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Az élőlények szaporodnak, utódaik lesznek 

 

Vágd ki a képeket1, és ragaszd a megfelelő oszlopba!  

Vigyázz, van egy kakukktojás! 

 

Magból lesz 

2 

Petéből lesz 

3 

Tojásból lesz 

 

Megszületik 

 

    

 

Melyik a kakukktojás? Ragaszd ide! 

 

  

                                                           
1 A képek forrása: Keszthelyi Tiborné: Játékos természetismeret, Nemzeti Tankönyvkiadó 
2 hu.123rf.com/clipartok-vektorokt/magok.html 
3 www.mozaweb.hu/Lecke-AKO-A_Fold_amelyen_elunk_4-Nyugtalansag_a_rovarbolcsokben_A_rovarok_fejlodese-105376 
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Az élőlények szaporodnak, utódaik lesznek 

 

Vágd ki a képeket4, és ragaszd a megfelelő oszlopba!  

Vigyázz, van egy kakukktojás! 

 

  
   

     

 
 

  
 

 
  

  

 
  

 

 

 

  

                                                           
4 A képek forrása: Keszthelyi Tiborné: Játékos természetismeret, Nemzeti Tankönyvkiadó 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLmNiN5I_VAhXDIpoKHc1OD8MQjRwIBw&url=http://docplayer.it/122860-Letture-progressive-per-la-prima.html&psig=AFQjCNFDnrlF8avAECC3Ha0uMlmK3Hkkmg&ust=1500362517341693
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Az élőlények szaporodnak, utódaik lesznek 

 

Írd be a számokat az állatokhoz! 

 

Magból lesz 

5 

Petéből lesz 

6 

Tojásból lesz 

 

Megszületik 

 

    
 

7 

 

 

Melyik élőlényre gondoltam? Írd a vonalra a nevét! 

 

A tojások kikeltéséhez gyakran az eresz alá épít fészket. _______________ 

Ez az állat a kutyához, a rókához, a zebrához és a nyúlhoz hasonlóan, az emlőiből 

szoptatja a kicsinyét. _______________ 

A csibék kikelés után azonnal követik anyjukat. _______________ 

Ennek a háziállatnak a kicsinyei az anyaállat testéből bújnak elő. _______________ 

Egy szem magból magas, fás szárú növény fejlődik. _______________ 

Tavasszal a nőstények nagyjából 400 petét raknak a levelek fonákára. _______________ 

Ennek a madárnak a fiókái is fészekhagyók. _______________ 

Egy kalászban körülbelül 40-50 szem mag van. _______________ 

  

                                                           
5 hu.123rf.com/clipartok-vektorokt/magok.html 
6 www.mozaweb.hu/Lecke-AKO-A_Fold_amelyen_elunk_4-Nyugtalansag_a_rovarbolcsokben_A_rovarok_fejlodese-105376 
7 A képek forrása: Keszthelyi Tiborné: Játékos természetismeret, Nemzeti Tankönyvkiadó 
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Javítókulcs  

Az élőlények szaporodnak, utódaik lesznek 

 

Írd be a számokat az állatokhoz! 

 

Magból lesz 

8 

Petéből lesz 

9 

Tojásból lesz 

 

Megszületik 

 

    
 

 

10 

 

Melyik élőlényre gondoltam? Írd a vonalra a nevét! 

 

A tojások kikeltéséhez gyakran az eresz alá épít fészket. fecske 

Ez az állat a kutyához, a rókához, a zebrához és a nyúlhoz hasonlóan, az emlőiből 

szoptatja a kicsinyét. delfin 

A csibék kikelés után azonnal követik anyjukat. tyúk 

Ennek a háziállatnak a kicsinyei az anyaállat testéből bújnak elő. kutya 

Egy szem magból magas, fás szárú növény fejlődik. fa 

Tavasszal a nőstények nagyjából 400 petét raknak a levelek fonákára. katicabogár 

Ennek a madárnak a fiókái is fészekhagyók. liba 

Egy kalászban körülbelül 40-50 szem mag van. búza   

                                                           
8 hu.123rf.com/clipartok-vektorokt/magok.html 
9 www.mozaweb.hu/Lecke-AKO-A_Fold_amelyen_elunk_4-Nyugtalansag_a_rovarbolcsokben_A_rovarok_fejlodese-105376 
10 A képek forrása: Keszthelyi Tiborné: Játékos természetismeret, Nemzeti Tankönyvkiadó 



5 
 

A háziállatok kicsinyei, utódai 

 

Elbújtak a háziállatok kicsinyei, utódai. Összesen kilencet tudsz megtalálni! 

cs b o m a l a c o 

i x á l cs i b e i 

k c m r a t o m g 

ó o e r á m í ő i 

c i c a n ny o t d 

w c b o r j ú x a 

k ö ly ö k o g r m 

i e cs a cs i m z a 

 

Írd a vonalra az állatok nevét! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Írd a képek11 mellé az állatok nevét, majd húzd alá, milyen hangot adnak! 

