
 

  Iskola: ____________________________________  

 

  Név, oszt.: _______________________________  

Kedves Barátunk! 

Sok szeretettel köszöntünk.   

Az 1. fordulóval remélem kedvet kaptál a feladatlap kitöltéséhez. A mostani 

feladatok a tájékozódás, egészség, tél a természetben és téli hagyományok 

témaköréhez kapcsolódnak. 

Ha nem tudsz valamelyik kérdésre felelni, vagy bizonytalan vagy a válaszban, 

keresd fel a könyvtárat, kérdezd meg a szüleidet, tanítóidat, felügyelettel 

használd az internetet! 

A feladatok kitöltésekor figyelj a pontos megfogalmazásra, helyesírásra! 

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

birtokába jutsz majd. A feladatlapok iskolánk honlapján is megtekinthetőek: 

http://www.vaszarynet.hu/diakoknak/termeszetismereti-levelezos-

verseny.html 

Beküldési határidő: 2016. december 16. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

1. FELADAT: Karikázd be a helyes válasz betűjelét! Ha jól dolgoztál, a 

betegség egyik tünetét olvashatod ki a betűkből. 

 

1. Mi jellemző a kórokozókra? 

l,  a szervezetbe jutva betegséget okoz 

g,  fontos táplálék 

e,  vízben található ásvány 

4. ÉVFOLYAM / 2. FORDULÓ 

 

2. Mik a sebellátás eszközei? 

m,  nyál, olló, sebhintőpor 

á,  steril gézlap, kötözőpólya, ragtapasz 

t,  sírás, sebtapasz, víz 

3. Az otthoni betegápolás feltételei: 

b,  csend, működő tv, odaadó anya 

z,  nyugodt környezet, tápláló ételek, pontos gyógyszerszedés 

v,  sok látogató, nyugtató zene, gyümölcslé 

Megfejtés:  __________________________________________  

 

2. FELADAT: Jelöld az iránytűn a fővilágtájakat! 

 

 
 



 

 Iskola: ____________________________________  

 

  Név, oszt.: _______________________________  

 

Igaz (I) vagy Hamis (H)? 

- Az iránytű a mágnesesség elvén működik.  ____ 

- Az iránytű mindig É – D irányba áll be.  ____ 

- Az iránytű mindig K – Ny irányba áll be.  ____ 

Hogyan tájékozódtak iránytű nélkül a természetben? 

- A fák segítségével.  ____ 

- A kivágott fák tönkjeinek évgyűrűi a déli oldalon sűrűbbek.  ____ 

- A hangyaboly lankásabb oldala délre néz.  ____ 

 

3. FELADAT: Nevezz meg 3 olyan dolgot, amely a téli biztonságos 

közlekedésnek feltétele! 

- ____________________________________________  

- ____________________________________________  

- ____________________________________________  

 

4. FELADAT: Hogyan készülnek fel az állatok a télre? Egészítsd ki a 

mondatokat! 

Az ürge, a mókus  _____________________  gyűjtött. 

Az őzek, a szarvasok szőrzete  ____________________________ . 

A róka, a nyúl megváltoztatja a bundája  _____________________ . 

A sün összegömbölyödve  ______________   _____________  alszik. 

 

5. FELADAT: Ha jól fejted meg a rejtvényt, a karácsonyfa egyik 

jellegzetes díszét kapod. 

1. Vízkeresztkor kezdődik. 7. December 13-án kezdik készíteni. 

2. Téli lábbeli. 8. A disznótor egyik fő étele. 

3. Téli hónap. 9. December 6-án érkezik. 

4. E mögé bújunk farsangkor. 10. Balázsoláskor gyűjtötték a gyerekek. 

5. A disznóölés lezárása. 11. Rossz gyerek kaphatja a Mikulástól. 

6. Farsangi sütemény. 

 

1. 
         

2. 
         

3. 
         

4. 
         

5. 
         

6. 
         

7. 
         

8. 
         

 
9. 

         

10. 
         

11. 
         

Megfejtés:  ____________________________________________  


