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       Tavaszköszöntő 2021. 

1. feladatlap – Tavaszi zsongás a természetben 

„Jó, hogy látlak hóvirág 

Megkérdezem tőled 

Mi hírt hoztál? Mit üzensz 

erdőnek, mezőnek? 

 

Szedd a szárnyad szaporán 

vidd a hírt madárka 

Útra kelt már a tavasz 

itt lesz nemsokára.” 

Zelk Zoltán - Hóvirág 

 

1. A tavasz közeledtét jelzik, mikor a koratavaszi virágok bontogatni kezdik szirmaikat. A 

Duna-menti ártéri ligeterdőkben nyílik a hófehér kikeleti hóvirág és a kékes-lilás színekben 

pompázó ligeti csillagvirág.  

Ezek a növények nem csak a beporzásban kérnek segítséget az állatoktól, hanem magjaik 

terjesztésében is. 

 

Hogyan nevezzük azt, a hangyák által nagyon kedvelt kocsonyás anyagot, ami a kikeleti 

hóvirág és ligeti csillagvirág magjait borítja? 

___________________________________________________________________________ 

(segítség: Két víz köze 2021. téli számában: https://www.knp.hu/uploads/2021/01/ket-viz-21-

tel-vegleges-25124432.pdf) 

2. Sok esetben nehéz megállni, hogy a szépséges virágokat leszedjük és magunkkal vigyük, így 

csempészve be a kikelet hangulatát a lakásba. Ezzel azonban sok kárt okozhatunk.  

A virágokból fejlődik a mag, belőlük lesz a termés. Ha leszedjük a virágot, akkor a növénynek 

abban az évben nem lesz arra lehetősége, hogy magokat neveljen és így szaporodhasson. 

Általában a legszebb virágokat szedik le, így folyamatosan csak a ,,silányabb” növényeknek 

van lehetőségük a szaporodásra. Ráadásul a legtöbb leszedett virág 1-2 óra alatt elhervad, 

sokkal tovább marad meg szépsége, ha otthagyjuk a tövén.  

Készítsetek egy figyelemfelhívó plakátot, amiben arra kéritek az embereket, hogy ne szedjék 

le ezeket a szép koratavaszi virágokat! 

3. Egészítsétek ki a szöveget a megadott szavakkal! 

költ, mélyedésben, tojó, szülő, legelők, fészekhagyók, etetésről, talajon, Zsuzsanna, tojást 

A pacsirta a tavasz hírnöke. A néphagyomány szerint, ha ……………. napján (február 19.) 

megszólal a pacsirta, akkor a tavasz hamarosan beköszönt.  

A mezei pacsirta a nyílt pusztaságok, szántók, ……….. madara. Fészkelése a többi pacsirtához 

hasonlóan a ………… történik. A hím és a …………. közösen alakítja ki a fészek helyét a talaj 

egy természetes……………, amit a tojó apró növényi részekkel bélel ki. 4-6 ………. rak, 

melyeken csak ő kotlik. A fiókák etetéséből mindkét ………… kiveszi a részét. A 

fiókák…………….., azaz még azelőtt, hogy röpülni tudnának, elhagyják a fészket, de annak 
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közelében tartózkodnak. Ez idő alatt még a szülők gondoskodnak az……….. Évente 

kétszer, ritkán háromszor is……….. 

 

4. Készítsetek egy ízletes, vicces étlapot mezei pacsirták számára!  

 

 

 

 

 

 

Megoldólap: https://forms.gle/YcDiGUwPykjG4Y3T7 

 

Valami 

finomat kérek! 

https://forms.gle/YcDiGUwPykjG4Y3T7