____________ _____________ ______________ 

bőgés 

nyihogás 

ugatás 

bégetés 

nyávogás 

röfögés 

mekegés 

bégetés 

iázás 

______________ ____________ _______________ 

mekegés 

csipogás 

brekegés 

kukorékolás 

bőgés 

ugatás 

hápogás 

iázás 

nyihogás 

  

                                                           
11 Környezetünk titkai, 2. osztály, Mozaik Kiadó 
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Javítókulcs 

A háziállatok kicsinyei, utódai 

 

Elbújtak a háziállatok kicsinyei, utódai. Összesen kilencet tudsz megtalálni! 

cs b  m a l a c  

i  á  cs i b e  

k   r     g 

ó    á    i 

c i c a  ny   d 

  b o r j ú  a 

k ö ly ö k     

  cs a cs i    

 

Írd a vonalra az állatok nevét! 

borjú, csikó, kölyök, malac, gida, bárány, csibe, cica, csacsi 

 

Írd a képek12 mellé az állatok nevét, majd húzd alá, milyen hangot adnak! 

csikó malac bárány 

bőgés 

nyihogás 

ugatás 

bégetés 

nyávogás 

röfögés 

mekegés 

bégetés 

iázás 

gida borjú csacsi 

mekegés 

csipogás 

brekegés 

kukorékolás 

bőgés 

ugatás 

hápogás 

iázás 

nyihogás 

  

                                                           
12 Környezetünk titkai, 2. osztály, Mozaik Kiadó 
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Szaporodás a békáknál – érdekességek az állatvilágban 

 

Olvasd el a szöveget13! Egészítsd ki a szavakkal! 

béka, nőstény, ebihalak, utódaikat, petéit, lábak 

 

 

 

 

A békák nem gondozzák az _____________. Párzás után a ______________ növényekkel 

benőtt sekély vízbe rakja le a ___________. A petéből kikelő furcsa lények az 

_______________, amik csak vízben képesek élni. Ahogy nőnek, a hosszú farokúszójukat 

___________ váltják fel, és tüdejük is fejlődik, ami lehetővé teszi, hogy a kifejlett 

_________ már a szárazföldön éljen. 

 

 

 

 

Szaporodás a pingvineknél – érdekességek az állatvilágban 

 

Olvasd el a szöveget14! Egészítsd ki a szavakkal! 

tengerben, pingvin, tojást, nap, leghidegebb, apa  

 

A kis császárpingvin a világ __________________ táján 

születik. A ____________ az ________ a lábai között tartva 

melegíti, míg a kis ______________ ki nem kel. Néhány 

______ múlva a fiatal állat már a ________________ keresi táplálékát.   

                                                           
13  Forrás: Eleonora Barsotti: Így születünk 
14  Forrás: Eleonora Barsotti: Így születünk 
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Szaporodás a kacsacsőrű emlősöknél – érdekességek az állatvilágban 

 

Olvasd el a szöveget15! Egészítsd ki a szavakkal! 

tejszerű, megkapaszkodnak, tojást, emlősállatok, hasán, vak 

 

A kacsacsőrű emlős azon ritka 

______________________ közé tartozik, akiknél a 

nőstények ______________ tojnak. 

Amikor a ______ és csupasz kicsik kikelnek, 

__________________________ az anyjuk 

________________, és az ott szivárgó 

_________________ anyagból táplálkoznak. 

 

 

Szaporodás a tengeri emlősöknél – érdekességek az állatvilágban 

 

Olvasd el a szöveget16! Egészítsd ki a szavakkal! 

felnőtté, nőstények, halak, család, emlősállatok, kicsinyüket 

 

A vízben nem csak ____________ élnek. A 

delfinek, a kardszárnyú delfinek és a bálnák 

valójában ____________________. A 

____________________ a vízben szülik meg a 

______________________, az  utódokat sokáig szoptatják. Gyakran akkor is együtt marad 

a ______________, amikor az állatok már __________________ válnak.   

