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Ahol nincs külön gyalogos forgalmat irányító 
lámpa, ott a járműveket irányító lámpa a 
gyalogosokra is vonatkozik. Ezen három 
szín van: piros, sárga, zöld. 
A piros itt is tilosat jelent. Nem léphetsz az 
úttestre! 
A piros és a sárga együtt azt jelenti: készülj!
A zöldnél indulhatsz! A sárga jelzés 
önmagában azt jelzi, iparkodnod kell, hogy 
átérj, mire ismét tilos következik. 
 
 
 
 

Ezen a lámpán ilyen sorrendben látod  a jelzéseket:  
     1. piros,  2. piros és sárga, 3. zöld  4. sárga. 
 
Színezd ki a lámpákat! 
 

 

Írd a képek alá, hogy mit kell Cicusnak e jelzéseknél tennie! 
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16 cm x 3 cm 

 
 

Melyik rajz tartozik a következő utasításokhoz? Írd a számát a vonalra! 

_____ Vágj ki papírból egy 16 cm x 3 cm-es téglalapot! 

_____ Hajtsd félbe hosszában! A hajtás mentén simítsd le az élét! 

_____ Nyisd szét és az él mentén félbevágva készíts két papírcsíkot! 

_____ Az egyik csík végét kend be ragasztóval, majd hajtsd rá az ellenkező végét, 
hogy egy karikát kapj! 

_____ A másik papírcsík végéből vágj ki egy kis négyzetet, így megkapod a csiga 
szarvait. Rajzold rá a szemeket és a szájat! 

_____ Fordítsd meg és kenj ragasztót a közepére! 

_____ Nyomd a karikát a másik csík ragasztós részére. Hajlítsd fel a fejrészt! 
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Naptár 

 

 

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

a. Melyik hónap részletét másoltuk ki a naptárból? 

__________________________________________________________________ 

b. Hány napból áll a hónap? 

__________________________________________________________________ 

c. Kik azok a lányok, akik ezen a héten ünneplik a névnapjukat? 

__________________________________________________________________ 

d. Milyen csillagjegyhez tartozik január első hete? 

__________________________________________________________________ 

e. Mit gondolsz, mit jelenthetnek a névnapok alatt található számok? (pl.: 3/363) 

__________________________________________________________________ 
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Egészítsd ki a rajzokat az alattuk lévő utasítás szerint! 
 
 

 

 
 

 
Az arcot tenyereddel ellapított rózsaszín 

marcipángolyóból csináld! 
Csokoládédrazsé legyen a szeme! 

Gyúrj piros golyót az orrának és vékony 
hengert a szájának! 

 
 
 

 

 
 
 

 
Kinyújtott piros marcipánból vágj ki egy 

háromszöget kalapnak! 
Sárga marcipánból tegyél rá pompont, 

szemöldököt, bajuszt és szakállt! 

 

 

Mi lett belőle?  

___________________________________________________________ 
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Tanulmányozd figyelmesen az alábbi dokumentumot! 

 

Válaszolj az alábbi kérdé-
sekre! 
 
 
 
1. Hányadik osztály végén 

kapta a kislány ezt a 
bizonyítványt? 

_____________________ 
 
2. Melyik városban járt 

iskolába? 

_____________________ 
 
3. Mennyi ideig hiányzott az 

1993/94-es tanévben? 

_____________________ 
 
4. Hány tantárgyból kapott ötös 

osztályzatot? 

_____________________ 
 
 

Kis Bianka 
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Tanulmányozd figyelmesen az alábbi plakátot! 
 
 

 

 
 
1. Milyen  ünnepséget  tartottak 

szeptember 5-én a Zeneisko-
lában? 

 
________________________ 

 
2. Kitől értesülhetnek a gyere-kek 

az órabeosztásokról? 
 

________________________ 
 
3. Mikor mentek a tanévnyitó-ra a 

hárfa szakosok? 
 

________________________ 
 
4. Melyik  volt az első tanítási 

nap? 
 

________________________ 
 
 



Információs szöveg 
 

7. feladatlap 

 

1. Mit jelent a varrásráhagyás? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Melyik a fonák oldala az anyagnak? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Miért hasznos számodra, ha van egy ilyen szabásmintád? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Vissza a Földhöz 

 
Vannak "környezetbarát dolgok' - ez azt jelenti, hogy idővel lebomlanak, és visszatérnek a 
Földbe. De mi ilyen és mi nem? Ez a gyakorlat segít kideríteni. 
Mire lesz szükséged? 

• egy almacsutkára 
• egy salátalevélre 
• nejlon csomagolóanyagra 
• egy kis ásóra 

Mi a teendő? 
1. Keress egy helyet, ahol gödröket áshatsz! 
2. Áss három gödröt! Mindegyik elég széles és mély legyen ahhoz, hogy beletehess 

valamit! 
3. Tedd az almacsutkát az egyik gödörbe, a salátalevelet a másikba, a nejlont a 

harmadikba! 
4. Temesd be a gödröket földdel! 
5. Jelöld meg a helyet, ahol a három  dolgot elástad! Ügyelj rá, hogy újra megtaláld 

majd őket! 
6. Várj egy hónapig, majd menj vissza és ásd ki őket! 
7. Gond nélkül megtalálod a nejlont, de a saláta és talán az alma is eltűnik. 

 

1. Mit teszel a gödrökbe? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Mennyi idő múlva kell feltárnod a gödröket? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Hogyan találhatod meg ennyi idő elteltével? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Mit bizonyít ez a gyakorlat? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Járj utána! 

A világhírű "üdítősdoboz" zuhanypróba: 

Túl sok vizet fogyasztasz-e zuhanyozásnál? Végezd el ezt a mérést és megtudod! 

 Szükség lesz egy üres literes gyümölcsleves dobozra, 

egy másodpercmutatós órára, és egy felnőttre, aki az 

időt méri. 

 Nyisd ki a doboz tetejét úgy, hogy a szája jó széles 

legyen. 

 Nyisd ki a csapot annyira, amennyire szoktad! Állj be 

alá (ne ruhában!) és tartsd a dobozt a zuhanyrózsa 

alá 5 másodpercig. Az órát kezelő felnőtt ad jelt a 

kezdésre és a befejezésre egyaránt. 

 Ha a doboz 5 másodpercnél kevesebb idő alatt telik 

meg, akkor a zuhanyotok  sok vizet enged át. Tehát 

ha így használod, túl sok vizet fogyasztasz el a 

zuhanyozáshoz.. 

 

1. Mire adja meg a választ az "üdítősdoboz" zuhanypróba? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Mi mindenre lesz szükséged, ha el akarod végezni a próbát? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Mennyire kell megnyitni a csapot a mérésnél? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Mikor fogyasztasz túl sok vizet zuhanyozáskor? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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De jó is lenne, ha tudnánk varázsolni! 
Pedig varázslat nincs, csak ügyes kezű bűvész. Az alábbi trükkel te is 
elkápráztathatod társaidat, ha ügyes kezed van és türelmesen gyakorolod a 
mutatványt. 

A kendő megjelenik 

A bűvész felmutat egy kartonlapot, csővé csavarja, és belenéz (1.,2.). Átejti a csövön a 
bűvészbotját, hogy bizonyítsa, nincs benne semmi. És mégis: azonnal előhúz belőle egy 
kendőt.. 
Előkészítés: A kendőcske sarkára fel kell varrni egy kis horgot. Az ábrán (3.)láthatod, 
milyen legyen, magad hajlíthatod vékony drótból. Egy ceruza segítségével dugd bele a 
kendőt a bűvészbotba úgy, hogy sehol se lógjon ki, csak a horog álljon ki a pálca 
nyílásából (4.). 
Előadás: Először mutasd fel a kartonlap mindkét oldalát, aztán csavard csővé, amely egy 
kicsit vastagabb, mint a bűvészbot. Nézz át a csövön, és azt bizonyítandó, hogy üres, 
dugd át rajta a bűvészbotot! A botból kiálló horog beleakad a cső végébe, és a kendő 
benne marad a csőben. A bottal csinálj egy kört a cső fölött, mondj varázsigét, és máris 
kihúzhatod a kendőt a csőből (5.). 

 
1. A szövegben található zárójeles számokat írd a nekik megfelelő rajz mellé, az 

üres karikába! 

2. Szerinted miért kell varázsigét mondani? 
 __________________________________________________________________ 
3. Te milyen varázsigét mondanál? Találj ki egyet! 

__________________________________________________________________ 
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1. Melyik  tanévre  érvényes 
az itt látható bérlet? 
_________________ 

2. Mikor kezdődnek az elő-
adások? 
_________________ 
__________________ 

3. Szerinted  melyik  előadás 
való egy 12 éves fiú 
számára? 
Válaszodat indokold! 
__________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
__ 

4. Hány felvonásból áll a 
"Mátyás király aranyszőrű 
báránya" című mesejáték?
_________________ 

5. Sorold fel azokat a báb-
előadásokat, amelyeket 
azok a gyerekek láthatnak, 
akik a bérletet megveszik! 
______________________
______________________
______________________
______ 

6. Mikor jársz jobban, ha minden előadásra jegyet veszel vagy, ha bérlettel jársz a 

színházba? Válaszodat indokold! 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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Újságolvasás 
Olvasd el az itt található rövid híreket, majd oldd meg a hozzájuk tartozó feladatokat! 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Fejedelemmé válasz-
tásának színhelyére, 
Szécsénybe kerül II. 
Rákóczi Ferenc szobra. A 
művet 1975-ben készítette 
id. Szabó István 

 
 

 2. Mátyás király és az ör-
dög a címe annak az 
előadásnak, melyet bu-
dapesti színészek köz-
reműködésével hamaro-
san bemutatnak a galga-
gutai művelődési ház 
gyermekközönségének. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Zsúfolásig megtelt ál-
talános iskolai tanulókkal a 
Budapest Sportcsarnok 
szombaton. A Xénia Láz 
Egyesület 70 ezres 
tagságának képviselői 
közül mintegy 15 ezren 
vettek részt a tanévnyitó 
koncerten. 

 
 
 

 4. Október 11-én nosztal-
giavonatot várnak a 
galgagutai vasútállo-
másra. A korabeli gőzös 
vonat kupéinak utasai az 
Aszód - Balassagyarmat - 
Losonc vasútvonal megé-
pítésének 100. évforduló-
ján látogatják végig a 
megállóhelyeket és tartóz-
kodnak rövid ideig az 
állomásokon. 

1. Melyik cím melyik újságcikkhez tartozhat? Írd a cím mellé a cikk számát! 
 Xénia buli __ 

Megy a g�zös... __ 

 Szobor Szécsényben __

Mátyás király Galgagután 
__ 

2. A rövid hírek elolvasása után válaszolj a következő kérdésekre! 
a. Milyen alkalomból közlekedett a nosztalgiavonat? 

__________________________________________________________________ 
b. Kik szórakoztatják a galgagutai gyermekeket? 

__________________________________________________________________ 
c. Ki volt az a híres fejedelem, akinek szobrát Szécsényben állították fel? 

__________________________________________________________________ 
d. Melyik városban tartottak Xénia tanévnyitó koncertet? 

__________________________________________________________________ 
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Szeretnél megtanulni főzni? Ha figyelmesen elolvasod az alábbi receptet, otthon egy kis 
segítséggel könnyen elkészítheted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. . A fentiek alapján sorold fel a szükséges alapanyagokat! 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
2.Válaszolj a kérdésekre! 

 a. Mennyi idő alatt fől meg a tészta? 
 __________________________________________________________________ 

 b. Mivel helyettesítheted a vegetát? 
 __________________________________________________________________ 

 c. 2 nagy bögrényi makaróniból hány ember lakhat jól? 
 __________________________________________________________________ 

3. Számozással jelöld meg a helyes sorrendet! 

 Rakd rá a sajtot! 
  

 Főzd meg a makarónit! 
  

 A tésztát tedd forró olajra! 
  

 Tálald tejföllel vagy paradicsommal és sajttal! 
  

 Szűrd le! 
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Hajtogatós 
Melyik utasítás melyik képhez tartozhat? Írd a betűjelet a megfelelő helyre! 

1. 

 

_______

 

 A. A sarkokat meghajtjuk. 

 

2. 

 

_______

 

 B. A téglalap felső felét az alsóra 
hajtjuk. 

 

3. 

 

_______

 

 C A bal oldalt a jobb oldalra 
áthajtjuk. 

 

4. 

 

_______

 

 D. Két oldalra kinyitjuk. 

 

5. 

 

_______

 E. Mindkét oldalt a középvonalra 
illesztve behajtjuk. 

 

6. 

 

_______

 

 F. Balra hajtva kinyitjuk. 

 

7. 

 

_______

 

 G. Festhetünk rá ajtókat és 
ablakokat. 

 

8. 

 

_______

 

 H. A felső külső oldalakat 
középre visszahajtjuk, és a 
háromszöget ujjunkkal 
oromzat alakúra simítjuk. 

Ha pontosan követed az utasításokat, Te is elkészítheted a házat! 
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Ez a rajz egy család rokoni kapcsolatait ábrázolja, melyről leolvashatók a szülők, 
gyerekek, unokák nevei. Mivel ez úgy ágazik szét, mint egy fa koronája a családfa 
elnevezést kapta. A legidősebb családtagok legfelül helyezkednek el. Az elágazások a 
gyermekek számát jelzik.  
 

Jelmagyarázat  = házastárs 
 
1. Hogy hívják Gáspár Tibor feleségét? 

__________________________________________________________________ 
 
2. Hány gyermeke született Gáspár Tibornak és Győri Gizellának? 

__________________________________________________________________ 
 
3. Hogy hívják Gáspár Judit férjét? 

__________________________________________________________________ 
4. Hogy szólíthatja Kovács Petra Gáspár Tibort? 

__________________________________________________________________ 
 
5. Ha van kedved, készítsd el otthon a saját családfádat! 
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Nézd meg az alábbi családfát, majd egészítsd ki az alatta lévő állításokat! 

 
Jelmagyarázat  = házastárs 

 

 1. Kovács Péternek _______ gyereke van 

 2. Kovács Gábor és Kovács Márta ________________________ . 

 3. Kovács Péter és Erdei Angéla unokáinak neve: 

 _________________________________________________________________ 

 4. Pécsi Évának csak _____________________ születettek. 

 5. Kovács Évát szintén Évának hívják, mint ________________________ . 

 6. Erdei Angéla ___________________ Földi Petrának. 

 7. Kovács Gábor és Földi János nem ________________________ . 
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A Föld a világűrben. 

A Naprendszer 

 

 

A Föld az egyike 
annak a kilenc 
bolygónak, amely a 
Nap körül kering. A 
Nap tömegvonzása 
(gravitációs ereje) 
tartja őket a kerin-
gési pályán, 
Ezek együtt alkotják 
a Naprendszert, a-
mely valószínűleg 
4600 millió évvel 
ezelőtt keletkezett 
porból és gázokból. 

 
1. Hány bolygót ismerünk, ami a Nap körül kering? 

 __________________________________________________________________ 
2. Mi a gravitáció? 

 __________________________________________________________________ 
3. Mit nevezünk Naprendszernek? 

 __________________________________________________________________ 

4. Miből keletkezett a Naprendszer? 

 __________________________________________________________________ 

5. A szöveg alapján döntsd el, hol van élet a Naprendszerben a Földön kívül? 

 __________________________________________________________________ 
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Nézd meg a térképet! Olvasd el a térkép alatt lévő információkat! Ezek alapján írd be 
a megfelelő helyre a következő dolgok nevét! (Mielőtt hozzákezdesz, tanulmányozd 
a jelmagyarázatot!) 

hidak, vasút, folyó, mozi, kávéház, posta, könyvtár, templom, áruház, a 
polgármester háza 

 
Jelmagyarázat: 

 
 

Információk: 
• A vasútállomás a vasút mellett, a két híd között található. 
• A kávéház a Fő úton található a ruházati bolt mellett. 
• A Fő utca és a folyó között 4 épület áll. Ezek a templom, a vasútállomás, a múzeum és 

az áruház. A templom nem a vasútállomás mellett van. 
• A könyvtár a Bem úton van, a könyvesbolt és a posta között. 
• A Bem úton öt lakóház is van. Az elsőben a polgármester lakik. 
• A mozi a Fő úton található a könyvesbolttól jobbra. 
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 A gyerekek kedvenc itala a karamellás tej. Ehhez egy púpozott evőkanál cukrot 

lábasba öntünk, és kevergetve, kis lángon addig melegítjük, amíg világosbarna 
nem lett. Felengedjük egy bögre - 2 deci - forró tejjel, és addig forraljuk, amíg a 
karamell benne teljesen fel nem oldódott. Ha hideg tejjel engedjük fel, tovább tart 
az elkészítése, viszont csak egy edényt kell utána elmosni. Végül ízlés szerint 1-2 
kiskanál cukorral édesítjük, és melegen vagy hidegen tálaljuk. A meleg karamellás 
tej kitűnő torokfájás, köhögés ellen is. 
 

  

 
 
 

1.  Mi mindenre van szükséged a karamellás tej elkészítéséhez? 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
2. Mi a hátránya a hideg tejjel való felengedésnek? 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
3. Mi a karamell? 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 



Információs szöveg 
 

20. feladatlap 
 
Alaposan tanulmányozd az itt látható dobozt, majd keresd meg az alábbi kérdésekre 
válaszoló információkat! 

