
Kedves Barátunk!

Kérlek, lapozd végig az új tankönyvedet! Böngészd át a tartalomjegyzéket is! Remélem, tet-
szenek a témák, amelyekkel ebben a tanévben foglalkozunk majd.

A katicabogár érdekességeket, választható témákat jelöl. 

A zöld mezőben olvasható sorok fi gyelmeztetnek a környezet- és természetvédelem-
mel, az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályokra, feladatokra. 

 Ha többet szeretnél tudni, vagy emelt óraszámban tanulsz, segítségedre lesznek 
a földgömbbel jelzett témák.

 A könyv azt jelenti, ha valamelyik téma különösen felkeltette érdeklődésedet, az 
interneten és a felsorolt könyvekben búvárkodhatsz. 

A kérdőjel a kérdéseket, feladatokat jelöli.

Tankönyvedhez használd a munkafüzetet! A feladatokat nemcsak tanórán oldhatod meg, 
hanem házi feladatként vagy kutatásként is. A tájékozódáshoz szükséged van egy földrajzi 
atlaszra. 

A természetben 
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Emlékszel? Harmadik osztályban tanultad, milyen források segítségével elégítheted ki 
kíváncsiságodat, érdeklődésedet.

A közvetlen információforrások akkor fontosak, ha közvetlen környezetünket akarjuk 
vizsgálni. A közvetett információforrásokra akkor van szükségünk, ha tőlünk (térben, idő-
ben) távoli dolgokkal akarunk foglalkozni. 

Bármelyikünk lehet információforrás a maga személyes tapasztalataival is.

A gyűjtött képeknek és újságcikkeknek ragasztással készíthetsz tasakokat. Csoportosítsd 
az anyagokat, és írd a tasakokra, hogy mit tartalmaznak. Jelölj ki a szobádban egy fi ókot, 
amelyben a gyűjtött kincseidet tartod (érdekes kavicsokat, terméseket, madártollat)! Ne 
felejtsd el: a természetben csak a lehullott növényi részeket gyűjtsd!

A különböző adatok, érdekességek tárolására a számítógépedet is használhatod. 

Információforrások

A gyűjtött anyagok felhasználása, tárolásuk

Közvetlen információforrások: Közvetett információforrások:

személyesen gyűjtött adatok
– utazás
– látogatás
– fi lmezés
– rajzolás
– fotózás
–  emberek megkérdezése (interjú, 

kérdőív, személyes beszámoló)

mások által gyűjtött adatok
– könyvek
– újságok
– fi lmek
– folyóiratok
– tv-műsorok
– internet
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A szabad szemmel nehezen látható dolgok vizsgálatára 
használhatsz kézinagyítót vagy mikroszkópot. Nagyon sok 
érdekes dolgot fogsz tapasztalni!

Egy igazi természetbúvárnál mindig van kézinagyító. Köss rá 
színes szalagot, így ha elejted, könnyen megtalálod a ma-
gas fű ben! Legjobbak a 8-10-szeres nagyításúak. Ügyelj 
arra, hogy a tárgyak – a szobában és a szabadban is – jó 
megvilágítást kapjanak.

Tartsd a nagyítót körülbelül 5 cm-re a szemedtől, a vizs-
gált tárgyat pedig ugyanolyan messze a nagyítótól! Ezután 
végezd el a fi nombeállítást! Mozgasd addig a megfi gye-
lendő tárgyat és a lencsét, amíg a kép 
megfelelően éles nem lesz! Sokszor köny-
nyebb a tárgyat mozgatni, mint a lencsét.

A mikrosz kóp az anyagok egészen piciny 
részecskéiről is pontosabb képet ad. Tíz- és 
ötvenszeres nagyításban is láthatod, amit 
vizsgálni szeretnél.

Tedd a megfi gyelni kívánt anyagrészecskét a tárgylemez-
re! Helyezd rá a fedőlemezt, és tedd a mikroszkóp tárgy-
asztalára! Az élességállító csavarral állítsd élesre a képet! 
Természetesen olvasd el az eszközhöz kapott használati 
utasítást!

Az USB mikroszkóppal egy legyet, hajszálat – vagy amit 
szeretnél – kétszázszoros nagyításban is meg tudsz nézni. 
Ez egy kicsi, könnyen kezelhető szerkezet. Állványával együtt 
elfér a számítógépasztalon. Az állványról le is veheted, és 
kézben tarthatod, mint egy tollat. USB-csatlakozóval lehet 
összekötni a számítógéppel. A monitoron nézheted a lencse 
által készített fényképet és videofelvételt.

A tárgyak nagyítása

Kézinagyító

nálati

amitit
ézni.
gyütt
d, és
lehet
ncse

Mikroszkóp

USB mikroszkóp

dig a megfi gygye

Ez itt egy
mik roszkopikus 
kép

A kézinagyító (lupe)

A mikroszkóp

Az USB mikroszkóp
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Az előző osztályokban megismerkedtél hazánk élőhelyeivel. Ebben segítségedre volt a tan-
könyved, a munkafüzeted, a tanulmányi séták és az interaktív tananyagok. Tegyetek újra 
egész napos tanulmányi kirándulást a természetben! Elevenítsétek fel a régi élményeket, 
szerezzetek új tapasztalatokat!

Milyen élőhelyeket ismerünk?

Mező 

Milyen fák élnek a vízparton? Milyen virágos 
növényeket ismersz a vízben és a vízparton? 
Mit jelent a nádas a vizek és az állatok szá-
mára? Milyen rovarokról tanultál, amelyek a 
vízben, a vízparton él nek? Mondd el a ponty 
testfelépítését! Sorold fel a békák fejlődési 
szakaszait! Hogyan alkalmazkodnak a mada-
rak a vízi, vízközeli élet módhoz? Jellemezd a 
hódot, a vidrát és a pézsmapockot az ismert 
szempontok szerint!

A vizek, vízpartok életközössége

Az erdő életközössége

Melyek az uralkodó növények az erdő ben? Is-
mertess néhány erdőre jellemző fát, cserjét! 
Hason líts össze egy fát és egy bokrot! Mi jel-
lemző az erdő aljnövényzetére? Hasonlíts ösz-
sze egy lágy szárú és egy fás szárú növényt! 
Mi jellemzi hazai erdeink állatvilágát? Mutasd 
be egy választott állat példáján a rovarok, ma-
darak és az emlősök jellemző tulajdonságait 
(élőhelye, test felépítése, táplálkozása, szapo-
rodása, életmódja, viselkedése)!

Már tudod, hogy a szántóföld, a rét és a legelő 
közös neve mező. Nevezz meg néhány mezőn 
élő növényt! Mondj olyan növényeket, amelye-
ket az ember termeszt a szántóföldön! