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Hasznos tanácsok:
45 percig dolgozhatsz!
Ceruzával írj!
Figyelj az utasítás pontos végrehajtására!
Ügyelj a szép külalakra, a helyesírásra!
Ellenőrizd a munkád!

Jó versenyzést kívánunk!


Gyenesdiás, 2019. május 7.

A NAGYMACSKÁK
A nagymacskáknak hat faját tartjuk számon: oroszlán, jaguár,
tigris, párduc, hópárduc és a gepárd. Valamennyi nagymacska
Afrikában vagy Ázsiában él, kivéve az Amerikában honos jaguárt.
A macskafélék 25 millió éve jelentek meg a Földön. Egyik
legelső és talán legnevezetesebb képviselőjüknek, a kardfogú tigrisnek
több, mint 20 cm hosszú szemfogai voltak.
Az említett nagymacskák között számos különbség van. Az oroszlán, a tigris és a párduc például
szokott üvölteni, a hópárduc és a gepárd viszont nem. A legtöbb nagymacska a földön elnyúlva táplálkozik, a
hópárduc azonban összekuporodva. A gepárd kivételével a nagymacskák karma szükség szerint
visszahúzható, illetve kimereszthető.
Mindegyik nagymacska ragadozó: fennmaradásukhoz időről időre zsákmányt kell ejteniük vagy dögöt
kell keresniük. Lábujjhegyen, visszahúzott karmokkal járnak, csak puha ujjbegyeik érintik a talajt. Általában
lopva cserkészik be áldozatukat. A nagymacskák magányosan vadásznak, az oroszlán azonban csoportosan,
igen hatékony stratégiával. A csoport egy vagy két tagja ráijeszt a kiszemelt áldozatra, és a lesben álló társak
felé kergeti.
Az oroszlán az egyetlen valódi társas életmódot folytató nagymacska – falkáknak nevezett
csoportokban él. Egy-egy falka legfeljebb 12, egymással rokonságban álló nőstényből, és legfeljebb öt-hat
hímből áll. A csoportban a legnagyobb és legerősebb hím az úr, s ő a kölykök többségének az apja. A hím
oroszlán sokkal nagyobb termetű, mint a nőstény, fején és nyakán sűrű sörényt visel. Ettől még nagyobbnak
és tekintélyesebbnek látszik. A sörény a torkát is védi, ha a falka territóriumának, vadászterületének
védelmében harcba keveredne. A vadászzsákmányt a nőstények ejtik el az egész falka számára. Ők könnyebb
testűek a hímeknél, gyorsabban futnak. Az oroszlán a zebrától és a bivalytól az egerekig és kígyókig sok
mindent megeszik.
A falka nőstényei alkalmanként három-négy kölyköt ellenek, s közösen nevelik fel az utódokat. A
kölykök három hónapos koruk táján kapnak először húst, de még további három hónapon át szopnak.
http://webtanitoneni.lapunk.hu/

1. Igaz vagy hamis? Írd az állítások elé! (I-H)
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_____ Valamennyi nagymacska Amerikában él.
_____ Az oroszlán, a tigris és a gepárd üvölteni szokott.
_____ A hópárduc összegömbölyödve táplálkozik.
_____ A falkában élő nőstények rokonok.
_____ A csoport legidősebb hímje a vezető.
_____ A sörény tekintélyt kölcsönöz a hímnek és védi a torkát.
_____ A falka nőstényei közösen nevelik a kölyköket.
_____ Az utódok 3 hónapig csak tejet esznek.
1

2. Kösd össze különböző színnel az összetartozókat!
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6

ennyi nőstény élhet legfeljebb egy falkában

3 hónap

ennyi cm a kardfogú tigris szemfoga

5-6

ennyi idős kortól fogyaszthatnak húst a kölykök

20

ennyi utód születik alkalmanként a falkában

3-4

ennyi fajta nagymacskáról olvashattál a szövegben

12

ennyi hím oroszlán élhet együtt a csoportban

3. Keresd a párokat! Írd a megfelelő betűt a sorszámok mellé!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.______

A. állatcsoport
B. módszer
C. megközelíti
D. egy állat vadászterülete
E. megtalálható valahol
F. ragadozók által elkapott állat

honos
territórium
falka
becserkészi
zsákmány
stratégia
2.______
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3.______

