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Természetismeret 

2016/2017 

„Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt, amely elmulasztja 

a betegséget, meg nem teremtette a Földön.” 

/Paracelsus/ 

Gyömrő, 2017. április 4. 

 

 Fürst Irisz 

 gyógypedagógus 



XLII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny 

Megyei forduló 

   

1 

Természetismeret feladatlapok 

 

1. feladat  

Baleset.  

Legalább 5 különböző gyógymódot soroljatok fel!  

Javaslatok boka rándulás esetére 

1. 

....................................................................................................................................................... 

2. 

....................................................................................................................................................... 

3. 

....................................................................................................................................................... 

4. 

....................................................................................................................................................... 

5. 

....................................................................................................................................................... 

 

...../ 10 pont
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2. feladat Bevásárlókosár 

a. ) Válogassátok ki azokat a termékeket, amelyekben gyógynövény található 

b.) Ezek a termékek mely gyógynövényeket tartalmazzák? Írjátok a felragasztott termék 

képéhez!” 

 

..../10 pont 

Ide 

ragasszatok! 

 
Ide 

ragasszatok! 

 

Ide 

ragasszatok! 

Ide 

ragasszatok! 

 

Ide 

ragasszatok! 
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3. feladat Teafőzés Az elkészítés sorrendjét számozással jelöljétek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.../5 pont 

 

A forrázat áztatása A tea szűrése 

 

A tea ízesítése 

 

Víz forralása 

 

Gyógynövény leforrázása 
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4. feladat 

Szólás-mondások egészségről és gyógyító növényekről 

 

a.) A feladatlapon melyik az a két szólás-mondás, amelyikben az ember egészségéről, a 

növények, mint táplálékok egészségmegőrző, gyógyító hatásáról van szó? Húzzátok 

alá! 

b.) Majd indokoljátok választásotokat írásban! 

 

 - Nem mind arany, ami fénylik. 

 

- Fűben, fában orvosság. 

 

- Több nap, mint kolbász. 

 

- Amelyik kutya ugat, az nem harap. 

 

- Újdonság a hasamba, betegség a pokolba! 

 

- Nem esik messze az alma a fájától. 

 

 

 

 

 

1. szólás-mondás indoklása 

........................................................................................................................................ 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

2. szólás-mondás indoklása 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...../ 10 pont 
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5. feladat Gyógyító ételek 

Gyógyító ételekről szólnak a találós kérdések. A megfejtéseket a vonalra írjátok! 

 

„Gyümölcs vagyok, édes vagyok, 

ha megértem piros vagyok. 

Télen elrejt jól a kamra,  

mi is volnék, ha nem”  

 

Megfejtés................................. 

 

„Kiskoromban nyersen esznek, 

ízét adom a levesnek. 

Barátom a petrezselyem, 

egy csokorba kötik velem.” 

 

 Megfejtés: ................................... 

 

„Alig volt több, mint egy falás, 

mégis éget, mint a parázs. 

Tüzét vízzel nem olthatod, 

hiába is próbálgatod.” 

 

Megfejtés:..................................... 

 

„Szereted, vagy nem szereted, 

ha megeszed – megkönnyezed! 

Mi az?” 

 

Megfejtés: ......................................... 

 

„Folt hátán folt, 

tű benne sosem volt. 

Mi az?” 

 

Megfejtés:............................................... 

...../ 5 pont 
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Természetismeret – Versenyfeladatok – Tanári instrukciók 

 

 

1. feladat Baleset (7 perc) 

Tanári instrukció: 

”Reggel nagyon siettem, hogy pontosan ideérjek. 

Ahogy szaladtam a hepehupás úton megrándult a bokám. Rálépni is alig bírok. Most mit 

csináljunk? Írjátok le ötleteiteket! (Öt jó ötletért tíz pont jár.)” 

A csapat a Baleset feladatlapra írja a javasolt gyógymódokat.” 

A Baleset feladatban 10 pont szerezhető. 

 

2. feladat Bevásárlókosár (7 perc) 

 Tanári instrukció: 

 „Az asztalon találtok különböző termékek képével telerakott borítékot. Vegyétek ki az összes 

terméket a borítékból és válogassátok ki azokat, amelyekben gyógynövény található?! 

Ragasszátok a Bevásárlókosár feladatlapra!  

