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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



 

AZ IMÁDKOZÓ SÁSKA 

Az imádkozó sáskát ájtatos manónak, fogólábú sáskának, ájtatos sáskának, táltos manónak, 

buzgó manónak is nevezik. Nevét lábainak tartásából kapta, melyek hasonlítanak ahhoz, 

ahogy az ember imádkozik összekulcsolt kézzel. Leggyakrabban zöldes vagy barnás színű, 

emiatt könnyen beleolvad a környezetébe. 

A nőstény 6-7 centiméter hosszú zömökebb, nagyobb, mivel potroha felduzzad a benne rejlő 

petéktől, a hím mindig karcsú, mindössze 4-5 centiméter hosszú. Hátsó lába nem ugróláb. 

Tápláléka elsősorban röpképtelen rovarokból áll- nagy étvágyú, kíméletlen ragadozó. 

Gyakran mozdulatlanná meredve, lesből támad (bár ilyenkor néha hosszú lábain hintázni 

kezd, hogy áldozata szélfútta falevélnek higgye). Előfordul, hogy óvatosan megközelíti 

áldozatát, majd ráveti magát. Mindkét esetben fogólábaival ragadja meg a zsákmányt olyan 

sebességgel, hogy azt emberi szem nem is képes érzékelni. Megfigyelték már, hogy bizonyos 

példányok kisebb gyíkokat, madárfiókákat is megtámadnak, és sikeres támadás esetén el is 

fogyasztanak. Előfordul, hogy a nőstény állat megeszi párját vagy más társait. Szájszerve 

erős. Az egyetlen rovar Magyarországon, amely képes elfordítani a fejét, mintha hátranézne. 

Az imádkozó sáska gyakran megtalálható a meleg, száraz, bokros-füves területeken, nagyon 

kedveli a dombvidékek déli fekvésű, napsütötte, de nem kopár oldalait. 

A nőstény tojásait habszerű, hamar megszilárduló anyagba ágyazva, növények szárára, kövek 

vagy fakéreg alá, meleg, de erős napfénytől védett helyre ősszel rakja le. 

Tavasz végén, vagy nyár elején kikelő kis rovarok hasonlítanak szüleikre csupán nincs 

szárnyuk. Ahogy nőnek 6-7 alkalommal vedlenek. Egyre nagyobb „ruhácskára” van 

szükségük. 

Ha megzavarják, az imádkozó sáskát lassan odébb mászik, esetleg lomhán felrepül. Ha 

megriasztják sziszegő hangot ad. Egyébként kézbe vehetjük, mert fogólábával nem képes 

sebet ejteni az ember bőrén. 

Leggyakrabban az ember úgy árt neki, hogy rovarölő szerrel permetezi a kertet és így 

nemcsak a káros, de a hasznos rovarokat is elpusztítja. Érdemes tudni róla, hogy pusztítja a 

növényeinket károsító rovarokat, ezért segítőtársunk. Védett. 

Sok furcsa dolgot képzelnek erről az élőlényről. Olaszországban úgy gondolják, hogy aki 

megöli, vagy megérinti balszerencsés lesz. Van olyan hely Franciaországban, ahol úgy 

gondolják, hogy lábának mozdulatával képes megmutatni az eltévedt gyerekeknek a hazafelé 

vezető utat. 



 

1.Húzd alá a szövegben! 

 

- Az imádkozó sáskát többféleképpen is nevezik. Hogyan? 

- Hogyan árt az ember ennek a védett rovarnak? 

- Mivel táplálkozik? 

 

 

 

2.Honnan kapta az imádkozó sáska a nevét? 

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

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

 .............................................................................................................................................  
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Miért tud könnyen elrejtőzni környezetében? 

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

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

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

 

 

 

Milyen környezetben érzi magát a legjobban? 

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

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

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

 

 

 

3.Döntsd el az alábbi mondatok igazságtartalmát! (igaz vagy hamis) 

 

- Hatalmas hátsó lábaival nagyokat ugrik. ........................  

- A hím nagyobb termetű. .....................  

- A petéket tavasszal rakja le a nőstény. ............................  

- Előfordul, hogy egymást is megeszik. ............................  
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4.Egészítsd ki az alábbi mondatokat! 

 

A nőstény azért testesebb, mert ..................................................................................................  

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

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

 

 

 

Franciaországban nagy becsben tartják, mert úgy gondolják, hogy hazavezeti .........................  

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

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

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

 

 

 

Petéit úgy védi, hogy ..................................................................................................................  

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

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

 

 

 

5. Magyarázd meg! 

 

röpképtelen .................................................................................................................................  

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

megriasztják ...............................................................................................................................  

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

balszerencsés ..............................................................................................................................  

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

 

 

 

6.Készíts tablót az imádkozó sáskáról! 

 

- Mérete A/4-es legyen! 

- Tartalmazhat képet, rajzot, fényképet is. 

- Előlapján és ne a hátoldalán legyen a neved és iskolád neve is. 

- Gondosan tűzd hozzá a feladatlaphoz! 
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7.Kell-e félned az imádkozó sáskától? Miért? 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Miért vedlik a kis sáska? 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

8.Gyűjts szólást vagy közmondást a sáskáról! Írd le! Ha tudod mit jelent azt is írd mellé! 

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

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

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

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

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

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

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