
 Iskola: ____________________________________  

 

 Név, oszt.: _______________________________  

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: 2017. december 15. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

2.ÉVFOLYAM / II. FORDULÓ 

1. FELADAT: Töltsd ki a rejtvényeket! Az elsőbe csak emberi testrészek 

neveit, a másodikba pedig csak érzékeléseket írhatsz! 

 

a, testrészek b, érzékelések 
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2. FELADAT: Illik (I) vagy nem illik (N) az asztalnál? 

- Fogat piszkálni. _____  

 

- Étkezés közben hadonászni. _____  

 

- A kenyeret két kézzel törve, falatonként a szánkba helyezni.  ___  

 

- Átkiabálni az asztal fölött. _____  

 

- Könyökölni az asztalon. _____  

 

- Mértékletesen enni. _____  

 

- Tele szájjal beszélni. _____  

 

- Megkent kenyeret harapni. _____  

 

- Evés közben a kanalat marokra fogni. _____  

 

- Étkezés után szalvétát használni. _____  

 

3. FELADAT: A mondat szavai összekeveredtek. Állítsd őket 

helyes sorrendbe! Írd le helyesen! 

meleg   helyére   A   felszálló   levegő   hűvösebb   levegő   áramlik 

 

 

 

 

Melyik időjárási tényező fogalma ez? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 Iskola: ____________________________________  

 

 Név, oszt.: _______________________________  

 

4. FELADAT: Aláhúzással jelöld a helyes választ! 

 

a, Melyik állat nem az erdőben él? 

vaddisznó szarvas teknősbéka 

b, Az erdő mely szintjén él a mókus? 

avarszint cserjeszint lombkoronaszint 

c, Melyik madár másik neve a nagy fakopáncs? 

vörösbegy bagoly tarka harkály 

d, Miről árulkodnak a fa évgyűrűi? 

terméséről virágáról koráról 

e, Melyik nem erdei növény? 

kökény búza mogyoró 

f, Mi a nőstény őz neve? 

bak gida suta 

g, Melyik állat ás üregjáratokat a föld alatt? 

borz mogyorós pele sün 

h, Mi az avar? 

lehullott száraz lombtakaró egy gomba neve 

                                           fákra festett jelzések 

 

5. FELADAT: A betűábrában a képen látható hulladékfajtákat rej-

tettük el. Keresd meg és húzd ki ezeket! A maradék betűkbűl pe-

dig összeolvashatod, hogyan kell helyesen gyűjteni a hulladékot. 
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