
 

 Iskola: _______________________________  

 

 Név, oszt.: ___________________________  

Kedves Barátunk! 

Sok szeretettel köszöntünk. Az 1-2. fordulóval remélem kedvet kaptál a 

feladatlap kitöltéséhez és a mostani feladatok sem fognak csalódást okozni. 

Ebben a fordulóban találkozhatsz egy kreatív feladattal is! Szépen elkészített, 

ötletes munkákat várunk, melyeket külön fogunk értékelni és szeretnénk 

kiállítást is létrehozni belőlük. 

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. 

Beküldési határidő: 2017. március 01. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

1. FELADAT  Nézz utána, hogy a következő 2 hónap 3 jeles napjához 

milyen névnapok, szokások vagy hagyományok, vagy népi 

megfigyelések társulnak? (2-2 elég lesz!) 

- február 3. 

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

- február 24. 

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

3.ÉVFOLYAM / III. FORDULÓ 

2. FELADAT  Melyik a kakukktojás?Karikázd be a betűjelét! 

a, Síkság: 

A vízszintes terület  C a térkép sárgás színnel jelöli 

B egyik formája az alföld  

b, Hegység: 

A hegyek, völgyek, medencék alkotják  C domborzati forma  

B magassága nem haladja meg az 500 m-t  

c, Sziget: 

A három oldalról víz veszi körül  C szárazföld 

B tengerben, tóban, folyóban alakul ki  

d, Hévíz: 

A meleg vagy forró víz C többféle ásványi anyagot tartalmaz 

B hazánkban nincsenek ilyen források  

e, Égés: 

A feltétele az oxigén C a folyamat során hő szabadul fel 

B minden anyagra jellemző 

3. FELADAT  Ismered a következő régi foglalkozásokat? Válaszd ki 

és húzd alá a helyes választ! 

- Mivel foglalkozott a drótostót?  - Mit csinált a vincellér? 

a,   madzagok, zsinegek árusításával  a,   vasúti kalauz volt 

b,   hírmondó, küldönc volt   b,   szőlőmunkát végzett 

c,   edények javításával    c,   katonaként szolgált 
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- Ki volt a pákász?  - Miket festett kékre a kékfestő? 

a,   fejfedőket készített   a,   textíliákat 

b,   használt tollakat vásárolt   b,   festővásznat 

c,   mocsári halász, vadász   c,   a szobák falát 

4. FELADAT  Terítsd meg az asztalt az illemszabályoknak 

megfelelően! 

1.                                                                              7. 

                                                                   

                                 2.                     5.   4.   3. 

           6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FELADAT Fejtsd meg a keresztrejtvényt és válaszolj a kérdésre! 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

1. Kedvelt édesség a februári mulatságokon. 

2. A hét utolsó napja. 

3. A téli hidegek idején a városok fölött nagy csapatokban köröző 

fekete madár. 

4. Jelmez más szóval. 

5. Ebből a gyümölcsből készül az a lekvár, ami leginkább illik a 

fánkhoz. 

6. Hóesésben ezzel érdemes közlekedni. 

7. Az első étkezés mindennap. 

Mikor kezdődik és meddig tart a megfejtésben szereplő ünnep? 

 _________________________________________________  

6. Kreatív feladat: Tervezz tiltó táblát környezetvédelmi 

témakörben, A/4-es méretben, rajzlapra. Ötletes, szép, színes 

rajzokat várunk! 


