
 

 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: 2018. december 17. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

3.ÉVFOLYAM / II. FORDULÓ 

1. FELADAT: Számolj! 

Hány pár cipőcskét húzhatnál 1 nünüke, 2 farkaspók és 3 kis  

 

rókalepke lábára? Írd a kertbe! 

Írd a képek alá az állatok neveit! 

         

 

 ___________________________________________________  

2. FELADAT: Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

- Melyik tulajdonság az, ami nem jellemző az emlősállatokra? 

A, testüket gerincváz alkotja B, kicsinyeiket szoptatják 

C, tojással szaporodnak D, testüket szőr borítja 

 

- A felsorolt állatok közül melyik nem alszik téli álmot? 

A, hörcsög B, vakond C, pele D, sün 

 

- Mely békák védettek Magyarországon? 

A, levelibéka B, varangy C, kecskebéka D, mindegyik 

 

- Melyik nem tejtermék? 

A, gomolya B, joghurt C, író D, birssajt 

 

- Melyik nem iható az alábbiak közül? 

A, must B, kulacs C, gyümölcslé D, kumisz 

 

- Melyik anyag nem oldódik fel a vízben? 

A, citromlé B, étolaj C, ecet D, ételfesték 

 

- Luca napján (december 13.) a néphagyomány szerint melyik 

növényből kell vetni? 

A, búza B, kukorica C, árpa D, rozs 

 



 

 
 Iskola: _______________________________  

 

 Név, oszt.: ___________________________  

 

 

3. FELADAT:  

Melyik kifejezés, melyik évszakhoz tartozik? Kösd össze! 

 

regölés 

Borbála-ág ŐSZ 

orgonaáztatás 

Dömötör-hét 

Lucázás TÉL 

kukoricafosztás 

 

4. FELADAT: Számozással tegyétek időrendi sorrendbe a 

kenyérkészítés lépéseit!  

 

  aratás,  dagasztás,  cséplés,  őrlés,  

 

 vetés,  sütés,  a tészta kelesztése,  

 

 kovászolás,  szitálás 

 

 

Melyik kép ábrázolja a sorban a 2. és 7. lépés eszközeit? 

Írd a kép alá a két eszköz nevét! 

                                 
 

 ___________________________________________________  

 

                
 

 

 ___________________________________________________  

 

                                 
  

 

 ___________________________________________________  

 

5. FELADAT: Egészítsétek ki azokat a szavakat, amelyek egy-egy 

baromfi nevével, vagy baromfiakhoz tartozó kifejezéssel egy 

növény nevét adják! 

 

_________ tej, ________ mandinkó,  ________ begy,  

_________ top,  ________ gyökér,  ________ húr 