                                                           
15  Forrás: Eleonora Barsotti: Így születünk 
16  Forrás: Eleonora Barsotti: Így születünk 
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Javítókulcs 

Szaporodás a békáknál – érdekességek az állatvilágban 

 

Olvasd el a szöveget17! Egészítsd ki a szavakkal! 

 

A békák nem gondozzák az utódaikat. Párzás után a nőstény növényekkel benőtt sekély 

vízbe rakja le a petéit. A petéből kikelő furcsa lények az ebihalak, amik csak vízben 

képesek élni. Ahogy nőnek, a hosszú farokúszójukat lábak váltják fel, és tüdejük is 

fejlődik, ami lehetővé teszi, hogy a kifejlett béka már a szárazföldön éljen. 

 

 

Javítókulcs 

Szaporodás a pingvineknél – érdekességek az állatvilágban 
 

Olvasd el a szöveget18! Egészítsd ki a szavakkal! 

 

A kis császárpingvin a világ leghidegebb táján születik. A tojást az apa a lábai között 

tartva melegíti, míg a kis pingvin ki nem kel. Néhány nap múlva a fiatal állat már a 

tengerben keresi táplálékát. 

 

 

Javítókulcs 

Szaporodás a kacsacsőrű emlősöknél – érdekességek az állatvilágban 
 

Olvasd el a szöveget19! Egészítsd ki a szavakkal! 

 

A kacsacsőrű emlős azon ritka emlősállatok közé tartozik, akiknél a nőstények tojást 

tojnak. 

Amikor a vak és csupasz kicsik kikelnek, megkapaszkodnak az anyjuk hasán, és az ott 

szivárgó tejszerű anyagból táplálkoznak. 

 

 

Javítókulcs 

Állat születik (4.) – érdekességek az állatvilágban 
 

Olvasd el a szöveget20! Egészítsd ki a szavakkal! 

 

A vízben nem csak halak élnek. A delfinek, a kardszárnyú delfinek és a bálnák valójában 

emlősállatok. A nőstények a vízben szülik meg a kicsinyüket, az utódokat sokáig 

szoptatják. Gyakran akkor is együtt marad a család, amikor az állatok már felnőtté válnak. 

  

                                                           
17  Forrás: Eleonora Barsotti: Így születünk 
18  Forrás: Eleonora Barsotti: Így születünk 
19  Forrás: Eleonora Barsotti: Így születünk 
20  Forrás: Eleonora Barsotti: Így születünk 
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Hímek és nőstények az állatoknál 

 

Keresd meg az összetartozó párokat! Azonos színnel színezd ki a köröket!21 

 

 

 

 

 

Milyen hasonlóságokat és milyen különbségeket fedezel fel a párokon? 

 

 
  

                                                           
21 forrás a képekhez: hu.wikipedia.org; users.atw.hu/ebvilag + emf-kryon.blogspot.hu; termeszettar.hu/anyagok/szarvasbogar; 

tankonyvtar.hu; bufes.weblapmagus.hu/madaretetotermeszettar.hu/anyagok/beka 
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Hím állatok és nőstény állatok megnevezése 

 

Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Segít a táblázat! 

 

 

A szarvasmarhánál a hím állat a _________, a nőstény a _________. 

A hím juh a _________, a nőstény neve _________ vagy  _________. 

A kecskénél a hím a _________, a nőstény pedig az _________. 

A lovaknál az anyaállat a _________, az apaállat a _________ vagy másképpen 

_________. 

A házityúknál a hím állat neve _________, a nőstény neve _________. 

A sertésnél a _________ a hím, a _________ a nőstény sertés. 

A házilúdnál a nőstény lúd a _________, a hím neve a _________. 

A hím kutya neve _________, a nőstényé pedig _________. 

 

 

Írd be a táblázatba az állat nevét! 

Az állat neve Nőstény  Hím 

 
kanca mén vagy csődör 

 
tojó gúnár 

 
tehén bika 

 
tyúk kakas 

 
koca kan 

 
szuka kan 

 
jerke vagy anyajuh kos 

 
anyakecske bak 
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Javítókulcs 

Hím állatok és nőstény állatok megnevezése 

 

Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Segít a táblázat. 

