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A pók

A pók igazi ravasz vadász. Mesterműve a háló, mely közepén ülve várja 
áldozatait. A lepkék, bogarak könnyen beleragadnak a pókhálóba. En-
nek az állatnak nyolc szeme és nyolc lába van. Előfordul kertekben, de 
a lakás zugait is kedveli. Több fajtája ismert: vitorlapók, keresztes pók, 
kaszáspók. Nagyon veszélyes pók a tarantula, más néven madárpók. Óva-
kodj tőle! Szerencsére hazánkban nem honos.

1. Mit jelentenek a szavak? Húzd alá!

mesterműve: legjobb alkotása legrosszabb műve

előfordul: nincs jelen megtalálható

veszélyes: félni kell tőle nem kell tőle tartani

2. Milyen helyeken fordul elő? Színezd ki!



2

3. Karikázd be a pók élelméül szolgáló dolgokat!

4. Milyen pókfajtákról olvastál? Írd le!

5. Egészítsd ki a rajzot!
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A kutya

A kutya – más néven eb – őse a farkas. Az ember szelídítette meg s házia-
sította. Ma már az ember leghűségesebb társa. Sokféle dologban segít az 
embernek: házat őriz, nyájat terel, bajba jutott embereket ment, vezeti a 
vakokat. Terápiás célra is használják. Négy lába van, emlős állat. Szám-
talan faja létezik. Legkedveltebbek: tacskó, vizsla, labrador, puli, kauká-
zusi, pincsi...

1. Egészítsd ki a mondatokat!

A kutya más néven __________. Őse a __________. Az ember ___________ 

társa.

2. Kösd össze az összetartozókat!

tevékenység: kutyafajta:

házat őriz

életet ment

vakot vezet

nyájat őriz, terel

terápiát tartanak vele

pásztorkutya

házőrző kutya

terápiás kutya

vakvezető kutya

életmentő kutya
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3. Ismered a kutyákat? Ha nem, keresd meg az alábbi fajtákat az interneten! 
Kösd össze!

vizsla
labrador

puli

pincsi

kaukázusi
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A ló

A ló emlős állat. Négy lába van. Az ember a vadlovakat szelídítette meg, 
így lett háziállat. Az autók megjelenése előtt szinte minden nehezebb ter-
het lovak segítségével szállítottak. Segítségükkel szántottak, utaztak. A ló 
nagyon okos és érzékeny állat. Godozását nagy odafigyeléssel kell végezni. 
Lakhelye az istálló, abrakot eszik, de szereti a répát, kockacukrot is. A 
versenylovakat is ezzel jutalmazzák.

1. Karikázd be a lóra jellemző szavakat!

emlős     madár     négylábú     kétlábú

okos     buta     érzékeny     kistestű

nagytestű      őse a vadló

2. Színezd ki a lovat!
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3. Kösd össze az összetartozó szavakat!

lakhelye

élelme

őse

abrak

vadló

istálló

4. Mire használták régen a lovakat? Sorold fel a szöveg alapján! Mondatokat írj!

5. A leghíresebb magyar versenyló neve Kincsem. Fajtáját tekintve angol te-
livér. A másik   csodaló” Overdose, ő szintén telivér volt. Írd le a két csodálatos 
ló nevét! “

és

6. A lócsalád tagjai: apa – mén
anya – kanca
utód – csikó

Írd a képek alá a lócsalád tagjainak elnevezéseit!



7

Fogócska

A fogócska egy gyermekjáték, másik elnevezése cica. Sok gyermek együtt 
játszhatja. Kiszámolóval kiolvassák, ki lesz a cica, aki elkapja a többieket. 
Ők az egerek. Több változata ismert: labdacica, páros fogó, balatoni ha-
lászok. Kicsit mindegyiknek eltér a szabálya, de a cél minden esetben az, 
hogy az egereket elkapja a cica. Nagyon jó mozgásos játék.

1. Mi a fogócska másik neve? Írd le! Egész mondattal válaszolj!

2. Hogyan választják ki a cicát? Keretezd be a helyes választ!

· valaki megmondja

· kiszámolóval

· pénzfeldobással

3. Igaz vagy hamis az állítás? Jelöld I vagy H betűvel a négyzetbe!

A fogócska mozgásos játék.

Csak egy gyerek játszhatja.
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Aki a többieket elkapja, az az egér.

Kiszámolóval döntik el, ki lesz a cica.

Az egér kapja el a cicát.

Egyik változata a labdacica.

4. Készíts rajzot, amelyen fogócskáztok a barátaiddal!


