
Tévhitek és hiedelmek az állatok világából / Megoldások 
 
Az emberek gyakran ruházzák fel az állatokat olyan tulajdonságokkal, amelyek nem kifejezetten 
hízelgőek. Vajon miért alakultak ki ezek a tévhitek, és van valamilyen alapjuk? Olvass bele a Miért 
röhög a hiéna? című könyvbe, és a megoldólapra írd annak az állításnak a betűjelét, amelyik a 
könyv szerint igaz! 
 

1. A denevér                                        
a. belerepül az ember hajába 
b. nagyon hasznos állat 
c. kiszívja az ember vérét 

 
2. A medve 

a. mindenevő állat 
b. nem tud fára mászni 
c. egész télen mély álommal alszik 
 

3. A róka 
a. magának való állat 
b. ravaszabb a többi ragadozónál 
c. a kölyök rókákat nem lehet 

háziállatként tartani 
 

4. A strucc 
a. a homokba dugja a fejét 
b. neki van a legnagyobb szeme a 

szárazföldön élő állatok közül 
c. a strucc gyáva 

 
5. A hiéna 

a. a kutya rokona 
b. a hiéna ostoba 
c. a hiéna „röhögése” valójában az 

állatok közötti kommunikációt 
szolgálja 
 

6. A disznó 
a. a legokosabb állat a háztáji 

gazdaságban 
b. csak megenni lehet, más haszna 

nincs 
c. minden disznó rózsaszínű 

 
7. A patkány 

a. olyan nagyra is megnőhet, mint egy 
macska 

b. nagyon hasznos tud lenni az ember 
számára 

c. nagyon koszos állat 
 
 
 

8. A farkas 
a. ízig-vérig ragadozó állat 
b. szándékosan az emberre támad, 

igazi gonosztevő 
c. csak magányosan szeret élni 

 
9. A kígyó 

a. minden kígyómarás mérgező 
b. bőre száraz és sima tapintású 
c. nagyon jó a hallása 

 
10. A cápa 

a. minden cápa egyforma 
b. a cápa legnagyobb ellensége az 

ember 
c. ügyetlen vadász 

 
11. A teknős 

a. tud „sírni”, de ez csak a tengervízben 
található só kiválasztására szolgál 

b. nagyon jó szülők 
c. a páncélján minden gyűrű egy új 

életévet jelent 
 

12. Az elefánt 
a. tud az ormányán keresztül inni 
b. agyara újra kinő, ha levágják 
c. a Föld egyik legokosabb állata 

 
13. A kaméleon 

a. minden kaméleon egyforma 
b. szemeit egymástól függetlenül tudja 

mozgatni 
c. hallása kifejezetten jó 

 
13+1. A fekete macska 

a. balszerencsét hoz 
b. okos, játékos házi kedvenc lehet 
c. a boszorkányok segítője volt 


