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Év végi felmérő szövegértésből B csoport

Az afrikai elefánt
Az afrikai elefánt szárazföldünk legnagyobb és legsúlyosabb állata. Elsősorban növényevő. Hatalmas 
termete miatt a vadonban nincs ellensége.

Egy nap óriási mennyiségű ennivalóra van szüksége. Fő élelme a széna, takarmány, lombos fák 
ágai, gabonák. Azonban csemegeként szívesen megeszi a száraz kenyeret, répát, káposztát, almát is. 
Ezekből egy nap 125–170 kilogrammot is képes megenni.

Általában békés és szelíd állat. Ritkán támad, de ha feldühödik, gyorsan és kitartóan képes üldözni 
támadóját. Mindent eltipor, ami az útjába kerül. Félelmetes fegyvere az éles agyara, amely folyamato-
san nő, és a 2 méter hosszúságot is elérheti. Halálos sebet is képes ejteni vele, de leginkább gyökerek 
kiásására és a fakérgek lebontására használja.

Hatalmas erejét mutatja, hogy ormányával képes egy közepes méretű fát a gyökerénél fogva 
kicsavarni a földből. Ormányát ezenkívül sok minden másra is használja: szaglászik, tapint, fog. Érzel-
meit is ormánya segítségével fejezi ki, ahogy simogat, puszit ad vagy éppen haragjában vizet fröcsköl 
vele. Ormányával rakja az ételt a szájába, és ezzel szív fel akár 5–10 liternyi vizet, amit ezután a szájába 
spriccelve iszik meg.

Az afrikai elefántok okos állatok, nagyon jó az emlékezetük, több év múlva is visszatalálnak a régi 
vízlelőhelyekhez. Jó úszók, ilyenkor az ormányukat légzőpipaként használják. Hosszú életűek, akár 70 
évig is élhetnek.
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1. Írd le azt a szót, amely azt jelenti, hogy az elefánt elsősorban csak növényeket eszik!

 

2. Húzd alá a szövegben, miért nincs ellensége!

3. a) Keretezd be azt a szövegrészt, ahol az elefánt agyaráról olvastál!

b) Mire használja az elefánt veszély esetén az agyarát?

 

4. Egészítsd ki a szöveg alapján!

Ormányával képes egy _______________ méretű fát kicsavarni a földből. 

Ormányával __________, ________________, ____________. 

Szeretetét úgy fejezi ki, hogy ormányával __________________, __________________.

Haragjában vizet __________________ vele.

Akár _____________________________ vizet is fel tud szívni egyszerre.

Ormányával rakja a szájába az ____________.

Ormányából a szájába spriccelve _______________.

5. Írd le, hogyan üldözi az ellenségeit!
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1 p/11. Hány kiló élelmet eszik meg egy nap?

 

Összesen: 34 pont/

7. Írd le, miért mondják, hogy jó az elefántok emlékezete!

 

 

8. Mire használják úszáskor az ormányukat?

 

9. Húzd alá, melyek nem tartoznak az elefánt fő élelmei közé!
száraz kenyér, széna, répa, takarmány, lombos fák ágai, gabonák, káposzta

6. Hogyan viselkedik általában az elefánt?

 

10. Igaz (I) vagy hamis (H) az állítás? Írd a mondatok végére!

Általában szelíd és békés állat. ___

Egyszerre akár 5–10 liternyi vizet is fel tud szívni. ___

Az afrikai elefánt a szárazföld legnagyobb ragadozója. ___

Egy kifejlett példány 120–170 kilogrammos is lehet. ___

Ormányával halálos sebet is képes ejteni. ___

Agyara 2 méteres is lehet. ___

Okos állat, de hamar felejt. ___

Akár 70 évig is élhet. ___
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Javítókulcs

1. növényevő

2. Hatalmas termete miatt.

3. a) Félelmetes fegyvere az …

b) fegyvernek

4. közepes, szaglászik, tapint, fog, simogat, puszit ad, fröcsköl, 5–10 liternyi, ételt, iszik

5. gyorsan és kitartóan

6. békés és szelíd

7. Mert több év múlva is visszatalálnak a régi vízlelőhelyekhez.

8. légzőpipaként

9. I, I, H, H, H, I, H, I,

10. 125–170 kilogramm