 

A szarvasmarhánál a hím állat a bika, a nőstény a tehén. 

A hím juh a kos, a nőstény neve jerke vagy anyajuh. 

A kecskénél a hím a bak, a nőstény pedig az anyakecske. 

A lovaknál az anyaállat a kanca, az apaállat a csődör vagy másképpen mén. 

A házityúknál a hím állat neve kakas, a nőstény neve tyúk. 

A sertésnél a kan a hím, a koca a nőstény sertés. 

A házilúdnál a nőstény lúd a tojó, a hím neve a gúnár. 

A hím kutya neve kan, a nőstényé pedig szuka. 

 

 

Az állat neve Nőstény  Hím 

ló kanca mén vagy csődör 

házilúd tojó gúnár 

szarvasmarha tehén bika 

házityúk tyúk kakas 

sertés koca kan 

kutya szuka kan 

juh jerke vagy anyajuh kos 

kecske anyakecske bak 
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Hímek és nőstények az embereknél 

 

Hogyan nevezzük a női egyedeket az embereknél? Színezd pirossal!  

Hogyan nevezzük a hím egyedeket az embereknél? Színezd kékkel!  

 

fiú férfi srác fiatal-

ember 

kamasz úr ifjú 

úr nő férj legény bácsi leány fickó 

leányzó csaj lány férfi fiatal-

asszony 

nőci feleség 

kis-

asszony 

hölgy leányka me-

nyecske 

néni hölgy csajszi 

bácsi leány feleség csitri leányka asszony fiatal-

ember 

kamasz srác hölgy asszony nő férfi pasi 

férj öcsi bácsi kiscsaj fiú úr legény 
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Javítókulcs 

Hímek és nőstények az embereknél 

 

Hogyan nevezzük a női egyedeket az embereknél? Színezd pirossal!  

Hogyan nevezzük a hím egyedeket az embereknél? Színezd kékkel! 

 

 

       

 nő    leány  

leányzó csaj lány  fiatal-

asszony 

nőci feleség 

kis-

asszony 

hölgy leányka me-

nyecske 

néni hölgy csajszi 

 leány feleség csitri leányka asszony  

  hölgy asszony nő   

   kiscsaj    

 

fiú férfi srác fiatal-

ember 

kamasz úr ifjú 

úr nő férj legény bácsi leány fickó 

leányzó csaj lány férfi fiatal-

asszony 

nőci feleség 

kis-

asszony 

hölgy leányka me-

nyecske 

néni hölgy csajszi 

bácsi leány feleség csitri leányka asszony fiatal-

ember 

kamasz srác hölgy asszony nő férfi pasi 

férj öcsi bácsi kiscsaj fiú úr legény 
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A terhesség az embereknél22 

Ahhoz, hogy kisbaba szülessen, a férfi egyik ondósejtjének és a nő petesejtjének 

egyesülnie kell. A megtermékenyítés pillanatában eldől, hogy a születendő gyerek fiú 

vagy lány lesz-e. Az orvos azonban csupán 16-18 hét elteltével tudja megállapítani az 

ultrahangkép alapján a magzat nemét. Ilyenkor már világosan felismerhetők a nemi 

szervek. 

 

Így fejlődik a magzat az édesanya hasában. Írd be a napokat, hónapokat! 

9. hónap    1. nap    2. hónap    9. nap    2. nap    4. nap    7. hónap    2. hónap 

 

22. nap    36. nap     3. hónap 

 

 

  

                                                           
22 A szöveg a www.life.hu/csalad szövege és Eleonora Barsotti Így születünk könyve alapján készült. 
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A magzat fejlődéséről olvashatsz. Egészítsd ki a mondatokat! 

második,    hat-hét hónapos,    kilenc hónapos,    három hónapos,    egy hónapos  

 

_____________________________________ korában már kinyitja a szemét, és egyre 

jobban gyarapodik a súlya. Ebben az időszakban a magzat körülbelül 35 centiméter hosszú 

és a súlya eléri az 1 kilogrammot. 

 

A ___________________________________ magzat 6-8 centiméter hosszú és 30-50 

gramm súlyú. A szívverése már hallható. Már mozgatja a végtagjait, nyitja-csukja a száját 

és szopómozdulatokat tesz. 

 

Az ________________________________ magzat magocska nagyságú, körülbelül 1 mm 

hosszú, és leginkább egy apró ebihalra emlékeztet. 

