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I. forduló

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
SZÖVEGÉRTÉS
3. OSZTÁLY

Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________
______________________________________________________________________

Iskola neve, címe: ______________________________________________________
______________________________________________________________________

Levelezési cím: ________________________________________________________
______________________________________________________________________

Felkészítı tanár neve: __________________________________________________
______________________________________________________________________
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A vadmacska

A vadmacska a házimacska fakószürke rokona. A természet erısebb, élesebb fogakkal
áldotta meg. Testhossza 50-80cm, farokhossza 28-35cm, tömege 5kg. Bozontos, vastag fekete
győrőkkel ékes farkáról és testének finom, tigrisszerő sávozásáról ismerhetı fel. Karmai
visszahúzhatók. Európában, Afrikában és Délnyugat-Ázsiában terjedt el.
Egyes fajtái a sőrő erdıket részesítik elınyben, de vannak olyanok is, amelyek jól bírják
a tartós, hideg esıt, a mély havat és a hideg telet is. A viszontagságoktól a házimacskáénál
tömöttebb bundája védi meg.
Többnyire éjjel vadászik. Magányosan vagy párban jár. Megszokott helyükhöz hőek,
vadászterületeiket pedig rendszeresen megjelölik. Fıként talajon vadásznak. Jellegzetes
tartásban ülve lesnek az egérlyuk elıtt. A vizet, ha lehet kerülik, bár nem rossz úszók és
szívesen halásznak is. A vadászó vadmacska legfontosabb érzékszerve a szeme és a füle.
Nagyon jól hall, különösen a magas frekvenciájú hangokat, mint az egér cincogása. Szeme
kitőnıen alkalmazkodik a különbözı fényviszonyokhoz. Erıs fénynél a pupillája vékony
réssé szőkül, csökkenı világosságnál pedig erısen kitágul.
A vadmacska pihenéshez rejtett búvóhelyet, sziklahasadékot, odvas fatuskót vagy sőrő
bozótot keres magának. Fı zsákmányállatai az egerek és a pockok. Megfogja az üregi nyulat
és a kisebb madarakat. Lesbıl ugrik áldozatára. Futásra, őzésre nem pazarolja energiáit,
viszont a döntı pillanatban villámgyors.
A nıstény 63nap vemhesség után szül 3-4 kölyköt, akik 10 naposan nyitják ki a szemüket
és 4 héten át szopnak. Anyjuk gondosan ellátja ıket egerekkel, más rágcsálókkal, így
vakonddal, de madarat is hord nekik. Rövid idı múlva nagy buzgón mászkálnak, a fákon
játszanak, incselkednek, ha pedig veszély fenyegeti ıket, megbújnak. Leggyakrabban ugyanis
olyan módon próbálnak menekülni, hogy vastagabb ágra hasalnak, s a környezetbe veszı
színezetük védelmére bízzák életüket.
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1. feladat
Húzd alá a szövegben!
- Melyek a vadmacska táplálékai? (pirossal)
- A világ mely részein terjedt el ez az állat? (kékkel)
- Hány napig fejlıdik anyja méhében a macskakölyök? (zölddel)
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2. feladat
Hasonlítsd össze a vadmacskát a házimacskával!
Vadmacska

házimacska

Színe

_________________________

_________________________

Mérete

__________________________

_________________________

Tápláléka

__________________________

__________________________

Karma

__________________________

__________________________

Szeme

__________________________

__________________________

(Pontos adatok hiányában fokozott mellékneveket is használhatsz pl. kisebb, nagyobb…)
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3. feladat
Pihenıidıben hol érzi magát biztonságban?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4. feladat
Hogyan alkalmazkodik a változó fényviszonyokhoz?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. feladat
Keresd meg a következı szavak megfelelıit a szövegben!
kedvelik ______________________________________________________________
szorgalmasan __________________________________________________________
nehéz körülményektıl ___________________________________________________
korhadt fát ____________________________________________________________
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6. feladat
A macskával kapcsolatban számtalan szólás keletkezett a magyar nyelvben. Melyikre
gondolhattam? Tudod, ismered-e a jelentésüket?
Szólás

Jelentése

_________________________________

Nem mer közel menni valamihez.

_________________________________
_________________________________
Álmodta, mint macska az esıt.

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________

Valahányszor nehéz helyzetbe kerül

__________________________________

ügyesen feltalálja magát.

__________________________________
___________________________________

Kihasznál valakit.

___________________________________
Egerészni tanítja a macskát.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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7. feladat

Készíts falitablót A/4-es méretben a macskáról! A tabló tartalmazhat képet, rajzot, szöveget
is. Különösen értékelnénk a humoros megoldásokat. A tabló mindenképpen tartalmazza
készítıjének nevét és iskoláját is! A legjobb munkákat kiállítjuk a Tollforgató döntıjén
iskolánkban!
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Összesen:
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