  
 
1. Mi van a dobozban? 

 ____________________________ 

2. Milyen korosztálynak ajánlott a 
szedése 

 ____________________________ 

3. Hányféle vitamint tartalmaz? 

 _____________________________ 

4. Hány tablettát kell szedni naponta? 

 _____________________________ 

 

 

5. Hány doboz vitamint kell venned, hogy egy hónapra (4 hétre) elegendő legyen, ha 
napi 4 szemet rágsz el? 

 __________________________________________________________________ 

6. Mikor gyártották? 

 __________________________________________________________________ 

7. Hol tárolhatod? Húzd alá! 

konyhaszekrény, erkély, hűtőszekrény, asztalfiók, kamra, fürdőszoba polc, nyitott polc, 

doboz. 
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Gondolkozz rajta! 
A bolygó neve Átmérő A Naptól számított 

távolság 
Mennyi idő alatt 

kerüli meg a 
Napot? 

 

 

1. E táblázat segít-
ségével állítsd a 
bolygókat sorrend-
be nagyság szerint!

 (kilométer) (kilométer) (év vagy nap)  
Plútó 3 000 5950 millió 248 év _________________

Neptunusz 48 400 4497 millió 165 év _________________

Uránusz 52 000 2870 millió 84 év _________________

Szaturnusz 120 860 1427 millió 29,5 év _________________

Jupiter 142 800 778 millió 12 év _________________

Mars 6 790 228 millió 687 nap _________________

Föld 12 756 150 millió 365 nap _________________

Vénusz 12 100 108 millió 225 nap _________________

Merkúr 4 880 58 millió 88 nap _________________

 
2. Melyik kerüli meg legrövidebb idő alatt a Napot? 

 _____________________________________________________________________ 

3. Melyik bolygó van a legtávolabb a Naptól? 

 _____________________________________________________________________ 
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Farkas és kutyák 

(kétszemélyes játék) 
Ez a játék évszázadok óta kedvelt szórakozása a fiataloknak városon és falun egyaránt. 
Ismerik farkas és bárányok néven is. 
A játszma kezdetén a kutyákat a rajz alapján az alsó sor sötét mezőire kell állítani. A 
farkas  a tábla bármely sötét mezőjéről indulhat. Négy kutya áll szemben egyetlen 
farkassal. A kutyák célja a farkas bekerítése, a farkasé pedig a támadóvonal áttörése. 
A bábukat helyettesítheted színes gombokkal is. 
A játékot 8x8 mezős táblán játsszák. Erre a célra sakktábla is megfelel. 
A kutyák mindig átlós irányban egy mezőt léphetnek előre, a sötét mezőkön maradva. A 
farkas szabadabban mozog: ő is csak egy mezőt léphet ugyan, de minden irányban, tehát 
a kutyákkal ellentétben, akár hátrafelé is. 
A játék folyamán a bábuk nem ugorhatják át és ki sem üthetik egymást 
A farkas győz, ha áttör a kutyák vonalán. A kutyák nyerik a játszmát, ha a farkast úgy 
beszorítják (például a sarokba vagy a tábla széléhez), hogy nem tud lépni. 

 
1. Ha kedvet kaptál a játékhoz, s otthon ki szeretnéd próbálni, milyen eszközökre 

lenne szükséged? 
 _____________________________________________________________________ 
 
2. Hányan játszhatják a játékot? 
 _____________________________________________________________________ 
 
3. A kutyák vagy a farkasok léphetnek többet? 
 _____________________________________________________________________ 



Információs szöveg 
23. feladatlap 

 
Bújj, mert feltekerlek! 

 
Résztvevők: 6-8 fős csapatok. 
Felszerelés: Csapatonként 1 db 10 m hosszú futószőnyeg. 
A játéktéren a rajtvonalra merőlegesen leterített szőnyegen /egyenletes távolságokra 
eloszlatva/ álló versenyző elindul társai lábai alatt az oszlop elejére, és a szőnyeg előtt 
feláll terpeszállásba. A guggoló játékos elkezdi a szőnyeget göngyölíteni. A játék addig 
folytatódik, amíg minden versenyző a szőnyeg előtt a padlón áll, az utolsó pedig a 
szőnyeget teljesen feltekerve, maga is a sor alatt átbújva a sor elejére áll. Győz az a 
csapat, amelyiknek az utolsó versenyzője először a sor elejére áll, és felgöngyölítette a 
szőnyeget. 
Szabály: A játék megkezdésekor a 8 versenyzőnek a szőnyeg teljes hosszát ki kell 
használnia. 
 
