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Diákmelléklet
D1
„Találd meg azt, aki...”
Négylábú

Kétlábú

Négynél több lába van

Nincs lába

Növényevő

Ragadozó

Mindenevő

Másképpen táplálkozik

Szárazföldön él

Vízben, vízparton él
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D2
Feldarabolt képek
Feladat: A feldarabolt kép összeállítása.
Szükségetek lesz egy nagyobb lapra és egy ragasztóra.
1. Osszátok szét egymás között egyenlően a darabokat!
2. Kerekasztallal állítsátok össze a képet!
Időkitöltő: Írjatok le néhány jellemzőt a kirakott állatról!
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D3
Feladat a plakátkészítéshez
1. Beszéljétek meg, mit tudtok a választott állatotokról!
8 perc
(Csoportban élnek? Állandó vagy csak rövid ideig tart az együttélés?
Milyen fontos tevékenységeket végeznek így? Hogyan jeleznek egymásnak? Stb.)
2. Készítsetek plakátot az összegyűjtött ismereteitekről! 
Időkitöltő: Rajzoljátok le a választott állatot egy rá jellemző helyzetben!

8 perc
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D4
Feladatleírás a jelenethez
1. Beszéljétek meg, mit tudtok a választott állatotokról!
(Csoportban élnek-e? Állandó vagy csak rövid ideig tart az együttélés?
Milyen fontos tevékenységeket végeznek így? Hogyan jeleznek egymásnak?)

8 perc

2. Alkossatok egy jellemző jelenetet, amellyel ezt bemutatjátok a többieknek!
Figyeljetek arra, hogy mindenki vegyen részt a jelenetben!

8 perc

Időkitöltő: Formáljátok meg egy szoborban a választott állatot!
Mindenki legyen valamilyen része az élőlénynek!
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D5
Szövegek a szakértői mozaikhoz
A/1
1. Figyelmesen olvassátok el a következő szöveget!

Aranybóbitás pingvin
Az aranybóbitás pingvin otthonosabban mozog a vízben, mint a szárazon. A szaporodást
és tollváltást követően három–öt hónapot a tengeren tölt. Társaságkedvelő faj lévén, élete
nagy részét fajtársaival tölti. Csoportosan vagy nagy kolóniákban fészkel, a táplálékforrást
is csapatosan keresi fel. Fő tápláléka a krill, a kicsi, rákszerű tengeri állat. Étrendjét kisebb
halakkal, tintahalakkal teszi változatossá. Az aranybóbitás pingvin párzási idénye tavaszra
esik. Az állatok rendszerint ugyanazzal a partnerrel ugyanazt a fészkelőhelyet választják,
mint az előző évben. A nőstény két tojást tojik, amelyből általában csak az egyik marad
meg. A szülők felváltva költenek, s a kikelt fiókát is az egyik szülő melegíti, míg a másik
táplálék után jár. Az utód hamarosan akkora lesz, mint szülei, s tollváltás után (miután a
felnőtt madarak is levedlették régi tollruhájukat) az egész kolónia együtt vízre száll. Az
aranybóbitás pingvin ügyesen úszik a víz színén, vagy közvetlenül alatta, s közben farkával és szárnyaival kormányoz. Három–öt percig képes a víz alatt maradni. A szárazföldön
ügyesen szökdécsel, a havon időnként hason szánkázva jut előre.
2. Mit jelent? Beszéljétek meg a következő szavak, szókapcsolatok jelentését! (Szükség esetén használjátok a Magyar értelmező kéziszótárt! A vastag betűs szavakat keressétek!)
társaságkedvelő faj
kolóniákban
ugyanazzal a partnerrel
3. A szöveg alapján írjátok le vagy húzzátok alá azt, amit az aranybóbitás pingvinről a
legfontosabbnak tartotok! Ezt kell majd megtanítanotok a többieknek! Különösen figyeljetek az állatok egymás közötti kapcsolatára!
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A/2
1. Figyelmesen olvassátok el a következő szöveget!

