Kiránduljunk az óceánok mélyén!
Játssz velünk, hívd segítségül a könyvtári könyveket és nyerj! Töltsd ki a feladványt május 25. és
június 6. között! Vidd haza a plüss delfint és az értékes könyvet! Eredményhirdetés: 2017. június 8-án
17 órakor a gyermekkönyvtárban. A nyertest telefonon értesítjük.
Név: ………………………………………………….

Telefonszám: ……………………………………

1. Igaz vagy hamis? Tegyél I vagy H betűt az állítások után!
a) A medúzák testén egyetlen nyílás van: a szájnyílás. Ennek peremén tapogatók
helyezkednek el. A kisebbek planktonokkal, a nagyobb fajok kis rákokkal táplálkoznak úgy,
hogy karjaikkal vizet áramoltatnak szájnyílásuk felé, beszippantják és kiszűrik a táplálékot.
_I_

b) A polip hossza legfeljebb 1 méter. Testtömege 5 kilogrammig terjed. A polip bőre nem
érzékeny a fényre, színe állandó. A közönséges polip hat karja segítségével úszik,
mászik, harcol, fészket épít, megragadja áldozatát és gondozza ivadékát. __H__

c) A legtöbb csikóhal hűségben él párjával, rendszeresen udvarlással erősítik
párkapcsolatukat. A párzási időszak a trópusi vizekben egész évben, hidegebb
vizekben tavasszal és nyáron van. A családban azonban nem a nőstény, hanem a hím
hordja magában a petéket. __I__
d) A bohóchalak különféle fajai megtalálhatók a Vörös-tengerben, az Indiaióceánban és a Csendes-óceán trópusi vizeiben. A narancs bohóchal különösen az
ausztrál Nagy-korallzátony térségében gyakori faj. _I___
2. Fel tudod sorolni a Föld óceánjait?
a) Indiai-óceán
b) Atlanti-óceán
c) Csendes-óceán
3. Melyik rajzfilm játszódik az óceán mélyén? Karikázd be a jó választ, de vigyázz, van, amelyik
tóban vagy tengerben játszódik!
a) SpongyaBob
f) Cápa mese

b) Vízipók-csodapók
g) A kis hableány

j) Némó nyomában

c) Gru

d) Fel! e) Cápali és Cápeti

h) Toy Story

i) Segítség, hal lettem!

k) Sammy nagy kalandja

l) Szenilla nyomában

4. Meg tudod mondani, milyen állatok szerepelnek a SpongyaBob című rajzfilmben? Írd a
vonalra a megoldást!

a) SpongyaBob Kockanadrág: tengeri szivacs
b) Tintás Tunyacsáp: tintahal
c) Patrik: tengeri csillag

d) Csigusz: tengeri csiga

e) Puff asszony: gömbhal

f) Larry: langusztarák

5. Keresd meg a szereplők párját a természetfotón! Írd a kép alá a megfelelő betűjelet!
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Készíts színes ceruzarajzot egy csikóhalról!
A rajznál az élethűséget és a színválasztást értékeltük.

