
 

 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 feladatlapok iskolánk honlapján is megtekinthetőek:   

http://vaszarynet.hu/diakoknak/termeszetismereti-levelezos-verseny.html 

Reméljük, hogy a feladatok megoldása közben sok új információ és tudás 

birtokába jutsz majd. Ha valamelyik feladatra több választ is tudsz adni, mint 

amennyit a feladat kér, azt plusz ponttal jutalmazzuk.   

Beküldési határidő: 2016. december 16.Kérjük a határidő pontos betartását! 

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

1. FELADAT: Nézz utána, hogy a következő 2 hónap 3 jeles napjához 

milyen névnapok, szokások vagy hagyományok, vagy népi 

megfigyelések társulnak? (2-2 elég lesz!) 

 

- december 4. 

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

- december 13. 

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

3.ÉVFOLYAM / II. FORDULÓ 

- január 22. 

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

 

2. FELADAT: 

Melyik élőlények nevét rejtik a betűhalmazok? Írd a vonalra! 

a,  

- ERHFÉ ÓYALG:  _________________________________  

- SEYVEN GERÉ:. _________________________________  

- GAYN APNOÁFCSK:  _____________________________  

- AVZSAGÁRSBOR:  _______________________________  

- ŐRGÖYT ÚYNOGZS  _____________________________  

b, Az 5 közül melyiknek nincs párja? 

  ____________________________________________  

Írj róla 2 jellemző tulajdonságot! 

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  



 

 Iskola: _______________________________  

 

 Név, oszt.: ___________________________  

 

 

 

3. FELADAT: Melyik a kakukktojás? Melyik élőlény nem ott él, ahol a 

többi? Húzd alá! 

 

a, zöld lombszöcske, vakondok, kosárkötő fűz, fácán, pipacs 

b, szegélyes csíkbogár, hód, őz, tőkés réce, vidra 

c, borz, kocsányos tölgy, sün, mókus, kecskebéka 

 

4. FELADAT: Döntsd el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az állítások! 

 

a, A mágnes azonos pólusai taszítják egymást. ____ 

b, A csermely a legkisebb folyóvíz. ____ 

c, Az iránytű még viharos, zivataros időben is a pontos 

tájékozódás eszköze. ____ 

d, A térkép a hegyeket sárga színnel jelöli. ____ 

e, A félszigetet minden oldalról víz veszi körül. ____ 

 

5. FELADAT: Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Mi a függőleges 

oszlopban megoldásként kapott eszköz? Kik és mire használják? 

 

1. A folyó áradásakor víz alá kerülő terület. 

2. Ilyen mutató van az iránytűben. 

3. Elemei a napsugárzás, a szél, a hőmérséklet és a csapadék. 

4. A hegy része. 

5. A hegyek közötti hosszanti mélyedés. 

6. Ez a folyamat jellemző akkor, ha pl. a teába cukrot teszünk. 

 

  1.          

   2.         

 3.           

4.            

  5.          

 6.           

Megoldás:  ____________________________________  

Válasz:  ______________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  


