8. füzet

ÓVODA

MEGOLDÁSOK

1.

2.

az autók megállnak az autók készülődnek
vagy lassítanak

Apával az úr - fekete színnel
Anyával az út - rózsaszínnel

az autók elindulnak
vagy áthaladnak

3.

KÁVÉZÓ

4. akkumulátor, konzervdoboz, nejlon szatyor,
gyógyszeres flakon, elem, papír zsebkendő,
festék

5. tömegközlekedés, vonat, elsőbbség,
gyalogátkelő, sebesség

6. 2, 7, 9, 4, 10, 5, 6, 3, 1, 8
7. Üveg: akvárium

Fém: elgörbült szög, konzervdoboz
Műanyag: ásványvizes flakon,
Papír: újság, elhasznált állatkerti jegy,
szórólap, banános láda
Nem gyűjthető szelektíven: almacsutka,
pelenka, állati ürülék, zsíros pizzás doboz,
gally, lehullott lomb, nyers zöldség héj,
használt papírzsebkendő
A szerves anyagok komposztálhatók, ezzel
lehet csökkenteni a hulladék mennyiségét.

14. tömegközlekedés, 6, hév-metró-kisföldalatti,
tömegközlekedés, mindkettő

8. 1. IRÁNYTŰ

2. VIKINGEK
3. GPS
4. VILÁGÍTÓTORONY
5. NAP
6. CSILLAGOK

13. 1. JÁRMŰVEL

2. NÖVÉNYEKET
3. GEOLÓGIAI
4. TÜZET
5. NAGY KÓCSAG
6. SZEMETELNI

9. Madách utca 20. – Hétvezér utca – 21-es busszal 6

megálló – Személy pályaudvarról vonattal – Budapest
Nyugati Pályaudvar– 72-es trolibusszal Állatkert
megállóig – és egy kis séta a bejáratig;
Gábor Áron utca 47. – Endrődi Sándor utca – 91-es
busszal 11 megálló – Nyugati Pályaudvar – 72-es
trolibusszal Állatkert megállóig – és egy kis séta a
bejáratig;
Váradi utca 15b. – Óbudai rendelőintézet – 1-es
villamossal 8 megálló – Kacsóh Pongrác út - séta az
Állatkert bejáratig

15.

A nevem Móric, 2020. augusztus 5-én láttam meg
a
napvilágot
itt,
a
Fővárosi
Állat-és
Növénykertben. Nevemet születésem után nem
sokkal kaptam. Úgy hallottam, sokan szerették
volna, hogy így nevezzenek el, de többen
Hubának vagy a Wulannak szerettek volna
szólítani. Többen mondják, hogy születésem nagy
dolog, mivel a természetben védett minden
rokonom.
Családommal az Emberszabásúak házában
élünk, közvetlen szomszédainkkal, a gorillákkal.
Édesapám Chuíj 2004-ben, édesanyám Lia pedig
2013-ban érkezett az állatkertbe. Velük együtt
összesen heten alkotjuk a szumátrai orángutánok
csapatát!
Testvérem Lone, sokszor figyeli
édesanyámat, elmondása szerint azért, hogy
megtanulja, hogyan is kell bánni egy újszülöttel.

10.

A nemzeti parkok feladatai: földtani természeti értékek védelme, élőhelyek védelme, a táj jellegének megőrzése, felszíni és
felszín alatti vizek védelme, tájidegen fajok visszaszorítása, sérült állatok mentése, tanösvények kialakítása, környezeti
nevelés, élőhely-rekonstrukció, természetes éjszakai környezet megóvása, növény- és állatfajok megőrzése, kultúrtörténeti
értékek megőrzése és bemutatása, tudományos kutatás, oktatás, ismeretterjesztés, néprajzi értékek megóvása.
A látogatóközpont a nemzeti park területének bejárására biztosít különböző lehetőségeket. Időszaki és állandó kiállításokat
szervez. Alternatív oktatási helyszínként szolgál, ahol játékos formában lehet az ismeretek birtokába jutni.
Programlehetőségek a lakóhelyemhez legközelebbi nemzeti parkban:
Aggteleki Nemzeti Park: Aggteleki túra, Vörös-tói túra, Jósvafői rövidtúra, Baradlamanó túra, Hucul lovastúrák;
Balaton-felvidéki Nemzeti Park: Geotúra a vulkánok és hévforrások világába a XIX. Gardália Napok keretében, Geotúra a
Koloska-völgyben, 3 templomos Adventi geotúra Dörgicsén;
Bükki Nemzeti Park: Szakvezetés Tarjánka-szurdokban, Madárkalács készítés Boglyaskőn;
Duna-Dráva nemzeti Park: A terelőkutyázás alapjai, Márton napi libales a Boki Dunánál;
Duna-Ipoly Nemzeti Park: Családi nap Királyréten – Mit rejt a ködös november? Rejtelmek az erdőben.Márton-napi lámpás
séta a Jókai-kertben, Tollasok testközelből - madárgyűrűzés a Jági-tónál, Színpompás őszi erdők a Duna árterében,
Gombaismereti túra, Esti vadlibahúzás a Dinnyési-fertőnél, Madárgyűrűzés az Öregfaluban, Csillagos égbolt túra, Agostyán
Ökofalu, Családi nap Királyréten – Boszorkány konyha – Ehető- gyógy- és festőnövények, Letűnt várak kövein a Börzsönyben,
Hajnali vadlibahúzás a Dinnyési-fertőnél, Fotóselőadások az Év Természetfotósával, 20. Tatai Vadlúd
Sokadalom;Fertő-Hanság Nemzeti Park: Hajnali madárles;
Hortobágyi Nemzeti Park: Vörösnyakú ludak nyomában,Vadlúd-les Hortobágy-halastón
Kiskunsági Nemzeti Park: Darules túra a szegedi Fehér-tónál, Hajnali darules fotósoknak, Ötórai zöldtea – Természetismereti
előadássorozat a természet Házában;
Körös – Maros Nemzeti Park: Darules a Kardoskúti Fehér-tónál, Vadludak nyomában – Márton nap a bihari Madárvártán,
„Madárkarácsony Luca napi népszokások” – szezonzáró program, Adventi készülődés, Szunnyad a park – Állatparki
szezonzáró;
Őrségi Nemzeti Park: Márton-napi túra, Adventi túra

12.

16.
Az állatokat segí�k a

Az embereket segí� a

Tárgyak, amiket az

tájékozódásban

tájékozódásban

emberek használhatnak

a Föld mágnesessége

Nap

Iránytű (a Föld
mágnesessége)

Nap

Csillagok

GPS (műholdak)

Csillagok

Szélirány

térkép

echolokháció

folyók, áramlatok

illatok

tereptárgyak

tereptárgyak

Hold

folyók, áramlatok

domborzat

17. 1.GYALOGOSAN

2. ZOO CSEMEGE
3. VAKU
4. SZELFIBOT
5. DRÓN
6. ZAVARNI
7. TERMÉSZETVÉDELEM
8. LÉGGÖMB
9. ÜZEMI TERÜLET