Aranybóbitás pingvin
Az aranybóbitás pingvin otthonosabban mozog a vízben, mint a szárazon. A szaporodást
és tollváltást követően három–öt hónapot a tengeren tölt. Társaságkedvelő faj lévén, élete
nagy részét fajtársaival tölti. Csoportosan vagy nagy kolóniákban fészkel, a táplálékforrást
is csapatosan keresi fel. Fő tápláléka a krill, a kicsi, rákszerű tengeri állat. Étrendjét kisebb
halakkal, tintahalakkal teszi változatossá. Az aranybóbitás pingvin párzási idénye tavaszra
esik. Az állatok rendszerint ugyanazzal a partnerrel ugyanazt a fészkelőhelyet választják,
mint az előző évben. A nőstény két tojást tojik, amelyből általában csak az egyik marad
meg. A szülők felváltva költenek, s a kikelt fiókát is az egyik szülő melegíti, míg a másik
táplálék után jár. Az utód hamarosan akkora lesz, mint szülei, s tollváltás után (miután a
felnőtt madarak is levedlették régi tollruhájukat) az egész kolónia együtt vízre száll. Az
aranybóbitás pingvin ügyesen úszik a víz színén, vagy közvetlenül alatta, s közben farkával és szárnyaival kormányoz. Három–öt percig képes a víz alatt maradni. A szárazföldön
ügyesen szökdécsel, a havon időnként hason szánkázva jut előre.
2. Mit jelent? Beszéljétek meg a következő szavak, szókapcsolatok jelentését! (Szükség esetén használjátok a Magyar értelmező kéziszótárt! A vastag betűs szavakat keressétek!)
társaságkedvelő faj
kolóniákban
ugyanazzal a partnerrel
3. Húzzátok alá a szövegben a választ a kérdésekre! Ezt kell majd megtanítanotok a többieknek!
Hol él az aranybóbitás pingvin?
Kikkel él?
Mit csinál együtt fajtársaival?
Mivel táplálkoznak ezek a madarak?
Hogyan költenek?
Milyen mozgásokra képesek?
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B/1
1. Figyelmesen olvassátok el a következő szöveget!

Amerikai bölény
A bölény a nap legnagyobb részét legeléssel tölti. Éjszakánként alszik vagy kérődzik. Szeret iszapban, homokban hempergőzni, azután pedig fához vagy sziklához dörgölődzik,
hogy megszabaduljon a bőrén tanyázó élősdiektől. A bölény rendszerint kis csordákban
él. A jó legelőkön és az évente kétszeri vándorlás alkalmával sok száz bölény gyűlik ös�sze. Elsősorban azért verődik csordákba, hogy eredményesen védekezhessen a farkasok
és más ragadozók támadása ellen. Igen jó a szaglása, és éles a hallása, viszont rosszul lát.
Csordában sokkal nagyobb az esélye, hogy idejekorán felismeri a veszélyt. Ha a bölény
nem tud elmenekülni a veszély elől, az anyaállatok körülveszik borjaikat, a bikák pedig
köréjük állnak, és védőfalat alkotnak. A bölény füvet és lágyszárú növényeket fogyaszt,
a területet módszeresen legeli le. Naponként akár három kilométert is megtesz, hogy elegendő táplálékhoz jusson, s évszakonként is új legelőterületre vándorol. A nőstényekből
és fiatal hímekből álló kisebb csordához nyár végén csatlakoznak a felnőtt bikák, amelyek
megküzdenek a nőstényekért. Az újszülött borjú kb. 30 kg tömegű, és a legtöbb legelő
állathoz hasonlóan születése után gyorsan lábra áll, és járni kezd.
2. Mit jelent? Beszéljétek meg a következő szavak, szókapcsolatok jelentését! (Szükség esetén használjátok a Magyar értelmező kéziszótárt! A vastag betűs szavakat keressétek!)
kérődzik
bőrén tanyázó élősdiek
módszeresen legeli le
megküzdenek a nőstényért
3. A szöveg alapján írjátok le vagy húzzátok alá azt, amit az amerikai bölényről a legfontosabbnak tartotok! Ezt kell majd megtanítanotok a többieknek! Különösen figyeljetek
az állatok egymás közötti kapcsolatára!
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B/2
1. Figyelmesen olvassátok el a következő szöveget!

