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              5. – 6. osztály 
 

NÖVÉNYISMERET 

Ősztől tavaszig a kertben.  Milyen növényeket választottunk? 

1.  A megoldó lapon írjátok be a növények nevét, számát és az ismertetőjéből kimaradt szót! 
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A - albatrosz; afrikai elefánt; antilop; anakonda; 

Apolló-lepke; alpesi gőte; agykorall 

B- bakcsó; búbos banka; bölömbika; búvárpók; boa; 

bohóchal; balin; bíbic; bütykös hattyú; 

C-Cs-D- cickány; cigány réce; csonttollú; dámszarvas; 

dolmányos varjú; csuka; csuszka; 

E-É-F- emu; éti csiga; ékfarkú halfarkas; fali gyík; 

foltos szalamandra; fogas süllő; fűrészlábú szöcske 

G-Gy- gulipán; gödény; gubacsdarázs; gyurgyalag; 

gyöngyházlepke;  

H-I-J- háziméh; haris; hermelin; imádkozó sáska; 

indiai elefánt; jégmadár;  

K-L-M- keresztes vipera; kecskebéka; kaméleon; koala; 

lótücsök; levelibéka; lazac; láma; mocsári teknős; 

molnárfecske; mosómedve; 

N-Ny- O-Ő- nagy kócsag; nagy pele; nyest; nyírfajd; 

oroszlánfóka; őszapó 

P-R-S-Sz- panda; ponty; réti sas; rózsás flamingó; 

seregély; sivatagi róka szarvasbogár; szalakóta 

T-Ty-U-Ü-V-Z-Zs- tiszavirág; túzok; uhu; unka; ürge; 

vércse; zebra; zöldike; zsezse; zsiráf. 

2. Mely állatok szerepelnek a képeken? Húzd alá a neveket a megoldó lapon az Állati ABC-ben! 
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3. ŐSZI egészség A koronavírus ellen is számít az egészséges életmód  

Az ősznek számtalan szépsége van. Persze nem ezek közé tartozik a betegeskedés, a megfázás és az 

influenza… Kis odafigyeléssel gondoskodhatsz arról, hogy Te és a családod betegségek nélkül 

vészeljétek át ezt az időszakot és az ősznek csak a szép oldalát éljétek át. 

Néhány tanács betartásával megteheted, hogy a lehető legtöbb vírus 
lepattanjon rólad! 

 

Lássuk a tippeket az őszi egészségmegőrzés érdekében. 

1. Fogyassz szezonális ételek. 

2. Figyelj az immunrendszeredre.  

3.  Ne hanyagold a mozgást. 

4. Élvezd az évszakot.    

5. Öltözz az időjárásnak megfelelően.   

6. Fogyassz egy kiskanál mézet.  

7. Törekedj arra, hogy mindig Okostányért állíts össze.   

8. Csillapítsd a szomjad. Igyál sok folyadékot!  

9. Legyen hatékony a kézmosásod.  

10. Pihenj, amennyit lehet. Kellő mennyiségű és minőségű alvás.  

 

Melyik tipphez, melyik szöveg betűjele tartozik? Írd a megoldó lapon a táblázatba! 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

 

A Ősszel sem kell begubózni, még elég jó az idő ahhoz, hogy a szabadban mozogjunk. Érdemes 

sokat sétálni, kirándulni, futni, biciklizni, kertészkedni, ami nemcsak a testünknek, de a 

lelkünknek is jót tesz, feltöltődünk élményekkel. Mozogj! Légy aktív minden nap! Ez 

elengedhetetlen ahhoz, hogy szíved egészséges, csontjaid pedig erősek maradjanak. És még 

szórakoztató is lehet. Minden nap iktasd be valamilyen formában: ez lehet csak az, hogy sétálsz 

az iskolába és felszaladsz a lépcsőn. 

