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Írd be a táblázatban lév� bet�ket a megfelel� helyre. 
Ha jól csináltad, egy sem marad. 

A képen a tokfélék életciklusát látod. 
Írd be az ábrán a rajzok alá melyik fejl�dési állapotot mutatják! 
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Kösd össze a megfelel� párokat. A bal oldalon lév� halászeszköz 
a halnak melyik tulajdonságát használja ki? 

Felismered a halászeszközöket? Írd a vonalra a nevüket! 

Az emel� halászat eszköze 
az emel�háló� 

A rekeszt� halászat 
eszköze a varsa� 

A keres�halászat 
eszköze a keceháló� 

A vet� halászat 
eszköze a dobóháló� 

A borító halászat 
eszköze a tapogató� 

a hal 
iránytartó tulajdonságát 

használja ki, vagyis azt, hogy a hal 
csak akkor változtat irányt, ha 

legy�zhetetlen akadályba ütközik. Az 
akadályt orrával végigtapogatva 

átbúvót keres.

a halnak azon 
tulajdonságát használja ki, hogy 

sosem felfelé, hanem oldalirányban 
próbál menekülni. 

azon 
alapul, hogy a vízfenéken 

él� hal általában folyásiránnyal 
szemben áll és erre is próbál menekülni. 
Éppen ezért a folyásirány mentén húzva 

a hálót az a hallal szemben jár. 

azért eredményes, mert a 
hal nem tud függ�leges irányban 

gyorsan lesüllyedni, oldal felé menekül, 
nekiütközve a gyorsabban süllyed� 

hálónak. 

kihasználja a hal oldalt menekül� 
tulajdonságát, illetve azt, hogy íváskor a 

sekély részekre húzódik. 

TAPOGATÓ, EMEL�HÁLÓ, HÁLÓVARSA, JÉGVÁGÓ FEJSZE, 
KECEHÁLÓ, HOROGBUCSKA, SZIGONY, DOBÓHÁLÓ, CSAPÓHUROK 
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Vajon melyik halnak lehet ilyen félelmetes szája? 
Találd ki a leírás alapján és írd a kép alá! 

Színezd ki a rajzot! 
A számok elárulják melyik mez� milyen szín� legyen. 

Ez a falánk ragadozó éles látásának és 
rendkívüli gyorsaságának köszönhet�en 
kiváló vadász. Télen a jég alól is kifogható. 
Kedvelt él�helyei a dús növényzet�, de 
nyílt vízzel rendelkez� tavak, holtágak. 

Nem válogatós, étlapján rovarok, halak, 
kisebb szárnyasok, békák, apróbb eml�-
sök, rákok, kígyók és még saját kisebb 
fajtársai is szerepelnek. Amit egyszer 
megragadott t�hegyes, befelé álló foga-
ival, az nem menekülhet. Gyomornedve 
olyan er�s, hogy még az acélhorgot is 
feldolgozhatja. 
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Rajzold vagy írd ide, mi mindenre használták fel a gyékényt, mit készítettek bel�le! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudod-e melyik növény az, amelynek vessz�i különösen alkalmasak kosárfonásra? 

Írd ide, melyik halászati eszközök készültek ebb�l a növényb�l: 

Te mit készítenél bel�le? Rajzold ide! 

A növény neve: 
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Tudod-e melyik halászszerszámmal fogták ezeket a halakat? 
Rajzold ide, vagy írd ide. Van olyan hal, amit többféle módon is kifoghattak. 

Egészítsd ki a besötétített mez�ket! 
Ha jól dolgoztál, a legsötétebb mez� bet�it felülr�l összeolvasva megkapod 

a vet�halász népies elnevezését. Segítségül beírtunk néhány bet�t. 
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Kösd össze a megfelel� párokat: melyik közmondás/szólás mit jelent? 
Felismered melyik rajz tartozhat hozzá? 

Karó közt a potyka

Él, mint hal a vízben

Róka fogta csuka, 
csuka fogta róka

Fejét�l b�zlik a hal

A zavarosban 
halászik

Rendezetlen viszonyok 
között próbál 
érvényesülni. 

Mikor a ponty a varsa 
karói közt van, 

akkor biztos a veszte. 

Amilyen a vezet�, 
olyanok 

az alárendeltjei is. 

Gondtalanul él. 

Egyik fél sem
akar engedni. 