Amerikai bölény
A bölény a nap legnagyobb részét legeléssel tölti. Éjszakánként alszik vagy kérődzik. Sze
ret iszapban, homokban hempergőzni, azután pedig fához vagy sziklához dörgölődzik,
hogy megszabaduljon a bőrén tanyázó élősdiektől. A bölény rendszerint kis csordákban
él. A jó legelőkön és az évente kétszeri vándorlás alkalmával sok száz bölény gyűlik össze.
Elsősorban azért verődik csordákba, hogy eredményesen védekezhessen a farkasok és
más ragadozók támadása ellen. Igen jó a szaglása, és éles a hallása, viszont rosszul lát. Csor
dában sokkal nagyobb az esélye, hogy idejekorán felismeri a veszélyt. Ha a bölény nem
tud elmenekülni a veszély elől, az anyaállatok körülveszik borjaikat, a bikák pedig köréjük
állnak, és védőfalat alkotnak. A bölény füvet és lágyszárú növényeket fogyaszt, a terüle
tet módszeresen legeli le. Naponként akár három kilométert is megtesz, hogy elegendő
táplálékhoz jusson, s évszakonként is új legelőterületre vándorol. A nőstényekből és fiatal
hímekből álló kisebb csordához nyár végén csatlakoznak a felnőtt bikák, amelyek megküzdenek a nőstényekért. Az újszülött borjú kb. 30 kg tömegű, és a legtöbb legelő állathoz
hasonlóan születése után gyorsan lábra áll, és járni kezd.
2. Mit jelent? Beszéljétek meg a következő szavak, szókapcsolatok jelentését! (Szükség ese
tén használjátok a Magyar értelmező kéziszótárt! A vastag betűs szavakat keressétek!)
kérődzik
bőrén tanyázó élősdiek
módszeresen legeli le
megküzdenek a nőstényért
3. Húzzátok alá a szövegben a választ a kérdésekre! Ezt kell majd megtanítanotok a többieknek!
Hogyan telnek a bölény napjai?
Kikkel él együtt?
Miért verődik csordába?
Hogyan védekeznek ezek az állatok?
Mivel táplálkoznak?
Mi jellemzi a csordákat ősszel?
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C/1
1. Figyelmesen olvassátok el a következő szöveget!

Szurikáta
A szurikáta társas lény, szorosan összetartó kolóniákban él. A kolóniákban „csoportmunka” folyik, amelynek során minden állatnak külön feladata van az egész csoport javára. Ha
reggelente kijönnek az odúból, hogy melegedjenek, a csoport gyorsan őrt állít, amelynek
figyelnie kell, nem közeledik-e veszélyes ragadozó. Az őr egy magaslati helyről figyel,
hogy a veszély első jelére figyelmeztető ugatásban törhessen ki. Ennek hallatán az egész
csoport bemenekül az odúba. Ha idegen csoporttal vagy ragadozóval kerülnek szembe, a
szurikáták összeverődnek, vadul ásni kezdenek, hogy porfelhőt kavarjanak. Máskor felborzolt szőrrel, szorosan egymáshoz tapadva elindulnak az ellenség felé, mintha támadni
akarnának. Végül az egész csapat a levegőbe ugrik és dühösen morog. Végső esetben leköpik, esetleg meg is harapják a támadót. Ez az összetartás teszi lehetővé, hogy maguknál
nagyobb állatot is elűzhessenek. A kicsinyek vakon és szőrtelenül jönnek világra, s amikor
anyjuk néhány nap után vadászni indul, helyét a váltott műszakban dolgozó „gyermekmegőrzők” veszik át. A felnőttek élelmet visznek az odúba, mellyel anyjuk úgy ismerteti
meg őket, hogy szájában körbehordozza a falatokat, amelyet aztán a kicsik megkaparintanak tőle. Az utódok három hét elteltével hagyják el az odút, őrzőik felügyelete mellett, s
később „tanárok” tanítják vadászni a fiatalokat. A szurikáták főleg rovarokkal, pókokkal és
csigákkal táplálkoznak, de a rágcsálókat, földön fészkelő madarakat és tojásaikat, mókusokat és más kis állatokat sem vetik meg. Ezenkívül bizonyos növények gyökerét, rügyeit
és gumóját is megeszik.
2. Mit jelent? Beszéljétek meg a következő szavak, szókapcsolatok jelentését! (Szükség esetén használjátok a Magyar értelmező kéziszótárt! A vastag betűs szavakat keressétek!)
kolóniákban él
váltott műszakban
gumó
3. A szöveg alapján írjátok le vagy húzzátok alá azt, amit a szurikátákról a legfontosabbnak
tartotok! Ezt kell majd megtanítanotok a többieknek! Különösen figyeljetek az állatok
egymás közötti kapcsolatára!
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C/2
1. Figyelmesen olvassátok el a következő szöveget!

