
Feladatok: 

1. Az alábbi szövegben egészítsd ki a hiányzó, kipontozott részeket! 

a. A szarvasmarhánál az anyaállatot ..........., az apaállatot bikának, a kicsinyét ............. nevezzük. 

b. A sertésnél a hímeket…………. , a nőstényt …………., a kicsinyeket malacnak nevezzük. 

c. A hím lúdnak …………… a neve, kicsinyei a ……………, a nőstényt …………nevezik.  

 

2. Sok olyan szóláshasonlatunk van, amelyekben állatok szerepelnek. Ismersz ilyeneket? Írd le a 

füzetedbe a befejezett mondatokat az oda illő állatok nevével! 

a. Gyáva, mint a .......... . 

b. Ártatlan, mint a ma született …………… . 

c. Szegény, mint a templom ............. . 

d. Él, mint …………..a vízben. 

e. Kerülgeti, mint ……….. a forró kását. 

f. Talpra esik, mint a ……… .  

 

3. Közmondások, amelyben állatok,   szerepelnek és ezek jelentése. Pótold a hiányzó rovatokat! 

Közmondás  Jelentése  

 Megbízhatatlan emberre bíz rá valamit. 

NE LEGYEN A CSIRKE OKOSABB A  
TYÚKNÁL! 

 

 Ha több gyenge összefog, legyőzhetik az  
erősebbet. „Egységben az erő”-szokták  
mondani. 

A HAZUG EMBERT HAMARABB  
UTOLÉRIK, MINT A SÁNTA KUTYÁT. 

 

EGYSZER VOLT BUDÁN  
KUTYAVÁSÁR. 

 

 Ha nem áll rendelkezésünkre az, amit a  
legmegfelelőbbnek gondoltunk, be kell  
érnünk a kevésbé jóval is. 

 



4. Töltsd ki az alábbi háló kockáit!   

 

A – B Szent-Györgyi Albert ezt a, Szeged környékén termesztett konyhakerti növényt használta 

kísérleteihez és kivonta a szervezet számára nélkülözhetetlen C-vitamint.  

 

         A 

1.               

2.              R 

3.               

4.                

5.               

6.               

7.               

         B  

 

1. Az erdélyi őshonos tyúkfajta 

2. Hasznos rovar, megeszi a levéltetveket 

3. Zöldségféle, egész télen pincében tárolható, fogyasztható nyersen, főzve, savanyítva .  

4. Amerikából származó rovarfajta, nagy károkat okoz a mezőgazdaságban. 

5. Nemzeti Park Erdély keleti részén 

6. Erdélyi őshonos borszőlőfajta 

7. Nemzeti Parkjaink védett növénye 

 

 

5. Keress meséket, mondákat, amelyekben a szőlő, vagy más gyümölcsök szerepelnek! 

 

6. A gyermekversekben, mondókákban, játékokban is megjelennek a gyümölcsök nevei. Gyűjts belőlük egy 

csokorra valót! 

 

7. Gyűjts énekeket, nótákat, amelyekben dísznövények nevei szerepelnek! 

 

8. A népi hímzéseken, fafaragásokon és a festett bútorokon gyakran találkozunk kedves 

dísznövényeinkkel, gyömölcseinkkel. Keress ilyeneket és rajzold le! Írd melléje a forrást is!  

 

9. Készíts rajzot „Az ősz ünnepe – a szüret” címmel!!  



10. A ház körül a kertben, udvaron is találkozunk gyógynövényekkel:  

bodza 

cickafark 

csipkebogyó 

gyermekláncfű 

gyöngyvirág 

hárs 

körömvirág 

nagy csalán 

pásztortáska 

vérehulló fecskefű 

vörös here 

 

 

Társítsd a számokat a gyógynövények nevével! 

Érdeklődj utána, melyik növénynek milyen gyógyhatása van és melyik részét használják a gyógyászatban!  

Készíts gyógynövénybegyűjtési naptárat, amelyikben jelölöd, mikor milyen növény melyik részét kell 

gyűjteni és mire használható! 

Mikor? 

Gyűjtés 

ideje 

Kit? 

Növény 

elnevezése 

Mit? 

Gyűjtendő 

növényi rész 

Miért? 

Mire használatos 

Hogyan? 

Felhasználás 

módja 
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