Iskola: ____________________________________
Név, oszt.: _______________________________

b. Rajzolj te is egy-egy példát az olvadásra és az oldódásra!

oldódás

olvadás

Kedves Barátunk!
Sok szeretettel köszöntünk. Az 1. fordulóval remélem kedvet kaptál a feladatlap
kitöltéséhez. Ha nem tudsz valamelyik kérdésre felelni, keresd fel a könyvtárat,
kérdezd meg a szüleidet, tanítóidat, felügyelettel használd az internetet! A
feladatlapokat az iskola honlapján is megtalálhatjátok:
vaszarynet.hu/diákoknak/természetismereti verseny. Reméljük, hogy a
feladatok megoldása közben sok új információ és tudás birtokába jutsz majd.
Beküldési határidő: 2018. december 17.
Kérjük a határidő pontos betartását!
Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk!

Vaszary János Általános Iskola Tanítói

2. FELADAT: Milyen tárgyakat vonz a mágnes? Karikázd be!

2.ÉVFOLYAM / II. FORDULÓ
1. FELADAT:
a. Húzd a megfelelő szóhoz a képen látható kölcsönhatásokat!

olvadás

oldódás

Kreatív feladat: Rajzold le, hogy milyennek képzeled el a „Jövő
házát”-amiben szívesen élnél! Mérete A/5-ös nagyságú legyen,
tetszőleges technikával dolgozz!

Iskola: _______________________________________
Név, oszt.: ___________________________________

3. FELADAT: Igaz (I) vagy hamis (H) az állítás?
 A madarak a hideg ellen felborzolt tollal védekeznek.


A madáretetőbe bármilyen élelmiszert rakhatunk.



A madáretetőt olyan helyre kell rakni,
ahol a macskák és a ragadozó madarak nem
tudják észrevétlenül megközelíteni.



A madáretetőt a legjobb a földre elhelyezni.

5. FELADAT: Jelöld X-szel azokat a mondatokat, amelyek a helyes
viselkedést mutatják a tömegközlekedési eszközökön! Írd át a
helytelen állításokat úgy, hogy a helyes viselkedést mutassák!
o Az idős embereknek mindig átadom a helyem. ___
o Fel- és leszállásnál nem tolakodom. ___
o A leszállást jelző gombot az utolsó pillanatban nyomom
meg.___
o Nem érvényesítem a jegyem, hátha nem jön az ellenőr. ___
o Hangosan beszélgetek a barátommal. ___

4. FELADAT: Melyik telefonszámon hívhatsz segítséget? Kösd
össze!
Melyik járművel közlekednek a tűzoltók? Színezd ki!
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6. FELADAT: Csoportosítsd a testrészeket! Írd a megfelelő
helyre! kéz, könyök, arc, boka, has, térd, hát, mellkas, fül,
comb, szem, csukló
Fej

Törzs

Alsó végtag

Felső végtag