Szurikáta
A szurikáta társas lény, szorosan összetartó kolóniákban él. A kolóniákban „csoportmunka” folyik, amelynek során minden állatnak külön feladata van az egész csoport javára. Ha
reggelente kijönnek az odúból, hogy melegedjenek, a csoport gyorsan őrt állít, amelynek
figyelnie kell, nem közeledik-e veszélyes ragadozó. Az őr egy magaslati helyről figyel,
hogy a veszély első jelére figyelmeztető ugatásban törhessen ki. Ennek hallatán az egész
csoport bemenekül az odúba. Ha idegen csoporttal vagy ragadozóval kerülnek szembe, a
szurikáták összeverődnek, vadul ásni kezdenek, hogy porfelhőt kavarjanak. Máskor felborzolt szőrrel, szorosan egymáshoz tapadva elindulnak az ellenség felé, mintha támadni
akarnának. Végül az egész csapat a levegőbe ugrik és dühösen morog. Végső esetben
leköpik, esetleg meg is harapják a támadót. Ez az összetartás teszi lehetővé, hogy maguknál nagyobb állatot is elűzhessenek. A kicsinyek vakon és szőrtelenül jönnek világra,
s amikor anyjuk néhány nap után vadászni indul, helyét a váltott műszakban dolgozó
„gyermekmegőrzők” veszik át. A felnőttek élelmet visznek az odúba, mellyel anyjuk úgy
ismerteti meg őket, hogy szájában körbehordozza a falatokat, amelyet aztán a kicsik megkaparintanak tőle. Az utódok három hét elteltével hagyják el az odút, őrzőik felügyelete
mellett, s később „tanárok” tanítják vadászni a fiatalokat. A szurikáták főleg rovarokkal,
pókokkal és csigákkal táplálkoznak, de a rágcsálókat, földön fészkelő madarakat és tojásaikat, mókusokat és más kis állatokat sem vetik meg. Ezenkívül bizonyos növények
gyökerét, rügyeit és gumóját is megeszik.
2. Mit jelent? Beszéljétek meg a következő szavak, szókapcsolatok jelentését! (Szükség esetén használjátok a Magyar értelmező kéziszótárt! A vastag betűs szavakat keressétek!)
kolóniákban él
váltott műszakban
gumó
3. Húzzátok alá a szövegben a választ a kérdésekre! Ezt kell majd megtanítanotok a többieknek!
Hogyan élnek a szurikáták?
Mi a feladata az őrnek?
Hogyan jelez, és mit tesznek ekkor a többiek?
Hogyan védekeznek?
„Kik” a gyermekmegőrzők?
Mivel táplálkoznak ezek az állatok?
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D/1
1. Figyelmesen olvassátok el a következő szöveget!

