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

3. ÉVFOLYAM / I. FORDULÓ
2. FELADAT: Kakukktojás
Melyik élőlény nem ott él, ahol a többi? Húzd alá a sorban!

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,
vaszarynet.hu/diákoknak/természetismereti verseny.
Beküldési határidő: 2017. október 27.
Kérjük a határidő pontos betartását!

A, szöcske,

vakondok,

fűzfa,

fácán,

pipacs

B, hód,

őz,

tőkésréce,

vidra,

ponty

C, borz,

béka,

tölgyfa,

mókus,

sün

D, búza,

kukorica,

napraforgó,

sás,

nyúl

E, szúnyog,

gólya,

nád,

harkály,

vidra

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk!

Vaszary János Általános Iskola Tanítói
3. FELADAT: Érdeklődj, nézz utána! Mi készül az alábbi növényekből?
a, Fekete bodza érett terméséből: _______________________
1.

FELADAT: Igaz – Hamis? Karikázd be a megfelelő betűt!

b, Vadrózsa terméséből: ______________________________

- A kocogás helyváltoztató mozgás.

I

-

H

- A macska alvás közben nem mozog.

I

-

H

- A mozgás mindig helyváltoztatást eredményez.

I

-

H

- Minden élőlény képes helyváltoztatásra.

I

-

H

c, Mogyoró terméséből: _______________________________
d, Áfonya terméséből: ________________________________
e, Dió terméséből: ___________________________________

Iskola: ____________________________________
Név, oszt.: _______________________________
4. FELADAT: Fejtsd meg a találós kérdéseket!
-

A királylány fürdőn volt,
ezer gyöngyöt széjjelszórt,
a Hold látta, otthagyta,
a Nap eljött, felkapta. Mi az? _______________________

-

Fenn is van, lenn is van,
kinn is van, benn is van,
néma is, zenél is,
lágy is és kemény is,
fehér is, szürke is,
lomha is, fürge is. Mi az? __________________________

-

Sötét bársony szétterül,
Rajta- ezer lámpácska ül. Mi az? _____________________

6. FELADAT: Keresztrejtvény
Írd be a rejtvény soraiba a megfejtéseket! A kiemelt oszlopban az
időjárás egyik elemének megfigyelésére alkalmas eszköz nevét
kapod. (A kétjegyű mássalhangzók külön négyzetbe kerülnek.)
1. Az eső, a hó, a köd… közös, összefoglaló neve.
2. A levegő vízszintes irányú áramlása.
3. A szél irányának meghatározására szolgáló piros – fehér
csíkozású eszköz neve.
4. Az eső halmazállapota.
5. Az időjárás egyik eleme.
6. Vízcsepp kicsapódása a lehűlt nyári hajnali felületre.
7. Légnemű csapadékfajta.
8. Téli csapadékfajta.
9. A leggyakoribb csapadékfajta, lehet: ónos, jeges is.
1.
2.
3.
4.
5.

5. FELADAT: Mit látsz a képeken?

6.
7.
8.
9.
Megfejtés: __________________________________