 

A _______________________________________ magzatnak minden testrésze, minden 

érzékszerve kialakult már. Egyre erősebb a csontozata, és készül a megszületésre. 

 

A ____________________________ hónapban már elkülöníthető a fej és kialakulnak az 

ujjak is. 
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Javítókulcs 

A magzat fejlődéséről olvashatsz. Egészítsd ki a mondatokat! 

 

Hat-hét hónapos korában már kinyitja a szemét, és egyre jobban gyarapodik a súlya. 

Ebben az időszakban a magzat körülbelül 35 centiméter hosszú és a súlya eléri az 1 

kilogrammot. 

 

A három hónapos magzat 6-8 centiméter hosszú és 30-50 gramm súlyú. A szívverése már 

hallható. Már mozgatja a végtagjait, nyitja-csukja a száját és szopómozdulatokat tesz. 

 

Az egy hónapos magzat magocska nagyságú, körülbelül 1 mm hosszú, és leginkább egy 

apró ebihalra emlékeztet. 

 

A kilenc hónapos magzatnak minden testrésze, minden érzékszerve kialakult már. Egyre 

erősebb a csontozata, és készül a megszületésre. 

 

A második hónapban már elkülöníthető a fej és kialakulnak az ujjak is. 
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A várandós anyuka 

várandós = terhes = állapotos = kismama 

 

Olvasd el a mondatokat, és párosítsd a képpel23! 

 
  

___ ___ ___ 

 
 

 

___ ___ ___ 

  
 

___ ___ ___ 

1. A terhesség első hetében sok várandósnak van hányingere. 

2. A várandós anyukának rendszeresen vizsgálatokra kell járnia. 

3. Jó, ha a kismama a várandósság alatt tornázik. Egyszerű gyakorlatokkal erősítheti az 

izmait. 

4. Tilos dohányoznia! 

5. Amikor az anyuka babát vár, megváltozik a teste. A hasa növekedni kezd, hogy elférjen 

benne az egyre növekvő kishúg vagy kisöcs. 

6. Az állapotos nőnek tilos alkoholt fogyasztania! 

7. A kismama étrendjének egészségesnek kell lennie. Zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, 

fehér húsokat és kevés szénhidrátot kell fogyasztania. 

8. A várandós anyukának nagyon jólesik, ha a családtagjai végzik a házimunkát. 

9. Ahogy telnek a hónapok, a kismama egyre fáradékonyabbá válik.  

                                                           
23 www.google.hu/search 

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://szulesblog.hu/wp-content/uploads/2015/05/155793-849x565-pregnancy-ultrasound-2-570x342.jpg&imgrefurl=http://szulesblog.hu/category/varandossag/varandos-gondozas/&docid=A1aDoN8nTqgQeM&tbnid=_IeHs9_DamrPnM:&vet=10ahUKEwjij_fbjrTVAhVkIMAKHS92A2A4ZBAzCC4oLDAs..i&w=570&h=342&hl=hu&authuser=0&bih=653&biw=1047&q=v%C3%A1rand%C3%B3s&ved=0ahUKEwjij_fbjrTVAhVkIMAKHS92A2A4ZBAzCC4oLDAs&iact=mrc&uact=8
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG6bDEkLTVAhVFVxQKHYGGCNcQjRwIBw&url=http://www.egeszsegcenter.eu/magazin/nagyobb-az-autizmus-kockazata-ha-a-varandos-anya-cukorbeteg-vagy-tulsulyos.html&psig=AFQjCNGhkrjVGDWdOIc7DVgtInq1HL8H_w&ust=1501610689226516
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXvofZkLTVAhVEOhQKHWNODysQjRwIBw&url=http://babasoldal.hu/terhesseg/2017/07/11/a-varandos-nok-alkoholfogyasztasa-akar-jovendo-unokaiknak-es-dedunokaiknak-is-arthat.html&psig=AFQjCNGhkrjVGDWdOIc7DVgtInq1HL8H_w&ust=1501610689226516
http://www.belvarosiorvosicentrum.hu/varandos-anya-etrendje
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFwtbHlLTVAhWBrRQKHaouCwYQjRwIBw&url=http://zsido.com/a-dohanyzas-es-a-tora-audio/&psig=AFQjCNGvL81nqx3BS-BYvZ9_HS3WnyDQHg&ust=1501612478096207
https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.vital.hu/files/images/i_terhesseg_bulimia.jpg&imgrefurl=http://www.vital.hu/terhesseg_bulimia&docid=DeKB-R7QUPHDOM&tbnid=_SbdS1_t9fuLeM:&vet=10ahUKEwjksImulbTVAhWCOhQKHdOUARcQMwhxKC8wLw..i&w=200&h=200&hl=hu&authuser=0&bih=653&biw=1047&q=terhess%C3%A9g&ved=0ahUKEwjksImulbTVAhWCOhQKHdOUARcQMwhxKC8wLw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi77ODalbTVAhXCBBoKHWw8C0UQjRwIBw&url=http://www.babaszoba.hu/articles/terhesseg/A_legjobb_alvasi_poziciok_a_terhesseg_alatt?aid%3D20160727213119&psig=AFQjCNGzEGvYBz-YsRL7w2fZPf2SWH91ww&ust=1501612700948595
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Javítókulcs 