Afrikai elefánt
Az elefántok közösségben élő és erősen családhoz kötődő állatok. Kapcsolataik annyira
szorosak, hogy halottaikat valósággal eltemetik, s órákon át virrasztanak mellettük A tehenek és a borjak családi kötelékben élnek, a bikákat csak párzási időszakban engedik
maguk közé. Ha a bozótban élelmet keresve nem látják egymást, mély, morgó hanggal
tudatják a többiekkel, hogy jól vannak. Amint az elefánt veszélyt érez, azzal figyelmezteti
társait, hogy hirtelen elnémul. Az egyes állatok közötti konfliktusokat rendszerint békésen simítják el. A rangsorban lejjebb álló állat rendszerint kitér a fölérendelt elől, amint az
ormányát feltekeri vagy trombitahangot hallat. Így űzik el az ellenséget is. Az elefántok
kizárólag növényeket esznek, füveket, lombozatot, ágakat és gyümölcsöket. Letépik, majd
ormányukkal kötegbe fogják és a szájukba juttatják. Óriási az étvágyuk, és ezért hatalmas
mennyiségű élelemre van szükségük. Legszívesebben éjszaka, korán reggel és esténként
esznek és isznak. Mivel naponta akár 136 liter vízre is szükségük lehet, ezért nem távolodnak el túl messzire a víztől. Az elefántok ugyanis nem csak inni szeretnek, hanem fürdeni
is, mégpedig lehetőleg minden este. A borjú 22 hónapi vemhesség után jön világra, s 8,
esetleg 12 évig is anyjával él. Ha a borjút támadás éri, az anyaállat határozottan a védelmére kel.
2. Mit jelent? Beszéljétek meg a következő szavak, szókapcsolatok jelentését! (Szükség esetén használjátok a Magyar értelmező kéziszótárt! A vastag betűs szavakat keressétek!)
családi kötelék
párzási időszak
konfliktus
védelmére kel
3. A szöveg alapján írjátok le vagy húzzátok alá azt, amit az afrikai elefántokról a legfontosabbnak tartotok! Ezt kell majd megtanítanotok a többieknek! Különösen figyeljetek
az állatok egymás közötti kapcsolatára!
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1. Figyelmesen olvassátok el a következő szöveget!

Afrikai elefánt
Az elefántok közösségben élő és erősen családhoz kötődő állatok. Kapcsolataik annyira
szorosak, hogy halottaikat valósággal eltemetik, s órákon át virrasztanak mellettük A tehenek és a borjak családi kötelékben élnek, a bikákat csak párzási időszakban engedik
maguk közé. Ha a bozótban élelmet keresve nem látják egymást, mély, morgó hanggal
tudatják a többiekkel, hogy jól vannak. Amint az elefánt veszélyt érez, azzal figyelmezteti
társait, hogy hirtelen elnémul. Az egyes állatok közötti konfliktusokat rendszerint békésen
simítják el. A rangsorban lejjebb álló állat rendszerint kitér a fölérendelt elől, amint az
ormányát feltekeri vagy trombitahangot hallat. Így űzik el az ellenséget is. Az elefántok
kizárólag növényeket esznek, füveket, lombozatot, ágakat és gyümölcsöket. Letépik, majd
ormányukkal kötegbe fogják és a szájukba juttatják. Óriási az étvágyuk, és ezért hatalmas
mennyiségű élelemre van szükségük. Legszívesebben éjszaka, korán reggel és esténként
esznek és isznak. Mivel naponta akár 136 liter vízre is szükségük lehet, ezért nem távolodnak el túl messzire a víztől. Az elefántok ugyanis nem csak inni szeretnek, hanem fürdeni
is, mégpedig lehetőleg minden este. A borjú 22 hónapi vemhesség után jön világra, s 8,
esetleg 12 évig is anyjával él. Ha a borjút támadás éri, az anyaállat határozottan a védelmére kel.
2. ����������������������������������������������������������������������������������������
Mit jelent? Beszéljétek meg a következő szavak, szókapcsolatok jelentését! (Szükség esetén használjátok a Magyar értelmező kéziszótárt! A vastag betűs szavakat keressétek!)
családi kötelék
párzási időszak
konfliktus
védelmére kel
3. Húzzátok alá a szövegben a választ a kérdésekre! Ezt kell majd megtanítanotok a többieknek!
Hogyan élnek az elefántok?
Mi is bizonyítja ezt?
Milyen állatok élnek együtt?
Hogyan és mikor jeleznek egymásnak?
Mivel táplálkoznak?
Miért maradnak víz közelében?
Meddig él a borjú az anyjával?
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D6
Szókártyák

babasírás
könnyes szem
mosoly
homlokráncolás
ölelésre tárt kar
vállvonogatás
elfordulás
taszító mozdulat
hátrább lépés
Ha tudjátok, egészítsétek ki a felsorolást!

55

