
                              

 

 

                             

 

                                      

 

 



                         

 

 

                        

 

 

                           

 



                          

 

 

                         

 

     



A képekkel játszható játékok: 

 Komposztszitálás alkalmával érdemes a valóságban megfigyelni az ott élő 

állatokat. Tegyük őket bogárnézőbe, figyeljük nagyítóval, engedjük, hogy pl. a 

pajorokat a gyerekek kezükbe véve figyeljék meg. Remek alkalom ez a „nem 

szeretem” állatok megismerésére, megfigyelésére, hasznuk megismertetésére.  

 Keresd a párját! Keressétek meg a képek között a komposztban talált állatokat!   

 Válogassátok ki a képek közül azokat, amelyeken a komposztlakók láthatók! 

 Kezdjük el mi a sort, folytassák a gyerekek! 

 Rontsuk el a válogatást! Mi a hiba? Melyik a kakukktojás? 

 Párosítsd össze az állatokat a táplálékukkal, élőhelyükkel! 

 

Egy kis segítség  

1. Rózsabogár pajorja (rendszerint nyirkos komposzthalomban, trágyadombban, 

korhadó avarban vagy fatuskóban élnek) 

2. Rózsabogár (tápláléka virágpor és virágszirom, elsősorban a vadrózsa szirmai) 

3. Gyapjaslepke hernyója (gyakorlatilag bármelyik fás szárú növény lombját 

fogyaszthatja) 

4. Cserebogár (frissen kifejlődő hajtásokat eszik,  de különösen szereti a kertek 

díszfáinak, gyümölcsfáinak lombjait is) 

5. Pincebogár, avagy ászkarák (táplálékuk a hullott avar, növényi törmelék és az 

azokon megtelepedő mikroorganizmusok) 

6. Giliszta (korhadt, rothadt növényi részeket fogyaszt) 

7. Hétpettyes katicabogár (mind lárvaként, mind kifejlett állapotban levél- és 

pajzstetvekkel táplálkozik) 

8. Méh (táplálékuk nektár és virágpor) 

9. Leopárdmintás házatlan csiga (étlapján főként növényi maradványok, rothadó 

gumók és gyümölcsök találhatók) 

10. Cserebogárpajor (a cserebogár lárvája több évig károsíthatja a talajban a 

növények gyökerét) 

11. Hernyórágta levél  → gyapjaslepke hernyója 

12. Rózsaszirom  →  rózsabogár 

13. Friss, cserebogár rágta levelek  → cserebogár 

14. Mezei virágok  →  méh 

15. Komposzthalom → rózsabogárpajor, ászkarák, giliszta, lásd még:házatlan csiga 

16. Levéltetű  →  katicabogár 

17. Gyökérzet  →  cserebogárpajor 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1gpor
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rta_(botanika)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nekt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1gpor


Játéklehetőségek találós kérdésekkel 

 találd ki mire gondolok! 

 keresd meg a képét! 

 rajzold le! 

 utánozd a mozgását, változz azzá! 

 van-e olyan, ami nem szerepel a képek között? (melyik a kakukktojás?) 

 

 

Találós kérdések 
 

Piros kabát, rajta pettyet                                           
megszámolhatsz, nem is egyet. 
Van hat lába meg két csápja 
nagyon kedves kis bogárka. 
                   (katicabogár) 
 
Pettyes hátam,  
hártyás szárnyam,  
levéltetűt  
eszem bátran. 
              (katicabogár) 
 
Rózsaszínű pici kígyó,  
lábak nélkül mozdul,  
füvek alatt, föld alatt  
alagutakat fúr.  
                 (giliszta) 
 
Erdőn, mezőn apró kelyhek 
kékek, sárgák, pirosak. 
Eleséget bennük lelnek 
lepkék, méhek, darazsak. 
             (réti virágok) 

 
Szőrmebunda – zöld selyem, 
Kint terem a réteken. 
Földanyánk öltözteti, 
Tehén, kecske, lelegeli. 
                             (fű ) 
 
Rügyet, falevelet rágok, 
négyévenként kárt 
csinálok. 
                     (cserebogár) 
 
Oda megyek gyűjtögetni, 
ahol vannak morzsák.  
Így marad a porszívóban  
üresen a porzsák. 
                  (hangya)  
 
Kertben élek, illatozom 
én vagyok a szépek-szépe, 
aki letép jól vigyázzon, 
tövis karcol tenyerébe 
  (rózsa) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Képek forrása: agroforum.hu; gyurgyalagok.blogspot.hu; izeltlabuak.hu; biomate-
gilisztahumusz.hu; barangolj-velem.hu; hu.wikipédia.org; greenfo.hu; evarose.hu; 
citygreen.hu; indafoto.hu; morzsafarm.hu; viragok-szobanovenyek.hu; prerikert.blog.hu 
 