A várandós anyuka 

 

Olvasd el a mondatokat, és párosítsd a képpel! 

 

 
  

2. 5. 6. 

 
 

 

3. 7. 8. 

  
 

4. 1. 9. 

 

1. A terhesség első hetében sok várandósnak van hányingere. 

2. A várandós anyukának rendszeresen vizsgálatokra kell járnia. 

3. Jó, ha a kismama a várandósság alatt tornázik. Egyszerű gyakorlatokkal erősítheti az 

izmait. 

4. Tilos dohányoznia! 

5. Amikor az anyuka babát vár, megváltozik a teste. A hasa növekedni kezd, hogy elférjen 

benne az egyre növekvő kishúg vagy kisöcs. 

6. Az állapotos nőnek tilos alkoholt fogyasztania! 

7. A kismama étrendjének egészségesnek kell lennie. Zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, 

fehér húsokat és kevés szénhidrátot kell fogyasztania. 

8. A várandós anyukának nagyon jólesik, ha a családtagjai végzik a házimunkát. 

9. Ahogy telnek a hónapok, a kismama egyre fáradékonyabbá válik.  

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://szulesblog.hu/wp-content/uploads/2015/05/155793-849x565-pregnancy-ultrasound-2-570x342.jpg&imgrefurl=http://szulesblog.hu/category/varandossag/varandos-gondozas/&docid=A1aDoN8nTqgQeM&tbnid=_IeHs9_DamrPnM:&vet=10ahUKEwjij_fbjrTVAhVkIMAKHS92A2A4ZBAzCC4oLDAs..i&w=570&h=342&hl=hu&authuser=0&bih=653&biw=1047&q=v%C3%A1rand%C3%B3s&ved=0ahUKEwjij_fbjrTVAhVkIMAKHS92A2A4ZBAzCC4oLDAs&iact=mrc&uact=8
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG6bDEkLTVAhVFVxQKHYGGCNcQjRwIBw&url=http://www.egeszsegcenter.eu/magazin/nagyobb-az-autizmus-kockazata-ha-a-varandos-anya-cukorbeteg-vagy-tulsulyos.html&psig=AFQjCNGhkrjVGDWdOIc7DVgtInq1HL8H_w&ust=1501610689226516
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXvofZkLTVAhVEOhQKHWNODysQjRwIBw&url=http://babasoldal.hu/terhesseg/2017/07/11/a-varandos-nok-alkoholfogyasztasa-akar-jovendo-unokaiknak-es-dedunokaiknak-is-arthat.html&psig=AFQjCNGhkrjVGDWdOIc7DVgtInq1HL8H_w&ust=1501610689226516
http://www.belvarosiorvosicentrum.hu/varandos-anya-etrendje
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFwtbHlLTVAhWBrRQKHaouCwYQjRwIBw&url=http://zsido.com/a-dohanyzas-es-a-tora-audio/&psig=AFQjCNGvL81nqx3BS-BYvZ9_HS3WnyDQHg&ust=1501612478096207
https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.vital.hu/files/images/i_terhesseg_bulimia.jpg&imgrefurl=http://www.vital.hu/terhesseg_bulimia&docid=DeKB-R7QUPHDOM&tbnid=_SbdS1_t9fuLeM:&vet=10ahUKEwjksImulbTVAhWCOhQKHdOUARcQMwhxKC8wLw..i&w=200&h=200&hl=hu&authuser=0&bih=653&biw=1047&q=terhess%C3%A9g&ved=0ahUKEwjksImulbTVAhWCOhQKHdOUARcQMwhxKC8wLw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi77ODalbTVAhXCBBoKHWw8C0UQjRwIBw&url=http://www.babaszoba.hu/articles/terhesseg/A_legjobb_alvasi_poziciok_a_terhesseg_alatt?aid%3D20160727213119&psig=AFQjCNGzEGvYBz-YsRL7w2fZPf2SWH91ww&ust=1501612700948595
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A születés 

