Iskola: ____________________________________
Név, oszt.: _______________________________
Kedves Barátunk!
Sok szeretettel köszöntünk a Vaszary János Általános Iskola tanulmányi

4. ÉVFOLYAM / I. FORDULÓ
2. FELADAT: Igaz - Hamis?
-

gombaszakértővel.

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, vaszarynet.hu/diákoknak/természetismereti verseny.
Beküldési határidő: 2017. október 27. Kérjük a határidő pontos betartását!
Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk!

Vaszary János Általános Iskola Tanítói
1.

FELADAT: Milyen állatcsoportokat jelölnek az alábbi kifejezések?

A természetben gyűjtött gombát mindig ellenőriztetni kell a

-

A taplógombák a fa törzsén telepednek meg.

-

Minden kalapos gombának van gallérja.

-

A gombák a növények csoportjába tartoznak.

-

A gombák szaporodása spórákkal történik.

-

A gombák szeretik az árnyékos, kevés csapadékot kapó helyet.

3. FELADAT: Két „közlekedési eszköz” jellemzőit írtuk le. Adj

konda: __________________________________________ .

nevet a halmazoknak és írd be az összes meghatározás számát

nyáj: ____________________________________________ .

1. helyváltoztató mozgást végez,

ménes: __________________________________________ .

táplálékra van szüksége,

gulya: ___________________________________________ .
rudli: ___________________________________________ .
falka: ___________________________________________

a megfelelő helyre!
szállítani,

3. guruló mozgást végez,

utast tud szállítani,
szüksége,

2. 4-5 utast is képes

8. vágtat.

4. működéséhez

5. színe többféle lehet,

6. egy

7. működéséhez üzemanyagra van

Iskola: ____________________________________
Név, oszt.: _______________________________
4. FELADAT: A mobiltelefon billentyűzetével kódoltunk szavakat.
Ezeknek a szavaknak van egy közös tulajdonsága. Az első szó
megfejtését megadtuk. A közös tulajdonságot és a feladvány
többi szavát ennek alapján kell kitalálni.

5. FELADAT: Keresztrejtvény
Mi a neve a Nagykőrös melletti erdő 31 méter magas, kb. 400-500
éves kocsányos tölgyének? Megtudod, ha megfejted a rejtvényt,
és összeolvasod a kiemelt oszlop betűit!

1.

Hazánk déli szomszédja.

2. Talajlakó állat.
KÓD

SZÓ

3. Így nevezzük azt az évet, amely 366 napból áll.
4. A Naprendszer központja.

887

TÚR

7256

____________________

3862

____________________

6872

____________________

84792

____________________

792667

____________________

5. Hazánk legnagyobb területű nagytája.
6. Egyik fő világtájunk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Közös tulajdonság: __________________________________

Megoldás: _________________________________________

