekkel egyezik a többi tulajdonságuk? 

Hasonlítsd össze a kökényt a szilvafával! Húzz vonalat az egyes tulajdonságoktól  
ahhoz a növényhez, amelyikre jellemző!

cserje
termése édes

törzs
közvetlenül a föld felett

elágazó fás szár
fűrészes szélű levél
fehér, illatos virág

kék, hamvas terméshéj
csonthéjas termés

zárvatermő növény
rovarporozta virág

ágtövis
termése fanyar ízű

Nevezd meg a virág részeit!
Színezd ki azt a részt, amiből a megporzás után a termés és a mag fejlődik!

Mely növényre jellemző? Írd a számokat a növény neve mellé!

1. ehető termés; 2. ehető mag; 3. kedveli a sok napfényt; 4. ágtövis; 5. tüske; 6. csip-
kebogyótermés; 7. csonthéjas termés; 8. magjában sok az olaj és a fehérje; 9. termése 
sok C-vitamint tartalmaz; 10. fontos mézelő növény; 11. cserje; 12. fás szárú; 13. vi-
rágjából lekvárt, szörpöt készítenek; 14. szárított terméséből teát készítenek; 15. levelei 
gyógyhatásúak; 16. a csokoládét ízesítik vele; 17. hazánk nyugati részén is előfordul, 
de inkább a magas hegységekben

kökény:  mogyoró: 

gyepűrózsa:  som:  

cserszömörce:  fekete áfonya: 

 fekete bodza: 

Miről tudod megállapítani, hogy melyik virágot porozzák be a rovarok?

2.

3.

4.

5.

6.
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Mit ábrázol a rajz? Mely növényeknél tanultad? Írd a vonalakra!
  

  

A tölgy és más erdőalkotó fák

Húzd alá azokat a környezeti feltételeket, amelyek a tölgyfa számára szükségesek!

Sok csapadékot kedvel; fényt és meleget igényel; tápanyagban gazdag talajt kedvel; 

vékony rétegű sovány talajon is megél; magashegységek fája; középhegységek, domb-

vidékek fája; árnyékos É-i lejtők fája

Írd a kép mellé a tankönyv szövege alapján a tölgyfára jellemző tulajdonságokat!

lombkorona: 

levél: 

törzs: 

gyökérzet: 

Milyen virágokat ábrázolnak az ivarjelek?

¢  virág

™  virág

Rajzold a jeleket a tölgyfa virágainak képe mellé!
A tölgyfa porzós és termős virágai egy növényen találhatók, ezért  
növénynek nevezzük.

Mely termés látható az ábrán? 
Húzz vonalat a termés részeinek nevétől a termés ábrájának megfelelő részéhez! 

terméshéj 
maghéj 
mag 
kupacs

7.

1.

2.

3.

4.
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Hasonlítsd össze a bükkfát, a gyertyánt és a tölgyet! Írj számot ahhoz a növényhez, 
amelyikre a megállapítás jellemző!

tölgyfa:  bükkfa:  gyertyán: 

1. hűvösebb éghajlaton él; 2. sok napfényt, meleget igényel; 3. nagy az alkalmazkodó 

képessége; 4. kérge sima; 5. kérge mélyen repedezett; 6. kérge vékony, sima; 7. törzse 

zömök; 8. laza lombkoronája átengedi a fényt; 9. lombkoronája zárt; 10. magas növésű; 

11. a kocsánytalan tölgynél magasabb, de a bükknél alacsonyabb; 12. aljnövényzete 

ritka; 13. aljnövényzete dús; 14. elszíneződött levelei télen még a fákon maradnak;  

15. lombhullató; 16. makktermés; 17. apró tojásdad alakú makktermés; 18. a kupacs-

ban kettesével ülnek a makktermések; 19. fája szilárd, kemény; 20. fája tömör, kemény; 

21. kiváló tűzifa; 22. fájából hordót készítenek;  23. barkavirágzata porzós virágokból 

áll; 24. egylaki növény; 25. zárvatermő; 26. a tölggyel alkot erdőt
Húzd alá a mindhárom növényre jellemző tulajdonságokat!