Olvasd el a szöveget!24, 25 

A terhesség végén a magzat megváltoztatja helyzetét az anyaméhben. Kilenc hónap után 

megindul a szülés. Közeledtét fájások jelzik az anyának. A szülőutak kitágulnak és a 

szülőcsatornán keresztül világra jön a baba. Az újszülött nem sokkal érkezése után 

életében először levegőt vesz és felsír. A köldökzsinórt elszorítják és elvágják. Amikor a 

magzat az anyaméhben van, a köldökzsinóron keresztül kap minden életfontosságú 

anyagot az anya szervezetéből. 

A születés nagy sokk az újszülött számára. Egy teljesen új környezetben találja magát, 

melyhez azonnal alkalmazkodnia kell. 

 

Számozással állapítsd meg a születés sorrendjét! 

__ A csecsemő csuklójára egy szalag kerül, ami a baba azonosítója. 

__ A köldökzsinórt egy csipesszel összeszorítják, majd elvágják. 

__ A baba megváltoztatja helyzetét, a feje beilleszkedik a méhnyakhoz. 

__ A baba hangos sírással lélegezni kezd, és a tüdeje megtelik levegővel. 

 

Írd a számot a megfelelő képhez! 

  

  

 

  

                                                           
24 tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4 
25 Eleonora Barsotti Így születünk 



21 
 

Javítókulcs 

A születés 

 

Számozással állapítsd meg a születés sorrendjét! 

4. A csecsemő csuklójára egy szalag kerül, ami a baba azonosítója. 

3. A köldökzsinórt egy csipesszel összeszorítják, majd elvágják. 

1. A baba megváltoztatja helyzetét, a feje beilleszkedik a méhnyakhoz. 

2. A baba hangos sírással lélegezni kezd, és a tüdeje megtelik levegővel. 

 

Írd a számot a megfelelő képhez! 

      2.                 4. 

        3.        1. 
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Ikrek 

Szerinted melyik képen26 vannak ikrek? Húzd alá a megfelelő állítást! 

            

Ők ikrek.       Ők ikrek. 

Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  Ők testvérek, de nem ikertestvérek. 

    

Ők ikrek.       Ők ikrek. 

Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  Ők testvérek, de nem ikertestvérek. 

     

Ők ikrek.       Ők ikrek. 

Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  Ők testvérek, de nem ikertestvérek. 

    

Ők ikrek.       Ők ikrek. 

Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  

                                                           
26 www.google.hu/search 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV9MebzrXVAhXIPRQKHaiGAsEQjRwIBw&url=http://avilagtitkai.com/articles/view/mengele-kiserletezte-ki-az-ikrek-falujat&psig=AFQjCNG_cp1MWSZz2dK8c49ZqKqlAwV4oA&ust=1501662248713562
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyscLyz7XVAhVFyRQKHa-yB5gQjRwIBw&url=http://www.nlcafe.hu/cimke/ikrek/www.nlcafe.hu/cimke/zalatnay-sarolta/&psig=AFQjCNG_cp1MWSZz2dK8c49ZqKqlAwV4oA&ust=1501662248713562
http://old2.kiskegyed.hu/galeria/sztarok/magyar-sztarok/5217
http://100sztar.kepeslap.com/Olsen ikrek_IMAGEshow.asp?imageid=364003
http://mosaiconline.hu/ime-a-vilag-legidosebb-egypeteju-ikerparja/
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Javítókulcs – Ikrek 

Szerinted melyik képen27 vannak ikrek? Húzd alá a megfelelő állítást! 

            

Ők ikrek.       Ők ikrek. 

Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  Ők testvérek, de nem ikertestvérek. 

    

Ők ikrek.       Ők ikrek. 

Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  Ők testvérek, de nem ikertestvérek. 

     

Ők ikrek.       Ők ikrek. 

Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  Ők testvérek, de nem ikertestvérek. 

