
Tanuló neve: Dátum: 
 

A folyópartok réme 
 

Szerencsére nálunk csak az állatkertben találkozhatsz krokodillal. Ez az állat a melegebb 

vidékeket kedveli. Folyók, mocsarak környékén éldegél. 

Ragadozó állat, ezért a 

fogazata erős és félelmetes. 

Nem javasolt a ház körül 

tartani! 

A hüllők csoportjába tartozik. 

Ez azt jelenti, hogy a krokodilnak 

nincs állandó testhőmérséklete. 

Mindig a külső hőmérsékletet veszi 

át a teste. Ezért a lázmérő 

ugyanannyi fokot mutat egy 

krokodil hóna alatt, mint a levegő 

hőfokát jelző hőmérő. 

A krokodil tojással szaporodik, mint minden hüllő. Az időjáráson múlik, hogy hím vagy 

nőstény kel ki a tojásból. Ha hűvösebb van, akkor a tojásokból nőstények bújnak ki, ha 

melegebb, akkor hímek. Ez a furcsaság csak erre az állatra jellemző! 

Tápláléka hús, melyből fogyaszt. A hús beleragad a fogaiba. Fogkefe azonban ritkán 

található a krokodilok közelében. Szerencse, hogy van egy segítője, a krokodilmadár. Ez a 

madár kis csőrével kibányássza a húsmaradékot a krokodil fogai közül. Egy csöppet sem fél 

az erős állattól, amikor a szájában munkálkodik. Úgy látszik, a krokodilok jobban szeretik 

ezeket a madarakat, mint a fogfájást. 

A krokodil az egyetlen olyan élőlény, amelyiknek a szíve olyan alakú, mint amilyet mi, 

emberek rajzolunk, ha szeretnünk valakit:  

 



 

1. Miért nem ajánlja az olvasmány szerzője, hogy krokodilt tarts? Karikázd be a 

helyes válasz betűjelét! 

A: Mert félelmetes a fogsora. 

B: Mert nagyon nagy. 

C: Mert nehéz elkapni. 

D: Mert sokat eszik. 

 

2. Hol szeret élni a krokodil? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Hűvös, szellős mocsarakban. 

B: Kellemes hűvös erdőkben. 

C: Meleg, száraz sivatagokban. 

D: Vizek mentén, ahol mindig meleg van. 

 

3. Miért érzi jól magát a krokodil, ha nem változik sokat élőhelyének időjárása? 

Írd le! 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

4. Miért nem eszi meg a krokodil a krokodilmadarat? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: Azért, mert a madár az ő fogkeféje. 

B: Azért, mert a madár elbújik a fogai között. 

C: Azért, mert a madár úgyis túl kevés lenne vacsorára. 

D: Azért, mert nem tudja elkapni a madarat. 

 

5. Egészítsd ki a következő mondatot!  

Ha hideg van a krokodil élőhelyén, akkor ________ krokodil kel ki a tojásokból. 

 

 

6. KÉT furcsaságot olvashatsz a krokodilról az olvasmányban. Írd le, mi az! 

1. _____________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________  



Cím: Krokodil 

Forrás: Programcsomag 

 

Szöveg típusa: magyarázó 

Szöveg olvashatósága: könnyű 

Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz 

Javasolt felhasználás: 3–4. évfolyam. 



A folyópartok réme 
 

Szerencsére nálunk csak az állatkertben találkozhatsz krokodillal. Ez az állat a melegebb 

vidékeket kedveli. Folyók, mocsarak környékén éldegél. 

Ragadozó állat, ezért a 

fogazata erős és félelmetes. 

Nem javasolt a ház körül 

tartani! 

A hüllők csoportjába tartozik. 

Ez azt jelenti, hogy a krokodilnak 

nincs állandó testhőmérséklete. 

Mindig a külső hőmérsékletet veszi 

át a teste. Ezért a lázmérő 

ugyanannyi fokot mutat egy 

krokodil hóna alatt, mint a levegő 

hőfokát jelző hőmérő. 

A krokodil tojással szaporodik, mint minden hüllő. Az időjáráson múlik, hogy hím vagy 

nőstény kel ki a tojásból. Ha hűvösebb van, akkor a tojásokból nőstények bújnak ki, ha 

melegebb, akkor hímek. Ez a furcsaság csak erre az állatra jellemző! 

Tápláléka hús, melyből fogyaszt. A hús beleragad a fogaiba. Fogkefe azonban ritkán 

található a krokodilok közelében. Szerencse, hogy van egy segítője, a krokodilmadár. Ez a 

madár kis csőrével kibányássza a húsmaradékot a krokodil fogai közül. Egy csöppet sem fél 

az erős állattól, amikor a szájában munkálkodik. Úgy látszik, a krokodilok jobban szeretik 

ezeket a madarakat, mint a fogfájást. 

A krokodil az egyetlen olyan élőlény, amelyiknek a szíve olyan alakú, mint amilyet mi, 

emberek rajzolunk, ha szeretnünk valakit:  

 



1. Miért nem ajánlja az olvasmány szerzője, hogy krokodilt tarts? Karikázd be a 

helyes válasz betűjelét! 

A: Mert félelmetes a fogsora. 

B: Mert nagyon nagy. 

C: Mert nehéz elkapni. 

D: Mert sokat eszik. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A szöveg explicit tartalmi elemének 

(félelmetes fogsor) az instrukcióban megadott módon történő felhasználása. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Hol szeret élni a krokodil? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Hűvös, szellős mocsarakban. 

B: Kellemes hűvös erdőkben. 

C: Meleg, száraz sivatagokban. 

D: Vizek mentén, ahol mindig meleg van. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A szövegben megadott paraméterek szerinti 

információ kiválasztása a félrevezető válaszlehetőségek közül. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Miért érzi jól magát a krokodil, ha nem változik sokat élőhelyének időjárása? 

Írd le! 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

1-es kód: például: 

• Azért, mert akkor az ő testhőmérséklete sem változik sokat.  

• Ha sokat változik, akkor az ő testhőmérséklete is sokat változna. 



• Mert hidegvérű. (Háttérismeret alapján…) 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. A szöveg összefüggéseinek felismerése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

4. Miért nem eszi meg a krokodil a krokodilmadarat? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: Azért, mert a madár az ő fogkeféje. 

B: Azért, mert a madár elbújik a fogai között. 

C: Azért, mert a madár úgyis túl kevés lenne vacsorára. 

D: Azért, mert nem tudja elkapni a madarat. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés.  

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. Egészítsd ki a következő mondatot!  

Ha hideg van a krokodil élőhelyén, akkor ________ krokodil kel ki a tojásokból. 

1-es kód: nőstény vagy: lány 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: Az instrukcióban megadott feltétel alapján történő információ-

visszakeresés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 



6. KÉT furcsaságot olvashatsz a krokodilról az olvasmányban. Írd le, mi az! 

1. _____________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________  

2-es kód: teljes válasz: a tanuló válaszában utal a szív formájára ÉS a kis krokodilok nemének 

alakulására VAGY a fogtisztító madár munkájára. 

1-es kód: részleges válasz: a tanuló válaszában utal a szív formájára VAGY a kis krokodilok 

nemének alakulása. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés.  

Nehézség: közepesen nehéz. 

 



Krokodil 

Feladat 

Tanuló neve 
1. 2. 3. 4. 5. 6.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


