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1. A Jászságban honos madárfajokat láthatod. Ismerd fel a madarakat!
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3.

5.
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9.

Név:
4.

Név:
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Név:

2

2. Egyszerű választás
1. Az alábbi madarak közül, melyik nem állandó madarunk? Karikázd be a válasz betűjelét!
a) Réti fülesbagoly
b) Fehér gólya
c) Fekete harkály
2. Az alábbi madarak közül, melyik madár az, amelyikkel csak télen találkozhatunk? Karikázd be a
válasz betűjelét!
a) Tövisszúró gébics
b) Parlagi sas
c) Kékes rétihéja
3. Melyik madár állandó nálunk?
a) Szalakóta
b) Túzok
c) Gólyatöcs
4. Melyik madár nem rak fészket?
a) Kék vércse
b) Parlagi sas
c) Túzok

3. Jászok története
Melyik a helyes válasz a kérdésre? Karikázd be!
a., A Jászság területe:
1.750 négyzetkilométer 2. 716 négyzetkilométer x.700 négyzetkilométer
b., A redemptio időpontja:
1. 1745

2. 1754

x. 1704

c., Hol birtokoltak hatalmas pusztákat a jászsági települések?
1.Hanságban

2.a Duna-Tisza közén

x.a Hortobágyon

d., Mi az önfelszabadítás másként?
1.Prevenció

2.Redemptió
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x. Resturáció

e., Hány szóból áll a jászok egyetlen nyelvemléke, a jász szójegyzék?
1. hetven

2.negyven

x. száznegyven

f., Hol viselték a jászkürtöt a jászkapitányok és jászkunkapitányok?
1. nyakukban

2. vállukon

x. övükön

Melyik állítás igaz, melyik hamis? Írj a körbe egy „i” vagy egy ” h” betűt!
O a., A magyarországi jászok egykor indoiráni nyelvű,de az alánokkal nem rokon

nép, mely

hazánk területén a középkor végére beleolvadt a magyarságba.

O

b.,Eredeti nevük ász, majd ászi,s végül jász változat alakult ki ebből.

O

c., Őseik Magyarországon a 13. század folyamán a kunokkal együtt telepedtek meg.

O

d.,Fegyveres szolgálataik fejében királyi birtokokra kerültek.

O

e.,Mentesültek a földesúri, a vármegyei és az egyházi adóktól, vám-és révdíjat sem fizettek, de

szabadon azért nem költözködhettek.
Melyik jász település címere? Írd alá!

4. Küldj egy üzenetet!
A http://jaszsag.eu/kepeslapkuldo felületen keresztül, saját településed képeslapját küldd jkjisk@altiskjkjeno.sulinet.hu oldalra és írj legalább 4 soros, verses formában megírt üzenetet a Jász Napra. (a legjobb
üzenetek felolvasásra kerülnek a Jász napi rendezvényünkön is)
Eredményes munkát kívánunk!
Kutatómunkához ajánljuk: www.jaszsag.eu oldalt.
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