    

Ők ikrek.       Ők ikrek. 

Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  Ők testvérek, de nem ikertestvérek.  
                                                           
27 www.google.hu/search 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV9MebzrXVAhXIPRQKHaiGAsEQjRwIBw&url=http://avilagtitkai.com/articles/view/mengele-kiserletezte-ki-az-ikrek-falujat&psig=AFQjCNG_cp1MWSZz2dK8c49ZqKqlAwV4oA&ust=1501662248713562
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyscLyz7XVAhVFyRQKHa-yB5gQjRwIBw&url=http://www.nlcafe.hu/cimke/ikrek/www.nlcafe.hu/cimke/zalatnay-sarolta/&psig=AFQjCNG_cp1MWSZz2dK8c49ZqKqlAwV4oA&ust=1501662248713562
http://old2.kiskegyed.hu/galeria/sztarok/magyar-sztarok/5217
http://100sztar.kepeslap.com/Olsen ikrek_IMAGEshow.asp?imageid=364003
http://mosaiconline.hu/ime-a-vilag-legidosebb-egypeteju-ikerparja/
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Egypetéjű ikrek, kétpetéjű ikrek, többpetéjű ikrek 

 

Ők ikrek   és ők is  ikrek. Hogyan lehet ez? 

 

 

Olvasd el a mondatokat! Melyik képhez tartozik? Kösd a képhez!28 

 

Ha az anyuka hasában egyszerre több 

baba fejlődik, ikreknek mondjuk őket. 

 

Ha ugyanabból a petéből kezdődik az 

életük, akkor egypetéjűek.  

 

A két- vagy többpetéjű ikreknél a két 

vagy több petesejtet különböző 

hímivarsejtek termékenyítik meg. 

 

Ők biztos, hogy kétpetéjű ikrek.  

 

Az egypetéjű ikrek annyira hasonlóak, 

hogy nehéz megkülönböztetni őket. 

29          

    

                       

 

  

                                                           
28 Eleonora Barsotti Így születünk 
29 https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikrek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikrek
http://100sztar.kepeslap.com/Olsen ikrek_IMAGEshow.asp?imageid=364003
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Érdekességek az ikrekről 

A világ legkülönlegesebb ikerpárja 

   30 

A lányok kétpetéjű ikrek és teljesen különböznek egymástól, míg Lucy fehér bőrű, vörös 

hajú és kék szemű, addig Maria sötét bőrű, fekete hajú és barna szemű. Anyjuk, Donna, 

jamaicai származású és színes bőrű, apjuk, Vince pedig fehér bőrű. 

 

 

Az állatoknál az ikerszülés sokkal gyakoribb, mint az embereknél. Az anyaállatok a fialást 

követően nagy gonddal nevelik a kölyköket. 

  

         31 

 

                                                           
30 www.erdekesvilag.hu 
31 www.google.hu/search 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_7vC567XVAhXGXBQKHSQlA7oQjRwIBw&url=http://www.hirstart.hu/hk/20170605_12_kolyket_cipeli_magaval_ez_az_anyaallat&psig=AFQjCNGQlA9YelkM5kaJARgWTh0ylkOazg&ust=1501670160584196
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn0fHK77XVAhVKbxQKHXM-ALUQjRwIBw&url=http://www.nyulunkamunkaert.hu/hirek%26id%3D1063&psig=AFQjCNGEt2bBkglBNBR3TjxSU4b80OlQjQ&ust=1501671177004512
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj75YDA7LXVAhVIWxQKHWfTAa0QjRwIBw&url=http://voiceofsustainablepork.com/tips-target-aggressive-sow-behavior/&psig=AFQjCNEq-NvLDGTB-dxVWWtoPxNabrMeJQ&ust=1501670446932705
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYlfz37LXVAhVC1xQKHVWaA-EQjRwIBw&url=http://www.haziallat.hu/kutya/viselkedes/vemhes-kutya-feszekepites/3743/&psig=AFQjCNFPJjpkMQD8pmBOARrqH3uMPBe5CA&ust=1501670509028693
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq7LyN7bXVAhWBGhQKHbSgC00QjRwIBw&url=http://www.sikerado.hu/magyarorszagon/2011/07/01/Butykos_hattyu_fiokak_Szegeden&psig=AFQjCNE_M3uzDrsqqA_jBOnu0wcEqEiuRg&ust=1501670605448402