 

B Most is igaz, ami nyáron is: pihenj, amennyit lehet. A kimerült szervezetet minden gyorsan 

legyűri, akkor hiába tömöd magadba a multivitamint.  A kellő mennyiségű és minőségű alvás 

hiánya negatív hatással lehet mind a fizikai, mind a mentális egészségünkre, így csökkentve 

immunrendszerünk képességét a fertőzések leküzdésével szemben. 
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C A tudományos eredményeket figyelembe véve határozza meg tányérformában az egyes 

élelmiszertípusok egymáshoz viszonyított helyes arányát. Láthatjuk, hogy a kiegyensúlyozott 

táplálkozáshoz naponta milyen élelmiszertípusoknak, milyen arányban kellene a tányérunkra 

kerülnie. Az "az vagy, amit megeszel" elvvel nehéz vitába szállni.  

 

D Az ősz megérkezésével itt az ideje, hogy megváltoztasd a menüt! Élvezd az őszi zöldségek és 

gyümölcsök bőséges választékát, készíts ezekből finom ételeket. Ott van például a krémes 

sütőtök leves, a sült édesburgonya, készíthetsz desszertként karamellizált körtét vagy finom almás 

pitét. Az egyik szabály az, hogy minél színesebb a gyümölcs, zöldség, annál jobb az egészségre 

és az immunrendszere nézve. 

 

E Bőven be kell szappanozni a kezünket és tiszta, folyó víz alatt legalább 20 másodpercig, míg 

elénekeljük a „Boci, boci tarka” dalocskát. Nedvesítsük be a kezünket, majd szappanozzunk, 

ezután dörzsöljük meg úgy a kezünket, hogy annak minden felületét elérjük, a kézfejnél és az 

ujjak közt, a körmöknél is. 

 

F Éld át az ősszel járó örömöket. Gyújts hangulatgyertyákat, bújj be a kedvenc takaródba és olvass 

sokat. Figyeld meg az őszi természet színeit, feküdj le időben, vagyis igazodj Te is a természet 

ritmusához. 

 

G Ha úgy érzed, hogy szükséged van az immunrendszered fellendítésére, először a természetes 

módszereket vesd be. A homoktövis, a propolisz és a kasvirág a legjobb immunerősítők, de ezen 

kívül ajánlott sok friss vizet, gyümölcslevet, gyümölcsteát inni, sok nyers ételt fogyasztani és 

rendszeresen gondoskodni a vitaminbevitelről is. 

 

H Ha bírod, akkor fogyassz rendszeresen virágport, propoliszt, egy-egy kiskanál mézet. A lényeg, 

hogy ne a forró teába tedd bele, mert akkor nem ér semmit. Csak tisztán, nyersen fogyaszd, 

lehetőleg reggel.  

 

I Tudtad, hogy testsúlyodnak több mint fele csak ez? A tiszta víz természetesen nagyon jó 

választás, lehet csapvíz vagy ásványvíz, időnként gyümölcslé, tea, üdítő és természetesen tej.  

 

J Ne felejtsd el a réteges öltözködést, így is csinos tudsz lenni. Egy csomó csini gumicsizmát lehet 

kapni és egy váltócipő belefér a táskádba. És még valami:  Ne felejtsd el, a maszk kötelező, 

mellyel önmagadat és a körülötted lévő embereket is véded.  

 

 

https://www.zeptermagazin.hu/shop/zepter-home-care/edel-wasser/
https://www.zeptermagazin.hu/shop/zepter-home-art/zepter-more-juice-press/more-juice-press-frozen/
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Melyik szöveghez, melyik kép száma tartozik? Írd a megoldó lapon a táblázatba! 

A B C D E F G H I J 
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4. SZÉP MAGYAR TÁJAKON 

Kiránduljatok sokat, hiszen annyi szép látnivaló van hazánkban! 

Összekeveredtek a képek, a megnevezések és a rövid leírások. 

Rendezzétek össze a táblázatban az egyes elemeket! A számok (a képeket jelölik) mellé, írjátok a 

megfelelő a betűket és a római számokat!  

1. 

 

A Fertőrákosi 

Kőfejtő és 

Barlangszínház 

I. A vár gyönyörű, egy 

hatalmas szilkán áll. Itt 

található Közép-Európa 

legnagyobb ólomkatona 

kiállítása. 

2. 

 

B Boldogkő vára II. Magyarországon nincs 

még egy barlang, amit 

csónakkal járhatunk be. 

3. 

