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Gólyanaptár
szövegértés feladatlap

1. Fejtsd meg a találós kérdéseket!

Háló nélkül halászik, kéményeken tanyázik,
Elköltözik, ha fázik.

Tó vizében lépeget, békák veszedelme, 
békát fog, és messze néz fél lábon merengve.

Tavasszal ha megjő, felismeri helyét, gallyakból rakja nagy fészkét.

Megfejtés: ________________________________

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) Hol telelnek a gólyák?  

b) A gólyapár melyik tagja érkezik meg hamarabb?  

c) Mit tesz megérkezése után?  

d) Hogyan üdvözli a párját?  

e) Hány tojást költ ki a gólyapár?  

f) Mikor kelnek ki a kisgólyák?  

3. Milyen események kapcsolódnak az alábbi számokhoz?

8 – 9 hét:  

4 hét:  

az első 10 nap:  

2 – 3 :   

4. Mi nem szerepel az alábbiak közül a gólyák étlapján?

pockok, gyíkok, szöcskék, sáskák, verebek, halak, békák

5. Mikorra érkezik Afrikába az a gólyacsapat, amelyik augusztus 25-én indul?
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6. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) Milyen testi adottságai segítik a gólyát a hosszú távú repülésben?  

 

b) Mi segíti őket az élelemszerzésben?  

 

c) Milyen élőhelyeket kedvelnek hazánkban?  

 

d) Milyen irányba repülnek ősszel a gólyáink?  

e) Hol telepednek le a kevesebbet utazók?  

f) Hány napot utaznak a legmesszebbre utazók?  

g) Hány kilométer utat tesznek meg a messzebbre utazók?  
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Javítókulcs

1. Megfejtés: gólya

2. 

a) Hol telelnek a gólyák? Afrikában
b) A gólyapár melyik tagja érkezik meg hamarabb? A hím.
c) Mit tesz megérkezése után? Kicsinosítja, kibővíti a régi fészket.
d) Hogyan üdvözli párját? Boldog kelepeléssel. 
e) Hány tojást költ ki a gólyapár? 3 – 6
f) Mikor kelnek ki a kisgólyák? Április végére, egy hónap elteltével.

3. 

8 – 9 hét = Ennyi hetesen repülnek ki először a kisgólyák.
4 hét = Ennyi hét után bontogatják szárnyaikat. 
az első 10 nap = A gólyapár óránként hozza az élelmet a kicsinyeinek. 
2 – 3 = Átlagosan 2-3 gólyafióka marad életben.

4. verebek

5. 90–100 nap múlva, így körülbelül november 25-e és december 5-e között. 

6.

a) Milyen testi adottságai segítik a gólyát a hosszú távú repülésben? Jó felépítésű szárny, nagy szárnyfesz-
távolság, légzsák, tollazat.
b) Mi segíti őket az élelemszerzésben? A hosszú, éles csőr, hosszú láb – mely a vizes-nedves területeken is 
lehetővé teszi a zsákmányszerzést.
c) Milyen élőhelyeket kedvelnek hazánkban? Hazánk sík- és dombvidékein a nedves, mocsaras területeket 
kedvelik.
d) Milyen irányba repülnek ősszel a gólyáink? Afrika felé. 
e) A kevesebbet utazók hol telepednek le? A Közel-Keleten.
f) Hány napot utaznak a legmesszebbre utazók? 90 – 100 napot.
g) Hány kilométer utat tesznek meg a messzebbre utazók? 10 – 12 ezer km-t.