Rajzold le a tölgyfa, a bükkfa és a gyertyán levelét! Írd a levél rajza alá a növény nevét!

  

  

 Van-e lakóhelyetek környékén tölgy- vagy bükkerdő, gyertyán?

Húzd alá, ami az erdőtökre jellemző!

Tölgyerdő; bükkerdő; védett; nemzeti park része; főleg fiatal fák vannak benne; nagy 

kiterjedésű; sok benne az öreg fa; sok fát vágtak ki benne; egyéb észrevételeim:

A fenyvesek világa

Húzd alá, ami a fenyőerdőre jellemző!

Dús az aljnövényzete; benne a lehullott levelek nehezen bomlanak le; tápanyagban  

gazdag a talaja; lombhullató fák vannak benne; vékony a talajréteg; alig van aljnövény- 

zete; zárt a lombkoronaszintje; kevés benne a fény; gyantaillatú; virágillatú; sok madár 

lakja; kevés benne a madár; örökzöld fák alkotják
Melyik erdőre jellemző a többi megállapítás?

5.

6.

7.

1.



7

Jelöld a metszeti ábrába vízszintes vonallal  
és egy fával a tölgyesek, a bükkösök és a feny- 
vesek elterjedésének határát!

Írd a virágrészek nevét a megfelelő vonalra!
Színezd azt a virágrészt zöldre,  
amelyből a termés fejlődik!

 nyitvatermők virága zárvatermők virága
Egészítsd ki!
Az erdeifenyő  növény, mert levelei folyamatosan 
cserélődnek.

Rajzold le az erdeifenyő levelét és magját! Írd a rajzod alá a növényi rész nevét!

Milyen fenyőféléket ismersz még? 

Milyen fenyő volt a karácsonyfátok? 

Hogyan hasznosítják a tölgy és a fenyő fáját? Húzz vonalat ahhoz a növényhez, ame-
lyikre jellemző!

bútorfa
gyantáját a vegyipar hasznosítja

csersavtartalmát a vegyipar hasznosítja
hordót készítenek belőle

a papírgyártás alapanyaga
vasúti talpfa

épületfa
fája tömör, kemény

fája könnyen megmunkálható

2.

3.

4.

5.

6.

Hasonlítsd össze a bükkfát, a gyertyánt és a tölgyet! Írj számot ahhoz a növényhez, 
amelyikre a megállapítás jellemző!

tölgyfa:  bükkfa:  gyertyán: 

1. hűvösebb éghajlaton él; 2. sok napfényt, meleget igényel; 3. nagy az alkalmazkodó 

képessége; 4. kérge sima; 5. kérge mélyen repedezett; 6. kérge vékony, sima; 7. törzse 

zömök; 8. laza lombkoronája átengedi a fényt; 9. lombkoronája zárt; 10. magas növésű; 

11. a kocsánytalan tölgynél magasabb, de a bükknél alacsonyabb; 12. aljnövényzete 

ritka; 13. aljnövényzete dús; 14. elszíneződött levelei télen még a fákon maradnak;  

15. lombhullató; 16. makktermés; 17. apró tojásdad alakú makktermés; 18. a kupacs-

ban kettesével ülnek a makktermések; 19. fája szilárd, kemény; 20. fája tömör, kemény; 

21. kiváló tűzifa; 22. fájából hordót készítenek;  23. barkavirágzata porzós virágokból 

áll; 24. egylaki növény; 25. zárvatermő; 26. a tölggyel alkot erdőt
Húzd alá a mindhárom növényre jellemző tulajdonságokat!

Rajzold le a tölgyfa, a bükkfa és a gyertyán levelét! Írd a levél rajza alá a növény nevét!

  

  

 Van-e lakóhelyetek környékén tölgy- vagy bükkerdő, gyertyán?

Húzd alá, ami az erdőtökre jellemző!

Tölgyerdő; bükkerdő; védett; nemzeti park része; főleg fiatal fák vannak benne; nagy 

kiterjedésű; sok benne az öreg fa; sok fát vágtak ki benne; egyéb észrevételeim:

A fenyvesek világa

Húzd alá, ami a fenyőerdőre jellemző!