4.______

5.______

6.______

4. A betűhalmazokból rakd ki a nagymacskák fajtáit! Írd le és számozd meg őket betűrendben! 12/
r d e á
g p

c u p r
á d

g i i s
t r

sz l n r
o á o

r u a á
j g

________________________________________________________________________________
Melyik maradt ki? Hányadik lenne a betűrendben?
_______________________ _
_
_
5. Rendezd számozással sorba a szöveg alapján a szavakat!
_
_____
különbség
_
_____
sűrű sörényt
_
_
_____
vadászzsákmányt
_
_____
legnevezetesebb
_
_____
utódokat
_
_____
lábujjhegyen
_
_
_____
Amerikában
_
_____
stratégiával
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Játék dobókockával
Rajzlapra rajzoljatok hat darab korong nagyságú kört! Számozzátok meg őket a dobókocka számai szerint
1-6-ig! A játékot 2-6 játékos élvezheti egyszerre. Mindenkinek adjatok öt korongot és kezdődhet a játék!
Sorban valamennyien dobjatok a kockával! Az első a dobott kockának megfelelő körbe helyezzen egy
korongot! A többieknek a dobás után már csak az üres körök maradnak. Ha olyan számot dobnak, ahol foglalt
a kör, nem tehetnek le. Sőt, fel kell venniük az ott lévőt is! Kivétel a 6-os dobás. Aki 6-ost dob, az a 6-osra
bármikor lerakhat egy-egy korongot. Az győz, aki először rakja le a kezéből az összes korongot.
(Esztergályos Jenő: 1000 játék Celldömölk,1990)
1.

Rajzold meg a játék alapját!

2.

Sorold fel, milyen kellékekre van szükség a játékhoz? Írd eléjük azt is, miből mennyi darab kell!
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 8/
3.

Karikázd be a helyes válasz vagy válaszok betűjelét! Írd őket a körökbe!
Ha a kapott betűket helyes sorrendbe rakod, egy szót kapsz, ami kapcsolódik a játékhoz.
Írd le a körök melletti vonalra!
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Ki kezdi a játékot?
k) aki hatost dob

ö) akit kiszámoltak

r) nem tudjuk meg a szövegből

Hányan játszhatják a játékot?
k) nyolcan

o) ketten-hárman c) tízen

k) ketten-hatan

a) csak páros számú játékos játszatja

Mit teszek, ha 6-ost dobtam?
ly) még egyet dobok

o) lerakom a korongomat a 6-osra

a) ha már van korong a 6-oson, azt felveszem n) ha már van korong a 6-oson, ráteszem az enyémet
Mit kell tennem, ha 5-öst dobtam, de az ötös körben már van korong?
d) újat kell dobnom

b) ráteszem a korongomat

o) fel kell vennem a korongot

ó) felveszem és újat dobok
Ki a nyertes?
t) aki a legtöbb 6-ost dobta

á) aki először dobott 6-ost

g) akinek először fogyott el a korongja

r) aki kezdte a játékot

y) aki a legtöbb korongot gyűjtötte

3

Körfoci
Lányok, fiúk egyaránt játszhatják! Nem kell hozzá nagy pálya, mindössze egy 8-10 méter átmérőjű kör. A
körbe rajzoljatok egy kisebb, 4 m átmérőjű kört! A játékosokat osszátok kétfelé, egyik csapat viseljen valami
jelzést! Egyik csapat a két kör között helyezkedik el, ők lesznek a védő játékosok. A nagy körön kívül
maradók, a támadó csatárok, ők szétszórtan helyezkednek el. A támadó játékosok ügyes passzolások, átadások
után próbálják a kis körön keresztülrúgni a labdát. Ha ez sikerül, gólnak számít. A védők a kis kört védik.
Szabályok:
- Kézzel sem a védők, sem a támadók nem nyúlhatnak a labdához.
- A védőjátékosok nem léphetnek be a kis körbe, és nem léphetnek ki a nagy körből. Szabálysértés esetén
szabadrúgás jár a külső körről.
- A támadó játékosok nem léphetnek be a nagy körbe. Az a játékos, aki a nagy körbe bárhol belép, a következő
gólig kiáll a játékból.
- Félidőben a csapatok szerepet cserélnek. Az a csapat győz, amelyik a két félidő alatt a legtöbb gólt rúgta.
(Esztergályos Jenő: 1000 játék Celldömölk,1990)
1. Színezd az ábra megfelelő részét az alábbiak szerint!
●védőjátékosok helye: zöld ●

csatárok helye: sárga

udvar

3/
●

gólt érő terület, ha ide jut a labda: piros
védő

támadó

2. A védő és a támadó játékos rajza teljesen egyforma. Készíts megkülönböztető jelzést a szöveg
alapján!
1/

3. Mi történik azután, ha…? Kösd össze az összetartozó eseményeket!
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Ha a támadó belépett a nagy körbe,

akkor a két csapat elhelyezkedik a játéktéren.

Ha a védő belépett a kis körbe,

akkor szabadrúgás következik a külső körről.

Ha a védő kilépett a nagy körből,

akkor a támadók passzolgatni kezdenek.

Ha a védő kézzel érintette a labdát,

akkor a következő gólig kiáll.

Ha a csapatok elhelyezkedtek a pályán,

akkor a védők a kis kört védik.

Ha a csapatokat kétfelé osztottuk,
4.

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amiből megtudjuk, ki nyert!
4
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