
5. Feladatlap                        3. osztályosok

Név: ……………………………

Iskola neve: …………………….

Fogyatkozó állatvilág – Miért halt ki a dodó?

    Elképzelt kép a dodóról.

A dodó egy pulykánál alig nagyobb madár volt, Mauritius szigetén élt. Az állat nem 
tudott repülni, és a földön költötte ki tojásait. A dodó a galambfélékhez tartozott. 
Hatalmas kampós csőrével, egészen kicsi, csonka szárnyával és a bumfordi hátsóján 
billegő, mulatságos faroktollával különös madár volt. A portugál és holland 
tengerészek, akik a 16. és 17. században érkeztek Mauritius szigetére, rengeteg 
madarat ejtettek el és ettek meg. De igazi veszélyt a tengerészek által Mauritiusra 
behozott sertések, kutyák, macskák, majmok és patkányok jelentették a madárra, 
hiszen könnyen megszerezték a dodó tojásait és fiókáit is. 1680 körül a dodó teljesen 
kihalt.
Szerencsére nem merült teljesen feledésbe a különös madár. Lewis Caroll: Alice 
csodaországban című gyerekregényében szerepelteti a dodót, ami így egy csapásra 
világhírűvé vált. A mai gyerekek a Jégkorszak című filmből ismerhetik.
Ma a dodó a dinoszauruszok mellett az egyik legismertebb kihalt állat. 

Ma is élő legközelebbi rokona a nikobar galamb, ami India, Nicobár-szigetek, 
Kambodzsa, Vietnám területén honos. 

Testhossza 33 centiméter. 
Zömök testéhez képest vékony nyaka és kicsi feje van.
Csőre tövében egy bibircsókot visel. 
Nyakán hosszú tollakból álló sörénye van.
Farka rövid és fehér. 

1. 1.Milyen állat volt a dodó? 
Húzd alá a megfelelő szót!



emlős állat                         madár

2. Mi a címe annak a mesének, ami szerte a világon ismertté tette a dodót?
 Húzd alá a választ a szövegben!

3. Mik a madár jellemzői? Írd a számokat a vonalra!

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

1. a pulykánál alig nagyobb

2. strucc méretű

3. jól tudott repülni

4. nem tudott repülni

5. tojásait a földre rakta

6. tojásait magas fákon fészekbe rakta

7.         a verébfélék csoportjába tartozott

8.         a galambfélék csoportjába tartozott

4. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

Hatalmas ………………………… csőrével, ……………….., csonka szárnyával és a 

bumfordi hátsóján billegő, mulatságos 

……………………………………………………………..

különös madár volt.

5. Válaszolj röviden!

-Kik pusztították leginkább ezt a madarat?

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

-Miért pusztították?

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

-A legnagyobb veszélyt milyen állatok jelentették?

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

-Feltehetően mikorra tehető a madár kipusztulása?

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

-Mi a ma is élő legközelebbi rokona?

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



6. Kösd össze a nicobár galamb jellemzőit!

    

testhossz                                   vékony;   sörény

                                    kicsi

                              testalkat
                            rövid;      fehér

nyaka
zömök

                                     
                                feje                                      

                                  farka                                     33 cm

7. Húzd alá a helyes választ!

- Hol láthatunk napjainkban dodót?

állatkert                          mesefilm                     erdős terület    

-Milyen húsa volt a dodónak?

ehető                         mérgező                     íztelen  

-Mik jelentettek veszélyt a madárra?

sok eső                             szárazság                                    állatok         

        A feladatlap visszaküldésének határideje: 2021. május 10.

           