 

 
 
1. Hány csapat játszhatja a játékot? 
 _____________________________________________________________________ 
 
2. Mire kell különösen ügyelni a játék becsületessége érdekében? 
 _____________________________________________________________________ 
 
3. A játékot a szobádban szeretnénk eljátszani. Mi a véleményed róla? 
 _____________________________________________________________________ 
 



Információs szöveg 
24. feladatlap 

 

Tanulmányozd az alábbi Értelmező kéziszótárból vett részletet! 
(Lexikon, értelmező szótár használatának gyakorlása) 

 arborétum fn. Tud Élő fák és cserjék 
bemutatására szolgáló botanikus kert v. 
parkerdő. A zirci ∼ [nk: lat] 

 róna1 I. fn. 1. irod Síkság, alföld. 
 2. táj Víztükör. II. mn. rég sík, lapályos. ∼

mezők. [szlk] 
róna2 fn táj 1. kerékvágás. 2. rég keskeny 
út, ösvény.  
3. szegély, árok [szláv] 

 síkság fn. Tágas sík földterület 

 sivatag I. fn. Igen száraz éghajlatú, 
csaknem teljesen növényzet nélküli 
terület./ vál. sivár pusztaság 

 szavanna. fn. Föld Meleg éghajlatú vidé-
ken magas fűvel sűrűn benőtt, itt-ott 
ligetes terület [nk: sp<indián] 

 

/Rövidítések és jelek magyarázata: 
 nk:  nemzetközi szó. A kettőspont után annak a nyelvnek a neve áll, amelynek a legfőbb része volt a 

szó elterjesztésében. 
 fn:  főnév 
 mn:  melléknév 
 vál:  választékos, igényes, emelkedettebb stílusban használatos 
 sp:  spanyol 
 lat:  latin 
 Föld: földrajztani 
 szlk:  szlovák 
 táj:  tájszó, csak egy-két nyelvjárásban élő kifejezés 
 rég:  régies kifejezés / 

1. Egészítsd ki a mondatokat a megszerzett ismereteid alapján. 
A Kisalföld egy síkság, irodalmi nyelven __________________ is nevezik. 
Afrikában nagy kiterjedésű sivatagok találhatók, mert ___________________ az 
éghajlat, és így ezeken a területeken __________________________________ . 
Az ____________________ sétálgatva megismerhetünk és tanulmányozhatunk sok 
ritka fát, bokrot. 

2. Melyik az a nemzetközi szó amely latin eredetű? 
 _____________________________________________________________________ 

3. Melyik az a kifejezés, amely egyes vidékeken víztükröt jelent? 
 _____________________________________________________________________ 

4. A címszavak közül húzd alá azokat, amelyek szerinted hazánkban is 
megtalálhatók. 

5. Készíts rajzot a szavannáról! Milyennek képzeled el? 

 
 
 
 



 



Információs szöveg 
25. feladatlap 

 
A Magyar Rádió műsorainak tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre! 

1. A Petőfi vagy a Kos-
suth Rádió adása hosz-
szabb ezen a napon? 
Válaszodat indokold! 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

 
2. Sorold fel a Kossuth 

Rádió azon műsora-
inak címét, amelyeknek 
biztosan zenei a té-
mája. 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

3./a Mi a címe annak a 
műsornak, amely é-
letmóddal, sporttal, 
egészséggel foglal-
kozik? 

____________________
____________________
b. Hány percen át 

hallgathatod ezt a 
műsort? 

____________________
___ 



Információs szöveg 
26. feladatlap 

 
Térképismeret. - Nógrád megye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Melyik megye térképét láthatod? 
 ___________________________________________________________________ 

2. Hányas számú főút vezet Salgótarjánból Pásztóra? 
 _____________________________________________________________________ 

3. Hol lakhatok, ha azt mondom: "Mohora a szomszédos falu"? 
 _____________________________________________________________________ 

4. Melyik a megye legészakibb települése? 
 _____________________________________________________________________ 

 Szerinted honnan kapta nevét? 
 _____________________________________________________________________ 

5. Vártörténet kutató vagy. Állítsd össze azoknak a településeknek a listáját, 
amelyeket felkeresnél! 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 



Információs szöveg 
27. feladatlap 

 
1. Posta 
2. Idegenforgalmi Hivatal 
3. Szent Imre templom 
4. Szent Jakab templom 
5. Öreg bástyatorony 
6. Hősök tornya 
7. Szentháromság szobor 
8. Lábas ház 
9. Jurisich-vár 
10. Jurisich Múzeum 
11. Hunyadi Mátyás szobor
12. Gótikus ház 
13. Városi kút 
14. Chernel-ház 
15. Turista szálló 
17. Petőfi Művelődési 

Otthon 

 
1. Melyik híres királyunk szobrát találjuk a Béke úton?  

 _____________________________________________________________________ 
 
2. Ha a Jurisich térről a Schätzel Frigyes utca felé sétálsz, a város milyen 

nevezetességeit láthatod útközben? 

