A feladat sorszáma:
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Standardszint:

6.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
A különböző típusú,
műfajú rövidebb
Olvasás, az írott
szöveg megértése

Különböző szövegtípusok

terjedelmű,

hangos és néma olvasása

bekezdésekre tagolt
szövegek tartalmát
megérti.
Az információk

A tanulási képességek
fejlesztése

Információk gyűjtése,
rendszerezése

gyűjtésekor,
rendszerezésekor
önállóan készít
jegyzeteket, vázlatot.
Felismeri és a
szövegkörnyezetnek
megfelelően önállóan
alkalmazza a
gyakorlatban tanult

A tanulási képességek
fejlesztése

Alapvető nyelvhelyességi

nyelvtani fogalmakat,

és helyesírási szabályok

alkalmazza a

alkalmazása

nyelvhelyességi és
helyesírási szabályokat a
szóbeli és írásbeli
nyelvhasználatban és
önálló szövegalkotás
során.

Olvasd el az alábbi ismeretterjesztő szövegeket!
A csimpánz
A csimpánz az emberszabású majmok egy neme, amelybe az ember két
legközelebbi rokona, a közönséges csimpánz és a törpecsimpánz tartozik.
A nyugat-afrikai Guineától Gabonig, valamint a Kongói Demokratikus
Köztársaság északi felében honos, de nem összefüggő területen, hanem néhány
nagyobb és számos kisebb folton. Trópusi esőerdőkben és fás szavannákon
egyaránt megél.
A csimpánzok testméretei nagy eltéréseket mutatnak. A hímek
testtömege így 35–70 kg között, testmagasságuk pedig 90–120 cm között
változik; a nőstényeké 26–50 kg, illetve 70–100 cm között. Agytérfogatuk kb.
350 cm³, ami nem sokkal kevesebb, mint az ember legkorábbi ismert őseié.
A csimpánz testének felépítése az erdei életmódhoz alkalmazkodott:
hosszú karjai és kezén-lábán szembefordítható hüvelykujjai segítségével épp
oly ügyesen mozog a fákon és az ágak között, mint lent a földön. Testét ritkás
fekete szőrzet borítja, arca azonban csupasz.
A csimpánzok elsősorban növényevők, de ha alkalmuk van rá, akkor
csoportosan elejtenek kistermetű állatokat is. Mivel gumós foga van, húsevő is,
az emberhez hasonlóan.
A csimpánzok nagyon értelmes állatok, laboratóriumban sok mindenre
megtaníthatók.

Egyes

csimpánzoknak

sikerült

száz-százötven

jelet

is

megtanítani, és ezeket értelmesen is használták, de valódi nyelvet, amelyben a
szavak bonyolult jelentéshálózattá szerveződnek össze, nem tudnak elsajátítani.
A gorilla
A gorillák a legnagyobb emberszabású majmok: a keleti hímek elérhetik a
183 cm-s magasságot és a 266 kilogrammot.

A nőstények jóval kisebbek,

legfeljebb 100 kilogrammosak. A hímek nemcsak nagyobbak a nőstényeknél, de a
koponyájukon végighúzódó csonttaréj miatt ábrázatuk is jelentősen eltér
azokétól.
A keleti gorillák testesebbek a nyugatiaknál. Szőrzetük fekete; az
idősebb hímek hátán ez ezüstösre fakul.
Mivel a földön élnek, testsúlyukat hátsó lábaik hordozzák, de járás közben
erősen előredőlnek, ezért menet közben két öklükre támaszkodnak.

A gorillák az esőerdőkben, hegyi köderdőkben élnek; akár 4000 méter
magasságig is felhúzódnak. A talajszinten mozognak, csak a kisebb nőstények és
a fiatalok másznak fára. Előszeretettel tartózkodnak az emberi települések és
megművelt területek közelében kiirtott esőerdők helyén növő bozótosban, mivel
ott a sűrűbb aljnövényzetben több a táplálék. Természetes ellenségük nincs,
még a fiatalokra is csak a krokodilok és a leopárdok lehetnek veszélyesek.
A nyugati gorillák táplálékában sok a gyümölcs, a keletiek inkább leveleket,
rügyeket esznek. Napjuk nagy részét táplálkozással töltik. Hajnaltól délig
esznek, ekkor a felnőttek egy kicsit pihennek, a kölykök pedig játszanak. Az
evést délután folytatják, majd alkonyatkor a földön fészket építenek gallyakból
és levelekből, és abban töltik az éjszakát.
Kommunikációs képességük fejlett. A Koko nevű nősténynek egy kaliforniai
állatkertben 600 ASL (siketnéma jelbeszéd) jelet tanítottak meg, és ezeket
Koko valódi nyelvként használta. Nemcsak érzelmeit tudta kifejezni, de maga is
alkotott új jeleket.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/
1. A következő órán kiselőadást tartasz a csimpánzról és a gorilláról.
Készíts vázlatot, ami segítségedre lesz az előadás során!
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Javítási útmutató
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