Ebben a fordulóban az állatok világnapja elõtt tisztelgünk. Hazai
erdeink és mezõink, valamint vizeink állatvilágával kapcsolatos
kérdéseket találsz a feladatlapon. Jó munkát kívánunk!

1. Melyik madárnak nincs tollbóbita a feje tetején?
(Többszörös választás!)
A. a bíbicnek
C. a szürke gémnek

B. a fehér gólyának
D. a fekete rigónak

2. Melyik rovar egyik fajtáját illetik a légivadász jelzõvel?
A. a szitakötõét
C. a sáskáét

B. a szöcskéét
D. a pókokét

királynõ biztosítja. Melyik állatfajnál van királynõ?
(Többszörös választás!)
B. a mókusoknál
D. a szarvasoknál

4. Bizonyára hallottad már Gryllus Vilmos Ragyogókék szalakóta
címû dalát. Mivel szaporodik a szalakóta?

Környezetismeret 4.

1. forduló

A. petével

B. tojással

C. ikrával

D. spórával

5. Egészítsd ki a következõ mondatot! A … tiszta folyóvizek és
tavak lakója, ahol a parti üregekben és kövek alatt él.
A. folyami rák
C. lapos keszeg

B. vízilúd
D. tõkés réce

6. Melyik nevezetes napon hajtották be a legelõrõl az állatokat?
A. György-napon
C. Mihály-napon

B. Márton-napon
D. Egyed napján

7. A sünöknek több fajtája is létezik. Melyik él hazánkban?
A. a keleti sün
C. a nyugati sün

esetekben kaptál állatnevet? (Többszörös választás!)
A. VRÖÖS KARÓ
C. RDEEI NYEFÕ

B. EZEIM PAPICS
D. DERIE LESBGOLYAFÜ

9. Melyik a legjellemzõbb élõhelye az elõzõ kérdés helyes
megfejtésében szereplõ állatoknak?
A. a mezõ
C. az országút

B. a vizek partja
D. az erdõ

10. Melyik madárról szólhat a következõ találós kérdés?

3. Néhány állatfajnál a faj fennmaradását és szaporodását a

A. a hangyáknál
C. a méheknél

8. Betûk keveredtek össze. Tedd ezeket helyes sorrendbe! Mely

B. a déli sün
D. az északi sün

Erdõkben szállva, nevét kiabálja.
Éhes fiókáját más anya táplálja.
A. a bagolyról
C. a varjúról

B. a kakukkról
D. a sirályról

11. Melyik madáré a legkisebb tojás?
A. a tyúké

B. a fürjé

C. a libáé

D. a struccé

12. Melyik a kakukktojás? (kulcsszó: érett termés színe)
A. kökény
B. som
C. vadrózsa
D. madárberkenye

13. Mely madarak fogyasztják szívesen az
elõzõ feladatban szereplõ növények
terméseit? (Többszörös választás!)
A. a széncinegék
B. a baglyok
C. a verebek
D. a sasok

14. Milyen állat a bölömbika?
A. béka
C. emlõs

B. hal
D. madár

