Iskola: ____________________________________
Név, oszt.: _______________________________
Kedves Barátunk!
Elérkeztünk versenyünk 3., utolsó fordulójához és megtudjuk, milyen
eredményt értél el, bekerültél-e a döntőbe. Ehhez azonban még vár Rád egy
feladatsor.
Reméljük, hogy feladatinkat érdekesnek találtad, s örömmel versenyeztél.
Kitartásodhoz szívből gratulálunk!
Amennyiben munkád alapján döntős leszel, úgy a döntőre meghívót küldünk
Neked, mely minden szükséges információt tartalmaz majd.
Ha nem leszel a döntősök között, de az év során eredményesen dolgoztál,
elismerő oklevelet kapsz.
Reméljük, hogy tetszett a versenyünk, s ősszel újra találkozunk.
Beküldési határidő: 2017. március 1.
Kérjük a határidő pontos betartását!
Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk!

2. FELADAT Melyik állítás igaz? ( I vagy H )
-

-

A rovarok kizárólag az erdőben élnek.
A rovarok is állatok.
A bogaraknak egy pár kemény fedőszárnyuk és egy pár
hártyás szárnyuk van.
Minden rovar bogár.
A rovaroknak négy pár lábuk van.

___
___
___
___
___

3. FELADAT
Mely állatokat rejti a képrejtvény?

+

+

Vaszary János Általános Iskola Tanítói
2. ÉVFOLYAM / III. FORDULÓ
1.

FELADAT
Csoportosítsd az állatokat aszerint, hogy hol élnek! Írd a
betűjelüket a megfelelő vonalra!

4. FELADAT Fejtsd meg a rejtvényt! Ha lehúzol minden 2. betűt a
betűsorokból, megtudod, hogy melyik fának a leveleit látod. ( A
kétjegyű és a háromjegyű mássalhangzó itt egy betűnek számít!
köomcsiáknyeods tzöalvgy

voafdjgaehszltuernyüe

- gyökérszint: ______________ cserjeszint: _________________
- talajszint: _______________ lombkoronaszint: _____________

döiéótfea

Iskola: ____________________________________
felveszik az edény alakját

Név, oszt.: _______________________________
küörzűöenbseéjgievs búübktk

5. FELADAT: Milyen formái vannak a természetben a megfagyott
víznek? Írd a meghatározások után!
- Az ereszről, csatornáról lelógó hegyes, szilárd képződmény:

kitöltik a rendelkezésre álló
teret

alakjuk az edény alakjának
megfelelően változik

megtartják formájukat

könnyen összenyomhatók

7. FELADAT: Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
-

Melyik napon van a „gergelyjárás”?
a, március 12.

Hóembert lehet belőle építeni:

Fehér, apró jégkristályok az ágon:

c, március 19.
c, új hold

Mi a helyes sorrend?
b, Sándor, Benedek, József

c, Benedek, Sándor, József
Mik jönnek vissza hazánkba március 19-e környékén?
a, gólyák
-

b, magvakat

c, furulyát

b, lilahagymát

c fokhagymát

Meddig ért a Gergely-napi szél?
a, Sándor napig

-

c, fecskék

Mit szenteltek meg Benedek napján?
a, vöröshagymát

-

b, pacsirták

Mit osztott Szent József a madaraknak?
a, sípot

6. FELADAT
Színezd a légnemű anyagokra vonatkozó állítások kártyáit kékkel, a
szilárd anyagokra igaz mondatokat sárgával! Milyen halmazállapotú
anyagokra vonatkoznak a ki nem színezett mondatok?

b, új tanév

a, Sándor, József, Benedek

Az ablakon látható virágszerű rajzolat:
-

-

b, április 12.

Mi kezdődött március 12-én?
a, új aratóév

-

nem összenyomhatók

b, György napig

c, József napig

Mikor lesz száraz a nyár?
a, ha március 12-én dörög az ég
c, ha március 21-én süt a nap

b, ha március 21-én dörög az ég

