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1. feladat:
Olvasd el a következő ismeretterjesztő szöveget!
A görög teknős
A kifejlett egyedek hossza 12-23
centiméter. Páncéljuk magasan ívelt,
ovális, mellvértjük lapos (a hímeké
homorú),
alapszíne
okkersárga
melyen eltérő nagyságú sötét foltok
helyezkednek el. Egyes egyedekről
hiányozhat a mintázat. Páncéljukon
jól
megfigyelhető
növekedésük
szakaszossága. Nappali életmódú,
aktív állatok. Idejük nagy részét
táplálkozással töltik. Táplálékukat
rostban gazdag és rendszerint magas kalcium tartalmú vadnövények alkotják. A nap
legmelegebb óráiban maguk ásta üregekbe húzódnak. A kifejlett teknősöknek legfőbb
természetes ellenségei a keselyűk. A keselyűk a teknőst nagy magasságból leejtve képesek
feltörni annak páncélját.
Telelésük novembertől márciusig tart, ébredés után 1-2 hétig intenzíven táplálkoznak. Mikor
beindul a bélműködésük, keringésük és kondíciójuk is helyre állt, kerül sor a párzásra. Párzási
időszakban a hímek igen hevesen udvarolnak és rengeteget mozognak, nagy területeket járnak
be a nőstény után kutatva. A nőstények általában passzív viselkedést tanúsítanak a hímek felé,
gyakran nem vesznek róluk tudomást és próbálnak tovább haladni, ekkor a hím hosszas
lökdösődéssel udvarol. A nőstények 5-8 darab tojást raknak, melyek időjárástól,
hőmérséklettől függően 57-100 nap elteltével kelnek ki. A kis teknősök nemét is a hőmérséklet
határozza meg.
Nagyon fontos, hogy csak az tartson görög teknőst, aki tud megfelelő nagyságú életteret
biztosítani neki. Sok időt kell rászánni és egyben nagy felelősséggel is jár. Helyes tartás mellett
akár 100 évig is él.
Válaszolj szóban!
- Volt olyan információ a szövegben, amit te már tudtál? Mi volt az?
- Milyen új dolgot tudtál meg a görög teknősről?
- Melyik információ volt számodra a legérdekesebb?
2. feladat:
Folytasd Csukás István: Keménykalap és krumpliorr c. könyvének olvasását a 6. fejezet (Bűntény az
Állatkertben) 2. részével! (Eddig: …lassan leszálló alkonyatban.)
Itt is megtalálod:
https://reader.dia.hu/document/Csukas_Istvan-Kemenykalap_es_krumpliorr-663

3. feladat:
Fejezd be a tegnap elkezdett rövid képzeletbeli párbeszéd megfogalmazását! Kezdd azzal, hogy
elolvasod a tanácsaimat újból!
Ellenőrizd!

- jól érthető, értelmezhető gondolatok
- helyesírás (gondolatjelek használata), külalak
- „mondta” kiküszöbölése
- cím
Kíváncsian várom írásaitokat a megszokott módon messengeren vagy a cseppetkicsik@gmail.com
címre!

