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I. Feladatlap:

1. Mi az idei év vadvirága? Töltsétek ki a rejtvényt és olvassátok össze a megjelölt keretben lévő betűket!
Ha jó a megfejtés 1 pont, így: 1 pont

2. Írjátok le, milyen rovarokkal találkozott a történetben szereplő két barát!
Nyuszi és Süni kirándulni indult. A réten minden lépésnél apró ugráló rovarok menekültek előlük. Az erdő 
szélén ájtatos manó gubbasztott egy ágon, a fán madarak csiripeltek. Az erdei ösvényen keresztül szorgos 
dolgozók hordták hosszú sorokban a télire való élelmet. Barátjuk hegedűn muzsikált nekik. Egy kerek tisztásra 
értek, ahol hangos zümmögés zaja hallatszott. Sárga dolgozók repültek virágról virágra. Az egyik bokor ágai 
közt szorgalmas lábak hálót szőttek.
Sötétedett, mire hazafelé indultak. Egész úton apró, világító lámpácskák röpködtek körülöttük.

Annyi pont, amennyi rovart megfelelően megnevezett, rossz megnevezés esetén 1-1 pont levonás járt (a 
pók nem rovar), összesen: 6 pont

3. Országunkban vannak olyan települések, ahol az átlátszó zsákokban gyűjtött zöldhulladékot is elviszik a 
szemétszállítók. Mit lehet a zsákokba tenni?

Fű, kaszálék - 1pont, falevél, lomb - 1 pont, nyesedék, ágak, gallyak  - 1 pont, kerti növények, zöldségek  - 
1pont, termések - 1 pont, megfelelő konyhai hulladékok, fűrészpor, natúr papír - 1 pont, összesen:

6 pont

4. Hamupipőkét csak úgy engedik el a bálba, ha szétválogatja a képen látható magokat. Segítsetek neki! Írjátok a 
tálkák alá, hogy milyen mag kerül bele!

A tálban található magvak helyes megnevezéséért 1-1 pont (búza, kukorica, lencse, rizs, borsó, tökmag, 
bab), összesen: 7 pont

5. Rajzoljatok  Magyarországon termesztett növényeket, amelyeknek a föld alatti részét fogyasztjuk! Írjátok alá a 
nevüket!

Helyes rajzért 0,5 pont, helyes megnevezésért 0,5 pont. A burgonyafajták felsorolásáért és rajzáért csak 1 
pontot adtunk.
A legtöbb pontot elért csapat 26 pontot kapott, így a maximum: 26 pont

6. Egy kelekótya tündér a varázspálcájával ezt a lényt hozta létre. Írjátok le, milyen állatokat kevert össze benne!
A rajz 7 -féle állatból készült. A következő jellemzőkkel rendelkező állatok neveit fogadtuk el: agancsos, 
ragadozó madár, polipfélék, párosujjú patás, úszólábú madár; valamint róka/ mókus, pillangó/lepke, 
összesen:  7 pont

7. Írjatok olyan növényneveket, melyek lánynevek is!

Hat helyes válasz ért 1 pontot.
A legtöbb pontot elérő csapat kapott 19 pontot, így a maximum: 19 pont
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8. Mit ábrázol a kép? Kössétek össze növekvő sorrendbe a számozott pontokat! 
Hogy nevezzük?
Rajzoljátok köré a lakóhelyét is!
A pontok helyes összekötése 1 pont, megnevezés 1 pont, lakóhely rajzolása 1 pont, 
összesen: 3 pont

9. Keress 4 kis négyzetből álló ilyen   részt, amelyben nincs két egyforma sporteszköz! Jelöld színessel!

Az első keretben 2 db található - 2 pont, a másodikban 3 db található - 3 pont, a harmadikban 0 db 
található - 1 pont, összesen:  6 pont

10. A 2. és 3. osztályos gyerekek a takarítás alkalmával szelektíven gyűjtötték és külön kupacokba rakták a 
hulladékokat. Melyik edénybe mit kell tenni? 
Segíts nekik! Kösd össze a szeméthalmokat a megfelelő színű kukával!

Helyes megfejtés esetén 1 pont, így 1 pont

Az elérhető pontszám összesen: 82 pont

II. Szervezési feladat:

A kiírás szerint:

Tárgyak készítése:
 ha készítettek hangszert vagy játékot, akkor 3 pont
 kiállították a tárgyakat 3 pont
 a  tárgyak használatának leírása 2 pont
 a legjobban tetsző tárgy kiválasztása, bemutatása 2 pont

A zsűri döntése alapján pluszpontot is lehetett kapni:
 ha sokat, ha ötletes tárgyakat készített a csapat, maximum:  5 pont
 ha a kiállítás tetszetős volt, sokan megnézték,  maximum:  5 pont

Az elérhető pontszám összesen: 20 pont

A II. forduló elérhető maximális pontszáma: 102 pont
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