
4. Feladatlap 3. osztályosok Név: ...................................................  

  Iskola neve: .........................................  

A 2021-es év kiválasztottjai 

Magyarországon minden évben megválasztják az év élőlényeit. Így akarják minél 
inkább felhívni a figyelmet a természet szépségeire és sokféleségére. A természet 
megőrzése és folyamatos védelme mindannyiunk feladata. 
A hagyományokhoz híven az idei évben is több fafaj közül választhattak a szavazók. 
A lisztes berkenye, a fehér nyár, és a kecskefűz közül kellett választani. 2021 fája a 
szavazatok döntő többségével a lisztes berkenye lett. 

 

A lisztes berkenye lombhullató, 6-12 méter 
magasra megnövő fa. Kérge sima, ezüstös- 
vagy fénytelen szürke. Felülete idővel repe-
dezetté válik. Fénykedvelő, de a félárnyékot is 
elviselő fa. A virágzási ideje május–június kö-
zött van. Skarlátvörös bogyókat hoz, amit 
gyakran madarak fogyasztanak. 
 

 

2021-ben az év madarának a cigánycsukot 
választották. Nagysága a verébhez hasonló. 
Hazánkban gyakori madár, márciustól 
októberig tartózkodik itt. Élőhelye fás-cserjés 
területek, füves árokpartok, rétek, legelők, de 
megtalálható, gyümölcsösökben is. Tápláléka 
rovarok pókok, százlábúak és apró csigák. 

 

 

A halak versenyében a győzelmet a jászkeszeg 
szerezte meg. A jászkeszeg ezüstös színű 
pontyféle. Az alsó úszói többnyire pirosas 
színűek, a húsa szálkás, de ízletes. 1995-ben 
fogták ki a legnagyobb ilyen halat, melynek 

súlya 3kg 86 dkg.   

1. Húzd alá milyen élőlényekről szól az előző részlet!  

virág        madár   emlősállat        fa      csiga            hal           hüllő 

2. Milyen fák közül választották ki az év fáját? Írd a fák nevét a vonalra!  

………………………………………………………………………………………………. 

3. Húzd alá kékkel a szövegben a 2021-es év fáját, madarát, halát! 



4. Kösd össze a lisztes berkenye jellemzőit! 

 

 

magassága 

  

kérge 

  

termése 

  

virágzás 

 

 

 

sima 

  

6-12 m 

  

május 

  

bogyó 

 

5.Válaszolj a kérdésekre! 

- Melyik madárhoz hasonlít a csigánycsuk mérete? 

………………………………………………………………………………………………….. 

- Mely hónapokban találkozhatunk vele? Sorold föl! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Milyen élőhelyeket kedvel? Húzd alá ceruzával! 

- Mivel táplálkozik?  

…………………………………………………………………………………………………... 

6. Rajzold le színessel a jászkeszeget! 

 

 

 

 

 

 

7.Igazak vagy hamisak a következő állítások? Igaz=I; Hamis= H 

- A jászkeszeg húsa finom.             ……. 

- Szálka alig található benne.          ……. 

- A legnagyobb kifogott jászkeszeg 3 kg-os volt.  …….      

Határidő: február 26. 

 