 

C Hegyestű III. Az egykori mészkőbánya 

sok turistát vonz. A 

bányászat során hatalmas 

termek labirintusa maradt 

vissza. Remek 

akusztikája miatt  

hangversenyeket, 

színielőadásokat 

rendeznek itt. 

4. 

 

D Rám-szakadék IV. Sárospatak közeli hegyen 

a sziklafalak helyenként 

70 méterre magasodnak a 

víztükör fölé. Bánya 

működött itt, majd az 

esővíz feltöltötte. 

5. 

 

E Duna látványa 

a Pilis 

magaslatáról 

V. Meseszép kilátás a 

Dunakanyarra. Ez a kép 

tárul elénk a Pilis egyik 

legnépszerűbb hegyéről, 

a Prédikálószékről, utunk 

bizarr sziklaformációk, a 

Vadálló kövek mellett 

halad el. 

6. 

 

F Tapolcai-

tavasbarlang 

VI. A Velencei-hegység 

legérdekesebb 

látnivalója, a Pákozdi 

ingókövek varázslatos 

birodalma, a Velencei-tó 

északi partján fekvő 

Pákozdról egy rövid, 

könnyű körtúra keretében 

látogatható. 
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7. 

 

G Tisza-tó VII. A Gaja völgy itt 

váratlanul összeszűkül és 

a patak két függőleges 

sziklafal alkotta 

szurdokba ömlik. 

8. 

 

H Gaja-patak, 

Római fürdő 

(szurdok) 

VIII. Dobogókő és Dömös 

között húzódik. A 

hegybe vágódó Három-

forrás-völgy különösen 

szép. 112 méteres 

szintkülönbséget kell 

legyőzni a túrázónak a 

vízmosta sziklafalak, 

vízesések között. 

9. 

 

I Ingókövek, 

Pákozd 

IX. A tó körül 

kerékpározhatunk, útba 

ejthetjük Abádszalókot, 

Sarud és Poroszló 

településeket. 

10. 

 

J Megyer-hegyi 

tengerszem 

X. Tanúhegy a Balaton-

felvidéken, a Káli-

medencében. Egy vulkán 

egykori kráterében jött 

létre e csodás 

képződmény. A magma 

megrekedt és hűlésé 

során öt- és hatszögletű, 

20-40 cm átmérőjű 

bazaltoszlopokká 

szilárdult. 
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5. REJTVÉNY:  

 

 
      

1.             
    

 
     

2.                   
  

 
   

3.                 
     

 
    

4.                         

 
  

5.                   
     

 
  

6.             
        

7.                 
         

 
  

8.                   
     

 
      

9.           
     

Megfejtés:……………………………………………….. 

1. Környező világunk megismeréséhez használjuk, a Föld felszínének arányosan kisebbített 

alaprajza. 

2. A nagyobb mélységből érkező vizek hőmérséklete magasabb. Magyarország földje igen 

gazdag ebben. 

3. A talajban keletkezett hiányokat pótló anyag, amely segíti a növényzet fejlődését. Egyik 

leggyakoribb a kálium-nitrát. 

4. Olyan biológiai folyamat, amely a hulladékok szerves anyagait alakítja át. A 

mezőgazdaságban, különösen a kertészetekben alkalmazott módszer. 

5. Ilyen hulladék például a hígító, gyógyszer, szárazelem. 

6. A talajnak azon barna vagy fekete színű része, mely korhadásba átment szerves, azaz 

növényi és állati anyagokból keletkezik. 

7. Így nevezzük az ásványvizek egy részét, amelyek alkalmasak betegségek kezelésére. 

8. Ilyen hulladékgyűjtésre van szükség, ha biztosítani szeretnénk a hulladékok 

újrahasznosítását. 

9. A legkisebb magányos település hazánkban. 
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6. ISMERKEDJ SZÉKESFEHÉRVÁR SZOBRAIVAL! 

Ha nem mentek kirándulni, akkor sétáljatok gyönyörű városunkban! Nézzétek meg a szobrokat! 