Dús az aljnövényzete; benne a lehullott levelek nehezen bomlanak le; tápanyagban  

gazdag a talaja; lombhullató fák vannak benne; vékony a talajréteg; alig van aljnövény- 

zete; zárt a lombkoronaszintje; kevés benne a fény; gyantaillatú; virágillatú; sok madár 

lakja; kevés benne a madár; örökzöld fák alkotják
Melyik erdőre jellemző a többi megállapítás?

5.

6.

7.

1.
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Az erdő aljnövényzete

Nevezd meg a hagymatest részeit! Színezd be azokat a részeket, amelyek a tápanyagot 
raktározzák! Egészítsd ki a gyökérzetét!

Nevezd meg a tankönyv szövege  
alapján a növény részeit!

Hasonlítsd össze a két növényt az alábbi szempontok szerint!

Hóvirág Erdei pajzsika

Gyökérzet

Szár

Levél

Virág színe,  
takarólevelek

Szaporodás

Hol él az erdőben?

Mely növény virágát látod? Írd a rajz mellé a nevét! 

Színezd a virágtakaró leveleket! 

Mit jelent az évelő növény fogalma?

 

Nézz meg nagyítóval egy mohanövénykét 
és rajzold le!
Nevezd meg a részeit!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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A tankönyv 22. oldalán leírt kísérlet alapján válaszolj a következő kérdésekre!

Mennyi a tömege a száraz mohapárnának?   dkg.

Mennyi a tömege a vízzel telítődött mohapárnának?  dkg.

Különleges élőlények: a gombák

Nevezd meg az erdőszéli csiperke részeit!

Két ismert gomba rajzát látod. Írd a képek alá a nevüket! Keresd ki a felsorolt tulajdon-
ságok közül a rájuk jellemzőket! gombafonalak

tönk
rózsaszínű lemezek

fehér lemezek
sötétbarna lemezek

gallér
bocskor

tölgyesekben gyakori
ritka erdőkben és legelőkön él

mérgező
ehető

 korhadéklakó 
termőtest

Keretezd be azokat a tulajdonságokat, amelyek minden kalapos gombára jellemzőek!

Mely gombákról tanultál negyedik osztályban? 

Miben különböznek az erdőszéli csiperkétől? 

Az erdőben élő emlősök I.

Mely tulajdonságok jellemzők a gímszarvasra, melyek a szarvasmarhára, és melyek 
jellemzők mindkét állatra? Írd a számukat a halmazok megfelelő részeibe!
1. tülkös szarv; 2. agancs; 3. kérődző; 4. növényevő; 5. erős, izmos testű; 6. zömök 
testű; 7. gyors mozgású; 8. összetett gyomrú; 9. redős zápfogú; 10. a szőrzet színe 
télen és nyáron más; 11. a szőrzet színe minden évszakban egyforma; 12. gerinces;

7.

1.

2.

3.

1.



10

13. vékony, inas lábak; 14. vaskos, rövid lá-
bak; 15. az újszülöttek fejlettek; 16. anyatej-
jel táplálkozik; 17. szürkület után jár táplálék 
után; 18. nappal legel; 19. emlős; 20. rejtő-
színe van; 21. párosujjú patás

Mely állat koponyájára hasonlít a gímszar-
vasé?

Nevezd meg a zápfog típusát!

A tankönyv szövege alapján jellemezd az őz küllemét!

Termete:  Mozgása: 

Lába:  Szőrzete: 

Érzékszervei:  Tápláléka: 

Életmódja: 

Agancsa: 

Válogasd szét az gímszarvas és az őzcsalád tagjait!

1. bak 2. suta 3. bika 4. borjú 5. gida 6. tehén

gímszarvas hímje:   gímszarvas nősténye:   gímszarvas kicsinye: 

őz hímje:   őz nősténye:   őz kicsinye:  

Melyik tábla figyelmeztet a vadveszélyre? Színezd a táblát a megfelelő színekkel!