 _____________________________________________________________________ 
 
3. Hol található a turista szálló? 

 _____________________________________________________________________ 
 
4. Hol és mikor készült ez a térkép? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 



Információs szöveg 
28. feladatlap 

 
Térképismeret 

Velem és környéke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mely hegységben fekszik Velem? 

 _____________________________________________________________________ 

2. Melyik a legmagasabb pontja? 

 ________________________________   _______ m  

3. Mely településeken fogok keresztül menni, ha a 87-es útról Lukácsháza felől 
szeretném elérni Velem nevű községet? 

 _____________________________________________________________________ 

4. A térkép szerint milyen nevezetessége van Kőszegnek? 

 _____________________________________________________________________ 

5. Melyik országba tehetnél látogatást Kőszegről, ha csak 2 óra szabadidőd volna? 

 _____________________________________________________________________ 

6. Hol készült ez a térkép, és mikor? 

 _____________________________________________________________________ 



Információs szöveg 
29. feladatlap 

 
Újságolvasás. 
Olvasd el az itt található rövid híreket, majd oldd meg a hozzájuk tartozó feladatokat! 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Az Égből pottyant mesék előadói, Levente 
Péter és Gryllus Vilmos, Ki kopog? 
címmel, a minap nagysikerű műsorral 
kedveskedett a város óvodásainak a 
salgótarjáni József Attila Művelődési 
központban. 

 2. Salgótarján várossá nyilvánításának 75 
éves jubileuma és a magyar kultúra napja 
tiszteletére rendeznek ünnepséget a 
József Attila Művelődési Központban, ma 
délután öt órai kezdéssel. Ünnepi 
beszédet mond Puszta Béla, Salgótarján 
polgármestere. Az ünnepség keretében 
kerül sor a városi díjak és kitüntetések 
átadására. A programban közreműködnek 
Salgótarján művészeti csoportjai és 
előadóművészei. 

3. 
 
 
 
 
 
 
. 

Magyarnándor - A művelődési ház 
igyekszik a gyermekeket évente három-
négy alkalommal maradandó színházi 
élményhez juttatni. Ennek a törekvésnek 
eredményeként az idei első bemutatóra 
január 24-én 15 órakor kerül sor, amikor a 
miskolci Csodamalom Bábszínház Lúdas 
Matyi című bábjátékát élvezhetik a 
legkisebbek. 

 4. Ma és holnap 9 és 18 óra között elhűlnek a 
látványtól a rákospalotai Csokonai 
Művelődési Házba (Eötvös u. 64-66.) 
látogatók. Ugyanis az orchidea-bemutató 
és dísznövényvásár mellett hüllőket is 
kiállítanak. A pátyi hüllőmenhelyről mérges 
kígyókat, krokodilokat, gyíkokat hoznak a 
műv.házba a hét végére.  

1. Melyik cím melyik újságcikkhez tartozhat? Írd a cím mellé a cikk számát! 
 Hüllők (műv)háza __ 

Vidám produkció __ 

 Jubileumi ünnepség __ 

Lúdas Matyi  __ 

2. A hírek elolvasása után válaszolj az alábbi kérdésekre! 
a. Mi a címe annak a műsornak, amiben Levente Péter és Gryllus Vilmos 
közreműködik? 

_____________________________________________________________________ 
b. Miknek a tiszteletére rendeztek ünnepséget Salgótarjánban? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
c. Milyen élőlényeket állítanak ki a rákospalotai művelődési házban? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
d. Melyik színház mutatja be előadását Magyarnándorban? 

_____________________________________________________________________ 
 



Információs szöveg 
30. feladatlap 

 

(Lexikon, értelmező szótár használatának gyakorlása) 

 
 bástya fn 1. Erődítmény falából 

kiugró, a várfal oldalazó védelmét 
szolgáló félkör vagy sokszög alakú 
védőmű. 2. vál. Vminek erős 
védelmezője, támasza. 3. Sp. 
Egyenes irányban lépő és ütő 
sakkfigura. ∼fok Vár bástyáján 
kiemelkedőbb rész. 

 cár  fn.  Tört. A feudális-
monarchikus Oroszországnak, ill. 
egy időben Szerbiának ill. 
Bulgáriának az uralkodója [or<lat]. 
címer fn 1. (Pajzs formájú) vmely 
közösség megkülönböztetésére 
haszn. alakos, színes jelvény. A 
város ∼e , ... rég. Cégér, cégtábla 2. 
nép. akasztófa ∼e : hírhedt 
gazember. 3. vad. rég. Agancs 
szegély, 4. nép. Bugás v. porzós 
virágzat. A nád ∼e. 

