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Bori, Domi, Pisti, Kiara, Mirjam, Robertó, Timót, Lizi feladata: 

Az én állatom 

 

(Lehet az állatkád kitalált, mesebeli állat vagy valóságos.) 

 

Kitől kaptad, honnan szerezted be? 

Milyen külső és belső tulajdonságai vannak? Hogy néz ki, mennyire szelíd? Mennyire játékos? 

Hol van, és milyen a fekhelye, vagy az a tér, ahol tartózkodhat? 

Hogyan ápolod, mivel eteted? 

Mit szoktál vele játszani? 

Miért őt választottad az állatok közül? 

Miért tartod jó dolognak, hogy lehet egy (akár képzeletbeli) állatod? 

Mit tanácsolnál a társaidnak az állattartással kapcsolatban? 

 

Házi feladat: Válassz ki 5 kérdést „Az én libalányom” című történetből és 

válaszolj rájuk! A válaszokat a füzetedbe írd le! 
 

Attila, Mohamed, Bence, Matvéj, Ousama, Ainara, Viv, Tim feladata: 

 

Az állatok 

Az élőlények egyik csoportjába az állatok tartoznak. Legtöbbjük szabadon, 

kisebb részük a ház körül él. Az állatok mozognak, táplálkoznak, 

lélegeznek, növekednek és szaporodnak. A körülöttük lévő világot szaglás, 

tapintás, látás, hallás és észlelés útján érzékelik. 

Feladatok: 

1. Gyűjtsd ki és írd le az állatokra jellemző állításokat! 

táplálkoznak beszélnek  növekednek motoznak  mozognak

 találkoznak  lélegeznek szaporodnak 

 

2. Hogyan érzékelik a körülöttük lévő világot! Keresd meg a választ a szövegben és másold 

le! 



 

3. Melyikükre igazak a következő állítások? Írd le! 

cincog - 

hálót sző - 

agancsa van - 

költöző madár - 

két lába van - 

nagy sörényű - 

 

4. Írd ki a felsoroltak közül melyik nem állat! 

róka, asztal, tyúk, könyv, ceruza, oroszlán, medve, egér, béka, terítő, toll, 

kutya, kanál, cica, kacsa, füzet, béka, ló, sütemény 

 

5. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szóval! 

ugat  hápog bőg  mekeg kukorékol 

A kacsa ……………… .  A kutya …………….. . 

A kakas ……………….  A tehén …………….. . 

A kecske ………….. . 
 

 

Külföldi tanulóké: 

Olvasd el a szókapcsolatokat! Rajzolj és színezz! 

piros kört 

sárga ceruzát 

kék labdát 

zöld levelet 

barna csigát 

fekete háromszöget 

narancssárga szívet 

egy kicsi és egy nagy négyzetet 

egy piros almát és két sárga körtét 

az asztal mellé széket 

a barna autó mellé egy embert 

 


