
A legnagyobb szárazföldi állat  

  

Az elefánt nagytestű, növényevő állat. Fák és bokrok lombjával táplálkozik. 

Naponta 250 kilogrammot is meg tud enni belőle. Ormányával úgy tépi le a 

leveles ágakat, mintha virágot szedne. Hatalmas erejével fél méter vastag fákat 

képes kidönteni. Homlokát nekitámasztja a fa törzsének, s addig nyomja, amíg 

az ki nem fordul a földből. Nagy ereje miatt a szelídített indiai elefántot 

hazájában teherhordásra is használják.   

Az elefántok csordában élnek. Szüntelenül vándorolnak, vizet, lombos fát és 

bokrot keresve. Óránként 40 kilométert képesek megtenni a sűrű cserjében. (A 

városi autóbusz is körülbelül ilyen sebességgel halad.) Az elefánt járás közben 

állandóan himbálja a fejét, vele együtt ormányát és két hosszú agyarát. Így tartja 

egyensúlyban hatalmas testét.   

A rendszerint nyugodt elefántoknak olykor játékos kedvük kerekedik. Ha magas 

és meredek folyóparthoz érnek, farkukra ülve lecsúsznak a vízhez. A vízben 

hemperegnek, alámerülnek. Ormányukat ilyenkor magasra emelik, hogy levegőt 

kapjanak. Arra is képesek, hogy ormányukba vizet szívjanak és meglocsolják 

hátukat, hasukat. Az elefánt nem az ormányával iszik. Azzal csak felszívja és a 

szájába fecskendezi a vizet, úgy kortyol belőle.  

Platt Rutherford nyomán (Kollin József fordítása)  

Színezd ki az állatot!  

 

Feladatok  

Jelöld + jellel az igaz mondatokat!  

 Az elefánt növényevő állat.  



 Az elefánt naponta 25 kilogramm táplálékot eszik 

meg.  

 Ezt az állatot nem lehet megszelídíteni.  

 Az elefántok csordában élnek.  

 Az elefánt gyorsabban megy, mint egy busz.  

 Járás közben himbálja a fejét.  

  

Egészítsd ki a hiányos mondatokat a szöveg alapján!  

Az elefántok szüntelenül _______________________________________.  

Az elefánt nem az ________________________________iszik.  

Hatalmas erejével fél____________vastag ______________képes kidönteni.  

A vízben __________________________________ , alámerülnek.  

  

Válaszolj egy szóval!  

Hány szóból áll a szöveg  címe? ________________________________  

Mire használják hazájában az indiai elefántot? 

_____________________________________  

Mivel táplálkozik az elefánt? 

___________________________________________________  

Mit képes kidönteni a homlokával? _____________________________________________  

  

Írd a szavak utáni négyzetbe, hogy 

hány szótagból állnak!  

vándorolnak        csordában             sűrű  

 folyóparthoz   kortyol   egyensúlyban                  felszívja  

 elefántoknak           belőle    sebességgel   addig  

         teherhordásra    

  


