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Beküldési határidő: 2014. DECEMBER 08. 
(A 2. FORDULÓ FELADATAI DECEMBER 1-ÉN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA!) 
 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

 

Tanuló neve: ______________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Osztálya: _________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: __________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: _______________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 

www.fekete-merdo.sulinet.hu


Tollas kőművesek 

 

Szakiskolába ugyan nem jártak, mégis megtanulták a falazás, pontosabban a sarazás 

mesterségét kertünk gyakori madárvendégei, a csuszkák. Onnan kapták furcsa nevüket, hogy 

képesek a fák törzsén fejjel lefelé és fölfelé mozogni, mondhatni: „csuszkálni” a fakérgen. 

Otthon vannak szerte az országban, a lombos és tűlevelű erdőkben éppúgy, mint a folyó 

árterein, a parkokban, kertekben (különösen ott, ahol odvas, öreg fákat is találnak). 

 A csuszka nemcsak ügyes famászó, de jól öltözött is: felső ruházata kékesszürke a 

szemén áthúzódó fekete csíkkal, alsóteste rozsdássárga, oldalai gesztenyebarnák, farkán pedig 

fehér foltok tarkállanak. Csőre vaskos és erős, amivel olykor harkály módjára „kopácsol”, 

noha döntően nem így, a fakérget megbontva szerzi táplálékát, hanem egyszerűen csak 

összeszedi a fákról, levelekről – ami költési időben főleg hernyókból, lárvákból, legyekből, 

szúnyogokból, bogarakból áll. Mondanunk sem kell, mennyi hasznot hajthat egy ilyen, 

kertünkben megtelepülő csuszkapár rovarirtó növényvédelmi munkásságával. Ami tavasszal 

nagy lendületet vesz, hiszen május elejére már rendszerint kibújnak az odúból a pelyhes kis 

madárpalánták. Merthogy a csuszka odúlakó, s mint ilyen, gyakran a harkályok által üresen 

hagyott üreget használja. De mivel annak bejárata túlságosan bő a verébnyi madárka számára, 

sárral körbetapasztva leszűkíti a nyílást. Ez a kőművesszaktudás annyira kikívánkozik belőle, 

hogy még a számára készített mesterséges odúkkal is megcselekszi. 

 Ez idő tájt csuszka anyuka már reményekkel telve ül a 7, 8 vagy 9, fehér alapon 

rozsdásan foltozott tojásokon, miközben férjeura példásan táplálja. A kis csuszkák 14-18 nap 

alatt kelnek ki, és még három hétig az odú védelmében maradnak, miközben a szülők 

megfeszített tempóban próbálják betömni a mindig éhes szájakat. Egy nap azután elszánják 

magukat, kibújnak az odúból, s megkezdik első fölfedező „csuszkálásukat” az otthonuk körül. 

 

1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik válaszol a kérdésre! (Csak egyet 

kérdésenként!) 

 - Mivel tapasztja körbe odúja nyílását? 

- Ki táplálja a csuszka anyukát, miközben tojásain ül? 

- Hol csúszkál a csuszka? 

- Melyik madár használja a csuszkához hasonlóan a csőrét? 
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2. Válaszolj a kérdésekre! 

 - Bogár, hernyó, szúnyog, légy. Mi maradt ki a csuszka étrendjéből?  

 _____________________________________________________________  

 - Honnan kapták a nevüket? 

 _____________________________________________________________  

 - Melyek a csuszka élőhelyei? 

 _____________________________________________________________  
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3. Milyen szavak helyett szerepelnek az alábbi kifejezések a szövegben? 

Hogyan hívjuk őket egyébként? 

 

- madárpalánta: _______________________________________________________  

- férjeura: ___________________________________________________________  
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4. Fejezd ki másképpen! 

 

- mesterség: __________________________________________________________  

- lendületet vesz: ______________________________________________________  

- rendszerint: _________________________________________________________  

- reményekkel telve: ___________________________________________________  

- megfeszített tempó: __________________________________________________  
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5. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H) 

 

- Öltözete elegáns, tetőtől talpig kékesszürke, a szemén áthúzódó fekete csíkkal. 

- Leggyakrabban a fakérget megbontva szerzi táplálékát. 

- Gyakran más madarak által üresen hagyott odúkban fészkel. 

- Onnan kapták a nevüket, hogy képesek a fák törzsén fejjel fölfelé és lefelé mozogni. 

- A neki készített odút is átépíti. 
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6. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

Mekkora a csuszka? 

 

 a) 3-5 cm b) 13-15 cm c) 23-25 cm 

 

A tojásból kikelt csuszkák meddig maradnak az odúban? 

 

 a) 21 nap b) 1 hónap c) két hét 

 

Mivel hajt hasznot az ember számára? 

 

 a) növényvédő b) kőműves c) falazó 
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7. Egészítsd ki a szöveg szerint! 

 

Ez idő tájt  ________________________________  már reményekkel telve ül a 7, 8 vagy 9, 

 _________________________________________  ______________ tojásokon, miközben 

férjeura példásan táplálja. A kis csuszkák _____________________________ kelnek ki, és 

még három hétig az ______________________________________________ maradnak, 

miközben a szülők _______________________________________________ próbálják 

betömni a mindig éhes szájakat. 
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8. Fejezd be a mondatokat! 

 

A harkályok által üresen hagyott üreg nyílását sárral körbetapasztva leszűkíti, 

mert  _________________________________________________________________  

Nem jártak szakiskolába, mégis  ____________________________________________  

Csőre vaskos és erős, amivel  ______________________________________________  
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9. Adj új címet a szövegnek! Nem szerepelhetnek benne az eredeti cím szavai, és a 

madár neve! 

 ______________________________________________________________________  
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10. Készíts tablót a csuszkáról A/4 méretben! Tartalmazhat képet, rajzot, szöveget. 

Legyen benne minél több információ az állat megjelenéséről, lakhelyéről, életmódjáról! 
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 Összes pont:   44 