Az erdőben élő emlősök II.

Mely tulajdonságok jellemzők a vaddisznóra, melyek a házisertésre, melyek jellemzők 
mindkét állatra? Írd a számukat a halmazok megfelelő részeibe!
1. gerinces; 2. emlős; 3. erős, sűrű, sötét szőrzete van; 4. vastag szalonnája van; 5. szür-
kületben jár táplálék után; 6. lábai rövidek, vaskosak; 7. lábai erősek; 8. párosujjú pa-
tás; 9. agyara van; 10. mindenevő; 11. a zápfoga gumós; 12. a malacok csíkosak

2.

3.

4.

5.

1.
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Milyen összefüggést látsz az életmód és 
az eltérő tulajdonságok között?

Nyomolvasó: Melyik lábnyom a gímszarvasé, melyik a vaddisznóé? Írd a képek alá! 
Segít a megoldásban a két láb rajza!

 
Egészítsd ki a mondatot!

Mindkettő  ujjú,  láb.

Melyik két állat étlapját látod? Írd az 
étlap aljára! Húzd át, amit a kínálat-
ban helytelennek tartasz!

Húzd alá azokat a tulajdonságokat,  
amelyek a rókára jellemzők!

Szőrzete rozsdavörös színű; szőrzete feketésszürke; szőrzete puha; szőrzete erős, sűrű; 

mindenevő; tépőfoga van; agyara van; ragadozó; teste zömök, erős; teste karcsú; éjsza-

ka jár táplálék után; este jár táplálék után; jól úszik; szívesen fürdik sárban, pocsolyák-

ban; kárt okoz a vetésben; pusztítja a kártékony rágcsálókat

Melyik másik állatra jellemző a többi tulajdonság? 

Mely állatok koponyáját látod a képeken? Írd az első vonalra! Nevezd meg a zápfogak 
típusát!

2.

3.

4.

5.
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 Húzd alá azokat az állításokat, melyek a ragadozók táplálékszerzésével függnek össze!

Lomha járás; nesztelen járás, mozgás; lopakodó közeledés; hangjelzés; zajkeltő moz-

gás; jó látás, akár sötétben is; kiváló egyensúlyozás; erő; kitartás; kapkodás; félelem; 

támadó magatartás; óvatosság; kiváló hallás és szaglás; rejtőszín

Mi a szerepe az előző feladatok két állatának az erdő életközösségében?

Állíts össze olyan táplálékláncokat, amelyekben az őz, a vaddisznó vagy a róka is sze-
repel!

Madarak az erdőben

Nyomozz! Felismered a madarakat leírásuk alapján? (Használhatod a tankönyv képeit.)
a) A fején fekete sapkát visel, tarkóján piros szegéllyel. A hátán fekete, a mellén fehé-
rek a tollai. A nyakát fekete „csokornyakkendő” díszíti. Rigó nagyságú.

Neve: 

b) Nappal alszik, éjszaka jár táplálék után. Tollazata dús, nesztelenül repül. Nevét a 
fején lévő jellegzetes tollképződményéről kapta.

Neve: 

c) Veréb nagyságú madár. Tollazata a fejtetőn fekete, a szemek alatt fehér, hasoldalán 
sárga, fekete tollakból van „gallérja”, „nyakkendője”.

Neve: 

Miről ismered meg a széncinegét? Keresd ki a tankönyv szövegéből! Színezd ki a rajzot 
a megfelelő színekkel!

Nagysága: 

Tollazata: 

Lába: 

Csőre: 

Fészkelőhelye: 

Fiókák tápláléka: 

6.

7.

8.

1.

2.
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Hogyan segíti a nagy tarkaharkályt testfelépítése a táplálék megszerzésében? (Keresd 
ki a választ a tankönyv szövegéből!)

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

Magyarázd meg, miért kapták a harkályok a „fák doktora” elnevezést? Hogyan gyó-
gyítják a fákat?

Melyek a ragadozó madár jellemzői?
Írj a képek mellé magyarázatot! 

Írd le, mi az erdei fülesbagoly tápláléka!

Mivel etetnéd a madarakat télen? 

