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Feladatok: 

Olvassátok el az olvasókönyv 132. oldalán levő ismeretterjesztő szöveget! 

A szövegben található kérdésekre röviden válaszolj írásban a füzetedbe! 

Ezt kérem feltölteni! 

 

Kérlek, hogy a csatolt feladatlapon levő szöveget is olvasd el! 

 

Házi feladat: Olvasás feladatlap (sárga kiskacsás): 68. oldal 5., 6. feladat (Nem kötelező 

feltölteni, a lelkiismeretedre bízom, hogy megcsinálod-e) 

 

 A vadrózsa virága 

A vadrózsa (Rosa canina), gyepűrózsa vagy csipkerózsa őshonos[1][2] gyógy- és 

fűszernövény, magyar népies elnevezései: bicskefa, ebcsipke, gyepű-, parlagi-, vagy vadrózsa, 

tüskefa. Termése a csipkebogyó, amelyet egyes vidékeken petymegnek vagy hecsedlinek is 

neveznek, ezért itt a növényt hecsedlibokornak, a terméséből készült bort, lekvárt és teát 

hecsedlibornak, hecsedlilekvárnak és hecsedliteának is mondják. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vadr%C3%B3zsa#cite_note-1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vadr%C3%B3zsa#cite_note-1
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%B1szer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csipkebogy%C3%B3


  csipkebogyó, a vadrózsa termése 

A növény termését, a csipkebogyót akkor szedjük, ha már a dér megcsípte, a termés puhulni, 

ráncosodni kezd. Kiváló vitaminforrás, 100 g friss csipkebogyóhús 400 mg C-vitamin-t 

tartalmaz.[forrás?] Némelyik fajtája hétszer, tízszer több C-vitamint tartalmaz, mint a citrom.[7] 

A-, B-, K- és P-vitamint, vasat, magnéziumot is tartalmaz.[fo 

Virágának illatos szirmai salátákba, pitékbe valók. Szörpöt, ecetet, sörbetet, édességeket 

ízesíthetünk vele. 

Gyümölcse, a csipkebogyó sokféleképpen felhasználható: a belső tüskés magoktól megtisztítva 

és szárítva gyógytea, de nyersen gyógybor, szörp és lekvár, illetve dzsem készítésére 

használják. A csipkebogyóból hideg eljárással készített italok nagyon sok C-vitamint 

tartalmaznak, ezért a napi fogyasztásával növelik a szervezet ellenállóképességét. Mivel a C-

vitamin hő hatására elbomlik, már a szárítása sem történhet 40 foknál magasabb hőmérsékleten. 

 

Maria, Fabiana, Ronan, Zohaib feladata: 

 

Gyakorold a feladatlapon található szavak olvasását! 

Próbáld megjegyezni a jelentésüket! 

add, adó, aki, alá, ami, anya, anyó, anyu, apa, apó, apu 

ágyú, áll, áru, ásó 

bab, baj, bal, bál, begy, bél, bír, bocs, bor, bot, bök, bőg, bőr, busz, búg, bús, 

bűn, bűz 

Amekyik szónak le tudod rajzolni a jelentését, azt rajzold le és írd alá a szót! 
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