
 Iskola: ____________________________________  

 

 Név, oszt.: _______________________________  

Kedves Barátunk! 

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 megtalál-

hatjátok.  

Beküldési határidő: 2016. október 21. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

1. FELADAT Szeptemberi jeles napok. 

Nézz utána, hogy a következő napokhoz milyen névnapok, 

szokások, hagyományok, népi megfigyelések társulnak! 

 

- szeptember 5.  ____________________________________  

 

- szeptember 8.  ____________________________________  

 

- szeptember 21.  ____________________________________  

 

- szeptember 29.  ___________________________________  

 

3. ÉVFOLYAM / I. FORDULÓ 

 

2. FELADAT Kakukktojás 

Húzd alá a szavak közül, ami nem illik a sorba! Választásodat rövid 

mondattal indokolt! 

- szilárd folyékony hideg légnemű 

  _______________________________________________  

- szitakötő vörösbegy harkály cinege 

  ______________________________________________  

- ponty harcsa ebihal keszeg csuka 

  ______________________________________________  

- hőmérséklet napsütés csapadék talaj szél 

  ______________________________________________  

- méter centiméter arasz lépés liter  

  ______________________________________________  

 

3. FELADAT Minitotó 

Karikázd be a helyes válaszok (1,2,X) jelét! 

1. Melyik madár csempészi tojásait más madarak fészkébe? 

  1. veréb 2. vörösbegy  X kakukk 

2. Mit mutat az évgyűrű? 

  1. a fa magasságát 2. a fa életkorát X a gyökér mélységét 



 Iskola: ____________________________________  

 

 Név, oszt.: _______________________________  

3. Melyik nem költöző madár? 

  1. csuszka 2. füsti fecske X sárgarigó 

4. Hogyan nevezzük a fenyő termését? 

  1. makk 2. toboz X gesztenye 

5. Melyik nem vízparti madár? 

  1. vörösbegy  2. jégmadár X halászsas 

6. Milyen színű tollruhát visel az ökörszem? 

  1. fekete 2. sárga X barna 

 

4. FELADAT Gyógyító erdei növények 

Nézz utána, hogy a következő erdei növények mely részei 

gyógyhatásúak? 

 

- fekete bodza: ___________________________________  

- galagonya: ______________________________________  

- vérehulló fecskefű: _______________________________  

5. FELADAT Keresztrejtvény 

 

Írd be a rejtvény soraiba a megfejtéseket! A kiemelt oszlopban 

egy örökzöld cserje nevét olvashatod össze! (A kétjegyű 

mássalhangzók külön négyzetbe kerülnek.) 

 

1. Az egyik évszak. 

2. Vízparti fa. 

3. Erdőben élő emlősállat. 

4. A rózsa szárán nő. 

5. Termése a makk. 

6. Sínen haladó közlekedési eszköz. 

7. Piros szirmú mezei virág. 

8. Gombafajta. 

 

 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.          

 

 

Megfejtés: 

 

  __________________________________________  