Miből készíthetsz etetőt? 

Ízeltlábúak az erdőben

Nevezd meg a szarvasbogár testrészeit, szerveit!

3.

4.

5.

6.

7.

1.
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Nevezd meg a képek segítségével a szarvasbogár fejlődésének szakaszait!
Miért nem rajzoltak negyedik nyilat?

Nevezd meg a hangyaboly tagjait!

  

Írd a vonalakra az erdei vöröshangya testének jellemző részeit!

Nevezd meg a rajzokon látható fejlődési szakaszokat! Számozd meg a rajzokat a helyes 
sorrend szerint!

   

Miről ismered fel a gyapjaslepke nőstényét? 

Miről ismered fel a gyapjaslepke hímjét? 

Melyik tavaly tanult rovar közeli rokona? 

Egészítsd ki a mondatokat!
A szarvasbogár, az erdei vöröshangya és a gyapjaslepke lábai -ből

állnak, ezért  állatok. Lábaik száma:  pár.

Testük  fő részre tagolódik:  ,  ,  .

Fejlődésük  . Mindhárom állat a  csoport -
jába tartozik.
Mely tulajdonságai alapján tartozik a bogarak csoportjába a szarvasbogár is! 

Mely bogarakról tanultál eddig? Sorolj fel néhányat! 

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Pókszabásúak

Nevezd meg a koronás keresztespók testrészeit, szerveit!

Nevezd meg azokat a szerveket, amelyek segítségével a keresztespók elkészíti a hálóját!

Rajzold le a keresztespók hálóját!

Egészítsd ki a mondatot!

A pókok  fejlődnek. A kis pókok hasonlítanak 

szüleikre, növekedés közben többször   .

Miben hasonlít a kullancs testfelépítése a pókéhoz? 

Tájékozódj a könyvtárban, interneten, milyen tünetei vannak a vírusos agyvelő- és agy-
hártyagyulladásnak! Milyen tünetei vannak a Lyme-kórnak!

Melyik fertőzést lehet védőoltással megelőzni? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



16

Hogyan akadályozhatod meg, hogy kullancs kerüljön a testedre? Sorolj fel néhány 
megelőző tevékenységet!

Képes lapok – Fajismereti óra

Ismerd meg a mai órán a tankönyv 34., 39., 48. oldalán lévő élőlényeket!
Használd az Állatismeret c. könyvet!

Csoportosítsd a tankönyv 34. oldalán látható emlősöket táplálkozásuk alapján!

Táplálkozás típusa Példa

Keresd meg a „Képes lapok” oldalain (34., 39., 48. oldalak), melyik élőlényre jellemző!

Ügyesen mozog a fák lombkoronaszintjében:  ________________________________

Apró rágcsáló, ragadozók kedvenc eledele:  __________________________________

A levéltetveket pusztítja:  ________________________________________________

Európa egyik legkisebb madara:  __________________________________________

Tojásait énekesmadarak fészkébe rakja:  ____________________________________

Bőrhártyáit kiterjesztve nesztelenül repül. Rovarevő:  __________________________

Védett rovar, korhadó fákban fejlődik lárvája:  ________________________________

Fenyvesekben fészkel, apró termetű madár:  _________________________________

Fényük a párválasztásban játszik fontos szerepet:  _____________________________

A télire készletet gyűjt:  _________________________________________________

Védett állat, téli álmot alszik. Rovarokat, csigákat, férgeket eszik:  ________________

A legszebb hangú énekesmadár:  __________________________________________

Éjszakai állat. Gyakran a rókával osztja meg élőhelyét a kotorékában:  ____________

Apró termetű, karcsú ragadozó. Szürkületben jár táplálék után:  __________________

Csőre íves, tűhegyes:  ___________________________________________________

Ősszel a gyümölcsösben jelentős kárt okoz:  _________________________________

7.
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A hernyókat, bábokat rágóival széttépi:  _____________________________________

Fészkét ágvillára rakja:  _________________________________________________

Nagysága elérheti az 5–10 cm-et, csápjai hosszúak:  ___________________________

Mely emlősök élnek még az erdőben?  ______________________________________

Jellemezz egyet közülük!  ________________________________________________

Mely madarak élnek még az erdőben?  ______________________________________

Jellemezz egyet közülük!  ________________________________________________

Mely rovarok élnek még az erdőben?  ______________________________________

Jellemezz egyet közülük!  ________________________________________________

Séta az erdőben

A kirándulás időpontja:  év  hó  nap.