Tájékozódjatok Székesfehérvár térképén! Írjátok a megfelelő helyre a szobrokat jelző számokat! 
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Döntsd el igaz, vagy hamis a jellemzés az adott szoborról! Ha igaz I betűvel jelöld, ha hamis H 

betűvel. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

1. Országalma  

A Fehérvári jog, közismertebb nevén 
az Országalma egyvörösmárvány díszkút. A díszkút Ohmann 
Béla szobrászművész alkotása, 1943 -ban állították fel, és 
Székesfehérvár történelmi múltját hivatott szimbolizálni. Az 
Országalma közismert latin nyelvű felirata, a „Libertates 
Civitati Albensi a S. Rege Stephano concessæ” körfelirat egy 
középkori oklevél szövegének részlete, jelentése 
pedig Fehérvár szabadságjogait Szent István adományozta. 

2. 
10-es huszárok 

lovasszobor 
 

Az első világháborúban elesett fehérvári huszároknak állít 
örök emléket. A bravúrosan elhelyezett alkotás Zala György 
műve. 

3. 
II. Világháborús 

emlékmű 
 

A Ciszter templom tornyát a II. világháborúban bombatalálat 
érte, az ott található harang a toronyból a földre zuhant. Az 
emlékmű egy bombakrátert szimbolizál, az eredeti sérült 
haranggal a közepén 

4. Szent Imre szobor  
A herceg - akit Székesfehérváron temettek el, és avattak 
szentté - a szájhagyomány szerint a templom környékén álló 
palotában született. 

5. 
Mátyás király 

emlékmű 
 

A király halálának 500.-ik évfordulója alkalmából 1990-ben 
felavatott Melocco Miklós által készített emlékmű. A retorikát 
megszemélyesítő szónok szobor ivókútként szolgál. 

6. Mujkó szobor  

Székesfehérvár Városház terének vidám szobra 2007 óta 
fogadja az ide érkezőket. 
Mujkó, az udvari bolond szobra a székesfehérvári Fő utca és 
Basa utca kereszteződésében. Az alkotást Kocsis Balázs 
szobrászművész és Molnár László ötvösművész a Kortárs 

Művészeti Fesztiválra készítette, saját költségen.  

7. Kati néni szobra  

A fehérváriak jó ismerőse, a városban egykor közismert és 

kedvelt piaci kofa, akinek orrát fényesre csiszolják az 

érintésétől szerencsét remélő városiak. 

 Kocsis Balázs alkotása, amelynek ihletője Molnár Imréné 

Boda Katalin volt, aki még 93 éves korában is árulta döcögős 

kocsiján a tejet, tejfölt és a sült liba- és kacsafertályokat. 

8. Püspökkút  

A várfal előtt kialakított téren Bory Jenő szobrászművész 
Püspökkútja áll, csúcsán egy kardot emelő vitézzel és a 
talapzaton négy püspök bronzszobrával.  
A Püspök-kút 1928-as felállítását követően nem sokáig, 
mindössze 9 évig állt eredeti helyén. 1937-ben lebontották. A 
Püspök-kút elhelyezésre került a vasútállomás előtti térre, és 
a háború után eltávolították róla a püspökök szobrait. 
Szerencsére a múzeumban megőrizték az alkotásokat. 1972 
júliusában került a kút a jelenlegi helyére. 

Igaz/Hamis? 
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7.feladat: Kidolgozandó feladat   

 

      Állítsátok össze a saját 
 
 

 
 

munkátokat. 
 
 

Téma: Ősz 
 

 

  1. Természet 

 Válasszatok ki egy őszi növényt és mutassátok be az 1. feladat 16 növénye közül.  

 Válasszatok ki egy állatot és mutassátok be az 1. feladat 16 állata közül. 

 

  2. Ember  

  Reméljük, az egészséges életmód tippek segítettek abban, hogy erős és egészséges 

legyél ősszel is! Készítsetek A/4 lapra plakátot „Egészséges életmód” címmel és sok 

tipp bemutatásával. 

3. Környezet 

 Válasszatok ki és mutassatok be egy őszi túrázási/utazási lehetőséget a 4. feladatban 

szereplő helyek közül, vagy saját élmény alapján.  

 

A megoldó lappal együtt küldjétek be munkátokat.  

 

 Munkátokat kézírással készítsétek el és 

díszíthetitek saját rajzzal, képekkel, fotóval, 

térképekkel, egyéb illusztrációval. 

 Terjedelme: maximum négy A/4-es oldal 

legyen.  

Jó munkát kívánunk!  


