NÉV:

KI LESZ AZ ÉV TERMÉSZETBÚVÁRA?
1. FELADATLAP – OKTÓBER
Beküldési határidő: október 25.
30p/

1. ŐSZI LEVELEK
Dodi bácsi lehullott leveleket gyűjtött az isaszegi erdőben, de nem tudja, melyik fáról hullottak le. Segíts neki
kideríteni! Nevezd meg a fákat, amelyekről a levelek lehullottak!

7p/

2. KI AZ ERDŐBŐL!
Zsolti bácsi szeret az erdőben sétálni, de folyton eltéved. Szerencsére iránytű nélkül is sok módja van az
égtájak meghatározásának. Segíts neki kitalálni az erdőből! Válaszolj égtájakkal!
A/ Egy leszúrt bot árnyékának végét két eltérő időpontban megjelöljük, majd a
jelöléseket összekötjük. Az így kapott és az erre merőleges egyenesek máris
mutatják
a
fő
világtájakat.
Melyik
égtájat
jelöli
az
X?
_______________________
B/ Egy számlapos órával is helyettesítheted az iránytűt. Az órát vízszintesen
tartva úgy fordítod, hogy a kismutató a Nap felé mutasson. Ezután csak felezned
kell a kismutató és a 12-es szám közti szögtávolságot, ez lesz az X-el jelölt
Melyik égtájat jelöli az X? _______________________
C/ Éjszaka a Göncölszekér két hátsó csillagát egy képzeletbeli egyenessel
összekötjük, majd ezt a távolságot folyamatosan ötször egymásután a
továbbhúzott egyenesre mérjük, a legvégén található csillag lesz a
Sarkcsillag. Ez mutatja nekünk az _______________-i irányt.

égtáj.

3p/

3. ILDI TRAVEL
Egyre hűvösebb az idő, így Ildi néni úgy dönt, hogy világ körüli útra indul, hátha máshol kellemesebb az
időjárás. A rendelkezésre álló adatok alapján fejtsd meg, mely városokban járt Ildi néni! A városokhoz
tartozó betűjelekből egy állat nevét olvashatod ki. Használd az atlaszod!

MEGHATÁROZÁS

VÁROS NEVE

BETŰJEL

1. A világ legnépesebb városában evett egy kis sushit.
2. Megnézte a csodás Golden Gate hidat.
3. Felkereste a Louvre-ban a Mona Lisát
4. Látta a több tízezer zarándokot a Kába-kő körül
5. Járt a Jóreménység fokáról elnevezett városban
6. Egyszerre volt Ázsiában és Európában, a bazárokban vett
egy új ruhát is.
7. Végigjárta a 2016-os olimpia helyszíneit
8. Meghallgatott egy előadást a város híres, kikötőben álló
operaházában
MEGFEJTÉS: ______________
Melyik kép ábrázolja az alábbiak közül? Karikázd be!

Írj néhány mondatot a megfejtésben szereplő állatról!
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________20p/

Jó munkát kívánunk!
Ildi néni, Dodi bácsi, Zsolti bácsi