A kirándulás helye: .

Eszközök: gyűjtőzacskó, jegyzetfüzet, ceruza, nagyító, iránytű, kis ásó.
Ha van távcsöved, fényképezőgéped, hozd magaddal!
A következő könyvek közül vidd magaddal a növények és az állatok felismeréséhez, 
meghatározásához:
A Kis növényhatározó vagy a Növényismeret, az Állatismeret vagy a Kis állathatározó 
könyvek valamelyikét.
Felkészülés a sétára: Sok élményben lesz részed, sok tapasztalatot gyűjthetsz az erdő-
ről, ha megfelelően viselkedsz. Az erdőnek „hangja” van, az erdőnek „illata” van, az 
erdőnek hangulata van. Mindezt azonban csak akkor érzékeled, ha csendben végzed 
megfigyeléseidet, fölöslegesen nem bántod az élőlényeket, kellő időt hagysz a meg-
figyelésre, sétára, nem autóval érkezel az erdőbe! Ha mindezeket betartod, csodálatos 
élményben lesz részed.
Készíts egyszerű térképvázlatot a kirándulás helyéről!
Jelöld be az utakat, jelentősebb fákat, létesítményeket (pl. magasles, kilátó stb.)!

Megfigyelések:

Mely fákat láthatod az erdőben? Ismerj fel néhányat a Kis növényhatározó segítségével!

Melyiknek sima a kérge? 

Melyiknek repedezett a kérge? 

Gyűjts néhány levelet, készíts belőlük levélgyűjteményt!

1.

2.

3.
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Gyűjts terméseket, készíts termésgyűjteményt! (A gyűjteményeket év közben jól fel 
tudod használni!) A gyűjteményekben a növények nevét is fel kell írni.

Keresd meg az iránytű segítségével az északi irányt!
Figyeld meg a fák törzsét! Melyik égtáj felé borítja moha a fatörzset?  _____________

Keress olyan fás szárú növényt, amelynek nincs törzse, csak ágai!
Ismerj fel néhányat a Növényhatározó vagy a Növényismeret segítségével!

Gyűjts terméseket, leveleket ezekről a növényekről is!

Látsz-e a fák alatt aljnövényzetet? 

Mely növényeket ismered fel?  ____________________________________________

Melyiknek van virága?  __________________________________________________

Melyiknek van termése?  ________________________________________________

Melyiknek van illata?  ___________________________________________________

Mely növények élnek a fák törzsén? 

Az állatok megfigyelése.

Melyik madarat ismered fel a hangjáról?  ____________________________________

Melyiket látod?  _______________________________________________________

Hol látsz az erdőben madárfészket?  ________________________________________

Írd le röviden nagyságát, alakját!  __________________________________________

Melyik madár fészke?  __________________________________________________

Válassz párt magadnak! Keressetek magatoknak megfigyelőhelyet!
Hallgatózzatok csendben, körülbelül öt percig! Jegyezd le a térképvázlatodra, hol, mi-
lyen hangokat hallasz, észlelsz!
Milyen hangokból van több? (Gépek hangja, távolban emberek hangja, szél susogása, 
madárhangok, lépések zaja, avar zizegése, levelek rezgése stb.)

Mire következtetsz a hangok alapján? 
Gyűjts elhullott madártollat is!

Nyomolvasó. Látsz-e lábnyomokat az úton, a fák alatt? 

Felismered-e, mely állat lábnyoma? 

Miről ismerted fel? 

Rajzold le egy lapra a lábnyomot, lábnyomokat!

A lábnyomokon kívül miről tudod még megállapítani, hogy mely állatok jártak megfi-

gyelési helyed környékén? 
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