
  Iskola: __________________________________  

  Név, oszt.: _______________________________  

Kedves Barátunk!  

Sok szeretettel köszöntünk a Vaszary János Általános Iskola tanulmányi 
versenyén. Köszönjük, hogy beneveztél! Reméljük, hogy tetszeni fognak Neked 
azok a feladatok, amiket majd meg kell oldanod. Ha nem tudsz valamelyik 
kérdésre felelni, keresd fel a könyvtárat, kérdezd meg a szüleidet, tanítóidat, 
felügyelettel használd az internetet! Reméljük, hogy a feladatok megoldása 
közben sok új információ és tudás birtokába jutsz majd. A feladatlapokat az 
iskola honlapján is megtalálhatjátok:  
vaszarynet.hu/diákoknak/természetismereti verseny.    
Beküldési határidő: 2019. október 21.   
Kérjük a határidő pontos betartását!  
Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

1. FELADAT: Egészítsd ki a következő szólásokat, 
közmondásokat! Mi a közös bennük? Rajzold a keretbe! 

Rossz  ………. tesz a tűzre. 

Nagyobb a  ………., mint a lángja. 

………. teszi érte a kezét. 

Úgy ég a ………., ha teszek rá. 

Ahol ………. van, ott tűz is van. 

 

3. ÉVFOLYAM / I. FORDULÓ 

 

2. FELADAT: Fejtd meg a rejtvényt! A kiemelt oszlopban lévő 
szót írd le! 

    1.Ez történik a jéggel a melegben. 2.A második nap a héten 
3.Leghidegebb évszak 4. Egy évben 12    ……. van. 
5. Egészség ellentéte 6. Állat is, gyalogos átkelő is. 
7.Virág része 

 

 1.           

   2.         

   3.         

  4.          

   5.         

  6.          

7.            

      
Megfejtés:…………………………………………………. 

 
3. FELADAT: Igaz vagy hamis? Jelöld I vagy H betűvel! 

Ha nem működik a jelzőlámpa, átkelés előtt alaposan 
körülnézek. 

Ha a jelzőlámpa piros, akkor kelhetek át az úttesten.  

Úttestre lépés előtt először balra, majd jobbra nézek.  

Labdázni, játszani a parkolóban szabad.  

Ha nincs gyalogátkelőhely, akkor is átmehetek az úttesten.  



  Iskola: __________________________________  

  Név, oszt.: _______________________________  

4.FELADAT : Milyen tulajdonságok jellemzőek az élettelen 
dolgokra?  Húzd alá a helyes válaszokat! Színezd ki az élettelen 
dolgokat! 

 
lélegeznek 
mozognak 

nem fejlődnek 
maguktól nem mozognak 

szaporodnak 
szilárd, folyékony vagy légnemű halmazállapotúak 

táplálkoznak 

 

 

 

5. FELADAT: Mit esznek az állatok? Írd le a megfelelő választ! 
Rajzold meg az étlapot! 

REDEI TLÉAP (…………………………..) 

A sün csgiát (……………………..) eszik. 

A katicabogár lveéltetűvle (……………………..) táplálkozik. 

A füstifecske lgyeet (……………………..) kér vacsorára. 

 

A róka útykto (……………………..) rendel. 

A mókus mooórgyt (……………………..) kér. 

A béka tegyel (……………………..) szeretne enni. 

A sas otkcop (……………………..)kér. 

 

 

 

 

  

ERDEI ÉTLAP 


