
Tanuló neve: Dátum: 

 

Tartsunk otthon aranyhalat! 

1. Ha kitaláltuk, hány halat szeretnénk tartani, akkor el kell döntenünk, mekkora legyen 

az akvárium, hogy kényelmesen elférjenek benne. A 20 cm-es akvárium csak egy 

kicsi aranyhalnak jó. Egy 30 centiméteresben (cm) kettő is megél, a 60 cm-esben 

pedig már három is jól megvan. Ne feledjük: halacskáink idővel megnőnek – egy 

felnőtt aranyhal testhossza elérheti a  6 cm-t, úgyhogy ezt is vegyük számításba. 

2. Sokféle dolgot tehetünk az akváriumba: homokot, köveket, műanyag növényeket, 

játékos díszeket, mindenfélét, amiket halacskánk körülúszhat. A legfontosabb arra 

figyelni, hogy mindent jól mossunk le csapvízzel, mielőtt betennénk az akváriumba. 

3. Legalább egy nappal azelőtt, hogy hazavinnénk az aranyhalat, engedjük tele az 

akváriumot vízzel, és hagyjuk szobahőmérsékletűre felmelegedni. Ez arra is jó, hogy 

közben elszivárogjon a vízből a klór. Engedjük azután halacskánkat gyengéden a 

vízbe, és adjunk neki néhány óra várakozási időt, hogy megszokja az új környezetét. 

4. Halacskánknak naponta 2-3 alkalommal adjunk állateledel-szaküzletekben kapható 

haleleséget. Figyeljük meg a vizet etetés után. Ha néhány perc múlva nincs a 

felszínén maradék, akkor adjunk még egy kicsit, amíg a hal abba nem hagyja az 

evést. Az otthagyott élelmet viszont halásszuk le a víz tetejéről! 

 

 



 

1. Hányadik bekezdésben olvashatunk az aranyhalak etetéséről? Karikázd be 

a helyes válasz betűjelét! 

A: Az 1. bekezdésben. 

B: A 2. bekezdésben. 

C: A 3. bekezdésben. 

D: A 4. bekezdésben. 

 

2. Mit tudunk meg a 3. bekezdésből? Aláhúzással jelöld a véleményedet! 

 Azt tudjuk meg, hogy: 

mennyire legyen meleg a víz. IGAZ/HAMIS 

hogyan kell kitisztítani az akváriumot. IGAZ/HAMIS 

hogyan tegyük a vízbe a halacskánkat. IGAZ/HAMIS 

mennyi klórt kell tennünk az akvárium vizébe. IGAZ/HAMIS 

mennyi eledelt kell adnunk a halacskáknak. IGAZ/HAMIS 

 

3. Mit tudunk meg abból, ha etetés után maradék úszik a felszínen? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Mekkora legyen legalább az akváriumunk, ha két kicsi aranyhalat 

szeretnénk hazavinni? 

________________________________________________________________________ 

 



 

5. Miért nem szabad kicsi akváriumot vennünk, ha felnőtt aranyhalat 

veszünk? 

________________________________________________________________________ 

 

6. Hányadik bekezdésben olvashatunk az akvárium berendezéséről? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Az 1. bekezdésben. 

B: A 2. bekezdésben. 

C: A 3. bekezdésben. 

D: A 4. bekezdésben. 

 

7. Szerinted miért fontos, hogy az akváriumba játékos díszeket, növényeket 

tegyünk? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Szerinted miért fontos lemosni a tárgyakat, mielőtt betesszük őket az 

akváriumba? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 

9. Miért fontos, hogy az otthagyott élelmet lehalásszuk a víz tetejéről? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

10. Az alábbi befejezések közül melyik lesz igaz a teljes szövegre? Karikázd 

be a betűjelét! 

Az olvasmány tanácsot ad ahhoz, hogy... 

A: milyen fajtájú halat vegyünk. 

B: hogyan gondoskodjunk az aranyhalainkról. 

C: pontosan mivel etessük az aranyhalainkat. 

D: hogyan szoktassuk környezetéhez az aranyhalat. 