Ezek a termékek mely gyógynövényeket tartalmazzák? Írjátok a felragasztott termék 

képéhez!” 

A versenyzők ragasztó stifttel felragasztják a termékek képeit a feladatlapra és a termék képe 

mellé írják a gyógynövény nevét. 

A bevásárlókosár feladatban összesen 10 pont szerezhető. 
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3. feladat Teafőzés (4 perc) 

Tanári instrukció: „Megfázás, nátha, torokfájás ellen teát főzünk. A Teafőzés feladatlapon az 

elkészítés sorrendjét számozással jelöljétek!” 

A versenyzők megszámozzák a Teafőzés feladatlap képeit. 

A Teafőzés feladatban összesen 5 pont szerezhető. 

 

4. feladat Szólás-mondások (7 perc) 

1. Tanári instrukció:  

A feladatlapon melyik az a két szólás-mondás, amelyikben az ember egészségéről, a 

növények, mint táplálékok egészségmegőrző, gyógyító hatásáról van szó? Húzzátok alá! 

Majd indokoljátok választásotokat írásban! 

Az „újdonság” szót Bálint Gazda így értelmezi: tavaszi újdonság, primőrök, mint az 

újhagyma, a hónapos retek, fejes saláta, májusi cseresznye ...” 

A versenyzők a Szólás-mondás feladatlapon aláhúzzák választásaikat, majd írásban 

indokolnak. 

A feladatban összesen 10 pont szerezhető. 

 

5. feladat Gyógyító ételek (5 perc) 

Tanári instrukció: 

„Olvassátok el a találós kérdéseket, majd megfejtéseiteket írjátok le!” 

A versenyzők a Gyógyító ételek feladatlapon beírják a szólás-mondások megfejtését. 

 

A feladatban 5 pont szerezhető. 
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 Pótfeladat (5 perc) 

Az állomásvezető csuklik néhányat. 

Instrukció: 

Mit tanácsoltok annak, aki csuklik?  

 

A versenyzők felsorolják tanácsaikat.  

Minden jó tanácsért 1 pont adható, maximum 5 pont szerezhető.. 
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Természetismeret javítókulcs feladatlapokhoz 

 

1. feladat Baleset 

Megoldás: Gyógymódok felsorolása 

- a sérült láb felpolcolása 

- gyógykenőccsel masszírozás 

- a sérült boka megtornáztatása 

- borogatás, vagy ecetes borogatást a sérült bokára 

- befáslizás 

- gyógyító beszélgetés a sérülttel. 

- fájdalomcsillapító gyógyteát ajánlanak (pl: nyírfakéreg) 

- szakemberhez küldés 

Értékelés: Minden alkalmazott TERMÉSZETES gyógymód (a felsoroltakon túl is, úgy mint  

jógalégzés, színterápia, aromaterápia...) 2 pont, de a balesett feladatban maximum 10 pont 

adható. 

 

2. feladat Bevásárlókosár 

Megoldás és értékelés 

Ha a feladatlapra az alábbi bolti termékek képét ragasztották: 

- kamillás papír zsebkendő – 1 pont 

- mentolos fogkrém – 1 pont 

- csalánsampon – 1 pont 

- csipkebogyós tea – 1 pont 

- levendulás vagy körömvirágos kézkrém – 1 pont 

Ha a feladatlapra a bolti termék képe mellé az alábbi gyógynövények nevét írták 

- papír zsebkendő - kamilla – 1 pont 

- fogkrém – menta, fodormenta, borsmenta – 1 pont 

- sampon – csalán – 1 pont 

- kézkrém – levendula v. körömvirág – 1 pont 

- csipkebogyós tea – csipkebogyó – 1 pont 

A Bevásárlókosár feladatban maximum 10 pont szerezhető. 
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3.Teafőzés 

Megoldás és értékelés: 

- 1. víz felforralása – 1 pont 

- 2. gyógynövény leforrázása  

- 3.forrázat áztatása – 1 pont 

- 4.tea szűrése – 1 pont 

- 5.tea ízesítése mézzel és citrommal – 1 pont 

 

A teafőzés feladatban maximum 5 pont szerezhető. 

