Iskola: ____________________________________
Név, oszt.: _______________________________
Kedves Barátunk!

1. ÉVFOLYAM / I. FORDULÓ
2. FELADAT: Olvassátok el a Kergetőző négy testvér című verset,
majd húzzátok alá különböző színekkel a benne rejlő évszakok
neveit! Színezzétek ki a képet!

Sok szeretettel köszöntünk a Vaszary János Általános Iskola tanulmányi
versenyén. Köszönjük, hogy beneveztél! Reméljük, hogy tetszeni fognak Neked
azok a feladatok, amiket majd meg kell oldanod.
Ha nem tudsz valamelyik kérdésre felelni, keresd fel a könyvtárat, kérdezd
meg a szüleidet, tanítóidat, felügyelettel használd az internetet!
Reméljük, hogy a feladatok megoldása közben sok új információ és tudás
birtokába jutsz majd. A feladatlapokat az iskola honlapján is megtalálhatjátok.
Beküldési határidő: 2016. október 21.

Kergetőző négy testvér
Év múlik, évet ér,
egymást hajtja négy testvér.
Víg tavasz virághintő,

Kérjük a határidő pontos betartását!
Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk!

Vaszary János Általános Iskola Tanítói
1.

Csanádi Imre

FELADAT: Színezd ki a zöldségeket!

koszorús nyár kalászdöntő,
az ősz gyümölcs- érlelő,
a tél havat terelő.

3. FELADAT: Színezd ki a közlekedési táblákat a megfelelő színnel!

Iskola: ____________________________________
Név, oszt.: _______________________________
4. FELADAT: Kössétek össze az állításokat a megfelelő címkével!
Minden évszakhoz különböző színt használjatok!
A költöző madarak megérkeznek.

TAVASZ

Az állatok készülődnek a télre.
A virágok rügyeznek, virágoznak.

6. FELADAT
Milyen kincset szerezhetsz meg az iskolában? Fejtsd meg a
rejtvényt!
1. Ebbe írsz az órákon.
2. Rajta lépsz be az iskolába.
3. Iskolás más szóval.
4. Az egyik fontos tantárgy neve.
5. Ezt írja a költő.

NYÁR

1.

Az állatok egy része téli álmot alszik.
A fákról hullani kezdenek a levelek.

2.
ŐSZ

3.

A legmelegebb évszak.
A pihenés, üdülés ideje.

TÉL

Az emberek rétegesen öltözködnek.
5. FELADAT: Gyűjts a madarakról képeket, és kettőt ragassz ide!
Nevezd meg őket!

4.
5.
Megfejtés:

7. FELADAT
A feladatlaphoz tartozik egy kreatív feladat is, melyet külön
értékelünk, de elkészítése beleszámít a versenybe. A ti
feladatotok az lesz, hogy A/5-ös méretű rajzlapra készítsétek
el az ősz jellegzetes szereplőjét, a madárijesztőt tetszőleges
technikával. Ne felejtsétek a neveteket is ráírni a lap
hátuljára!

