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

2. ÉVFOLYAM / I. FORDULÓ
2. FELADAT: Válaszd ki a termésekhez tartozó/illő leveleket, és
rajzold az ágakra! Írd a megfelelő számot az üres négyzetbe!
Végül színezd ki a rajzokat!

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!

1.

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

2.
bükk

birtokába jutsz majd. A feladatlapokat az iskola honlapján is megtalál-

3.

vadgesztenye

szőlő

hatjátok. Beküldési határidő: 2016. október 21.
Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk!
Kérjük a határidő pontos betartását!
1.

Vaszary János Általános Iskola Tanítói

FELADAT: Egészítsd ki a népi időjósló mondásokat a megfelelő nevekkel!
, ha korsóval érkezik, egész hónapban esik.
(IX.01.)

, ha szép napos, hosszú lesz a vénasszonyok
nyara. (IX.10.)
, ha mennydörög, szép lesz az ősz, de téli
kemény fagyok jönnek. (IX.29.)
, ha szelet fúj, a tél hóval temet el. (X.26.)
, ha fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán
kemény tél várható. (XI.11.)
, ha kopog, akkor karácsony locsog. (XI.25.)

4.

5.
dió

6.
mogyoró

kocsányos tölgy

Iskola: ____________________________________
Név, oszt.: _______________________________
3. FELADAT: Egészítsd ki gyümölcsök nevével a hiányos népdalokat!

Hull a

a fáról, most jövök a tanyáról.

Érik a

hajlik a vessző …

a fa alatt, nyári piros

Lipem, lopom a

elaludt az öreg csősz.

5. FELADAT: Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1.Őszi gyümölcs, a gombóc gyakori tölteléke.
2.Ebből a gyümölcsből készítik a mustot.
3.Régebben ebben a nagyméretű edényben főzték a szilvalekvárt.
4.Kedvelt őszi gyümölcs.
5.Ez a növényi rész nemsokára lehullik.
6.Az ősz után következő évszak.
1.
2.

Hajlik a

Ettem

fa, nagy az árnyéka.

3.

5.

most érik, most érik.

6.
Megoldás:
4. ELADAT: Hogyan jut el a szőlő a tőkétől az asztalunkig? Számozd
meg időrendben a képeket!