 császár fn. 1. Tört. Némely 
monarchikus államban az uralkodó. 
Etióp∼. Török∼: szultán. nép. rég 
Vmelyik Habsburg uralkodónk. A ∼ 

kenyerét eszi: katonáskodik.... ∼fa 
fn. Növ. .illatos, ibolyakék virágú 
díszfa. ∼gomba fn. Növ. 
Narancssárga kalapú sárga tönkű 
ehető gomba. 

 fejedelem . fn. 1. Tört. (Királyi címet 
nem viselő helyi) uralkodó. Az 
erdélyi∼. Tört. Törzs(ek) 
nemzetség(ek) vezére. Árpád∼ 

 
/Rövidítések és jelek magyarázata: 
 fn:   főnév 
 vál:  választékos, igényes, 
emelkedettebb stílusban használatos 
 Sp:  sportnyelvi, a sportélet nyelvében 
használatos 
 lat:  latin 
 rég:  régies kifejezés 
 Növ:  növénytan 
 nép:  országszerte ismert, népi, 
népnyelvi stílusban 
 or:   orosz 
 Tört:  történettudomány, történelem 

1. Melyik sportághoz kapcsolódik a "bástya" szó? 
 _________________________________________________________________ 
 

2. Egészítsd ki a következő szöveget! (Használd az Értelmező kéziszótár 
részletet!) 

A vár falából kiugró, félkör alakú ____________________ találkoztak az uralkodók. 

A török ________________, az etióp ___________________, az orosz 

_________________, és a királyi cím nélküli _______________ találkozója volt ez. 

 

3. Színezd ki a császárgombát, a szócikkben olvasott meghatározás alapján! 

 

 

4. Rajzold le a címer szó minél több jelentését! 



 

 

 

      



 Információs szöveg 
31. feladatlap 

 
 
Az alábbi újságrészlet tanulmányozása alapján egészítsd ki a szöveget!  
 

 

Január 10-én, pénteken a Melánia nevű _______________________ 

ünneplik _______________________ . A görög eredetű név védőszentje 

egy római asszony, akit ________________________________________ 

hívtak. 

_______________________ megyében folytatódik a hideg téli idő. Mivel 

erősen felhős lesz az ég, _______________________ is előfordulhat. 

Salgótarjánban _______________________ hőmérséklet várható, mint 

Balassagyarmaton. 
 



Információs szöveg 
32. feladatlap 

 
Az alábbi részlet tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre! 

 



1. Sorold fel azoknak a műsoroknak a címét, amelyek ezen a napon délután 5 
órakor kezdődnek! 

 _________________________________________________________________ 
2. Mi a neve annak a magyar írónak, akinek a regénye alapján készült film 

szombaton látható a Duna Tv-n? 
 _________________________________________________________________ 
3. Mi a címe az ismeretterjesztő filmsorozat befejező részének? 
 _________________________________________________________________ 



Információs szöveg 
33. feladatlap 

 
Válaszolj a következő kérdésekre az alábbi szöveg alapján! 

 
 

 

1. Mi található abban a tasakban, aminek ez a hátulja? 

_________________________________________________________________ 

2 Hány g a pudingpor? 

_________________________________________________________________ 

3. Most kaptam egy üzenetet, hogy fél óra múlva vendégeim érkeznek. Vajon 
elkészül-e addigra a puding? Válaszodat indokold is meg? 

_________________________________________________________________4. 1997 

nem?_____________________________________________________________ 



Informáci ós szöveg 
34. feladatlap 

 
Válaszolj az alábbi kérdésekre a könyvtári katalógus cédula információi alapján! 
 

 
 
1. Mi a könyv címe? 

_________________________________________________________________ 
 
2. Kinek a gyűjteménye ez a mesekönyv? 

_________________________________________________________________ 
 
3. Ki fordította le magyar nyelvre? 

_________________________________________________________________ 
 
4. Melyik kiadó jelentette meg és mikor? 

__________________________________________________________________ 



Információs szöveg 
35. feladatlap 

 
1. A növényeknek mely részei lehetnek mérgezőek? 

_________________________________________________________________ 
2. Melyek azok a növények, melyeknek minden részük mérget tartalmaz? 

_________________________________________________________________ 
 
3. Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A nadragulya _________________ elfogyasztása magas lázzal, ____________ jár 

A ______________________ színű gyűszűvirág minden része ________________ 

. 
4. Sorold fel azokat a növényeket, melyeknek levelei 
mérgezőek!____________________________________________ 

 