 

4. Szólás-mondások 

Megoldás és értékelés:  

Aláhúzott szólás-mondások: 

     - Fűben, fában orvosság. – 2 pont 

     - Újdonság a hasamba, betegség a pokolba! – 2 pont 

Ha az indoklásban megjelennek az alábbi felsorolásban szereplő kulcsfogalmak, vagy az 

azokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolható fogalmak valamelyike: 

- Gyógynövények gyógyhatása -2 pont 

- Növények, mint vitaminforrások – 2 pont 

- Növényi táplálékok, tápanyagok – 2 pont 

A feladatban maximum 10 pont szerezhető 

 

5. feladat Gyógyító ételek 

A találós kérdések megfejtései és értékelés: 

- alma – 1 pont 

- répa – 1 pont 

- erős paprika -1 pont 

- hagyma – 1 pont 

- káposzta – 1 pont 

A feladatban maximum 5 pont szerezhető. 
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Pótfeladat 

 Megoldás és értékelés: 

Tanácsok 

- egy nagy pohár víz megivása egyszerre – 1 pont 

- kicsavart citromlé – 1 pont 

- légző gyakorlatok, pl: a levegő benntartása kifulladásig, légzésritmus 

megváltoztatása,”megijeszteni”, aki csuklik – 1 pont 

- a törzs nyújtása, pl: fél lábon állva magasba nyújtózás ellentétes karral, törzshajlítás 

oldalra kis terpeszben – 1 pont 

- ismétlődő, nehéz fizikai megterhelés, pl: guggolásból ugrás magas tartásba, 

négyütemű fekvőtámasz – 1 pont 

Minden jó tanács 1 pont, de a pótfeladatra maximum 5 pont adható. 
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 Természetismeret - Eszközjegyzék 

 

1. feladat Baleset 

- feladatlap a résztvevő csapatok számának megfelelően 

- tollak a résztvevők számának megfelelően 

 

2. feladat Bevásárlókosár 

- a résztvevő csapatok számának megfelelően borítékban bolti termékek képei: 1 kg liszt, 1 

pohár tejföl, 1 csomag sajt, 1 skatulya gyufa, 4 zsömle, 1 doboz kamillás papír zsebkendő, 1 

tubus mentolos fogkrém, 1 flakon csalánsampon, 1 doboz csipkebogyós tea, 1 tégely 

levendulás vagy körömvirágos kézkrém. 

- feladatlap a csapatok számának megfelelően 

- tollak 

- ragasztó stift a csapatok számának megfelelően 

 

3. feladat Teafőzés 

- feladatlap 

- tollak 

 

4. feladat Szólás-mondások 

  feladatlap 

 - tollak 

  

5. feladat Gyógyító ételek 

- tollak 

- feladatlap 
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Varga Ferencné: 1111 Találós Kérdés 

„Sző, fon, nem takács. Mi az?” 

Nyolcadik bővített kiadás 

Budapest, Anno Kiadó 1998. 

ISBN: 963 90 66 77 

 

Mózes István Miklós: 1200 Találós Kérdés a magyar folklór világából 

Regum Press Kiadó 

ISBN-963 865 16 7 9  

 

 

Somlósi Lajos: Rügyező hagyatékunk 

Szerzői kiadás, 2012. 

Mesterprint Kft. 2012 

ISBN: 978 963 08 2963 2 

 

Varró Aladár Béla: Gyógynövények gyógyhatásai 

Novák Rudolf és Társa Tudományos Könyvkiadóvállalat és Orvosi Szakkönyvkereskedés, 

Budapest 

 

Rápóti Jenő – Romváry Vilmos: Gyógyító növények 

13. kiadás 

Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1999. 

ISBN: 963 242 594 4 
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Értékelőlap / Természetismeret 

 
                                                   Csapat száma:  

  

 
 

A feladat sorszáma, 

megnevezése 

 

 

 

Idő 

 

 

Elérhető 

pontszám 

 

Elért  

pontszám 

1. feladat 

Baleset 

7 10 
 

2. feladat 

Bevásárlókosár 

7 10 
 

3. feladat 

Teafőzés 

4 5  

4. feladat 

Szólás-mondások 

7 10 
 

5. feladat 

Gyógyító ételek 

5 5 
 

                   

Összesen: 

 

 

30 perc 
 

40 pont 

  

% 

 Pótfeladat 

  

     

5 

 

5 

  
 

% 

 

 

Zsűritagok aláírása:  ………………………………………….  

                                                

                                                ………………………………………… 

 

                                                ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
A verseny időpontja 

    2017. április 4.                                                                                                 

 

 

gyógypedagógus 


