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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



 

 

I. Egy népes család tagjának lenni az állatvilágban több szempontból is előnyt jelent. 

Legtapasztaltabb társuk vezénylete alatt a családtagok egyesíteni tudják erőiket a 

fiatalok védelmezésében és nevelésében, a támadók elleni védekezésben és a 

vadászásban. Csoportosítsd az állatokat, hogy melyik nőstény, s melyik hím által 

irányított család? 

 

HÍM: ............................................................................................  

NŐSTÉNY: .................................................................................  

 

1. oroszlán 2. strucc 3. elefánt 4. házi kacsa 5. méh 

6. császárpingvin 7. cecelégy 8. gepárd 9. gorilla 10. kardszárnyú delfin 

 10p/ 
 

II. Kikelésük vagy megszületésük után némelyik állat kicsinyeinek saját ösztöneikre kell 

támaszkodniuk a fennmaradásban, más állatok utódai viszont egy rövid ideig élvezhetik 

a szülői gondoskodást. Nézz utána, hogy miért különleges az alábbi állatok 

ivadékgondozása? 

 

1. skorpió: .................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2. mezei cickány: ......................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

3. nílusi krokodil: .....................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

4. ausztráliai gyomorköltő béka ...............................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

5. arowana nevezetű hal ...........................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

 10p/ 



 

 

III. Hosszabb – rövidebb idő elteltével ivaréretté válnak az élőlények. Ez az 

egyedfejlődés nagyon változatos az állatvilágban, különösen az ízeltlábúaknál. Keresd 

meg az összetartozókat! 

átváltozás: ................................................................................................  

kifejlés: ....................................................................................................  

teljes átalakulás: ......................................................................................  

 

átalakulás nélküli fejlődés: ....................................................................................................  

 

1. erdei vöröshangya 2. káposztalepke 3. szarvasbogár 

4. olasz sáska 5. cserebogár 6. mezei tücsök 7. gyapjaslepke 

8. zöld lombszöcske 9. koronás keresztespók 10. katicabogár 

11. folyami rák 12. hőscincér 

 12p/ 
 

IV. Vannak állatfajok, amelyek nőstényei nem maguk választják partnerüket. Itt a 

hímek küzdenek egymással a hölgyekért. Az apaságért zajló csaták hevessége széles 

skálán mozog, az ártalmatlan magamutogatástól a halállal végződő párbajig. Keress öt 

példát a különleges párválasztásra, s ismertesd egy –két mondattal! 

1. ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

2. ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

3. ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

4. ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

5. ........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 10p/ 



 

 

V. A rejtvény egy magyar Nobel-díjas nevét rejti. Nézz utána, hogy miért kapta ezt a 

jelentős elismerést! 

 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

 

1. A „dzsungel könyve „fekete párduca”. 

2. A giliszta mozgása. 

3. A szavanna jellegzetes fája. 

4. Dögevő emlős. 

5. Kétujjú futómadár. 

6. Tobozvirágzata van. 

7. A köznyelvben vadgalamb. 

8. Emésztőnedvet termel. 

9. Hím ló. 

10. Az egyik leggyorsabb ragadozó. 

11. Fedőszárnyú rovar. 

12. Menekülve még a farkát is eldobja. 

 

Megfejtés: .................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

 14p/ 



 

 

V. A képrejtvény egy – egy növényt vagy állatot rejt. 
 

1. HE +  

 

 ....................................................................................  

 

 

2.  + KA 

 

 ....................................................................................  

 

 

 

3.  +  + Ú +DEL  

 

 

 ..................................................................................  

 

 

 

4. 

 +  +  
 

 ..................................................................................  

 

 

5. 

 +  
 

 ..................................................................................  

 

 

 

 10p/ 

 Összes pont: 66p/ 
 

LE 

ON 


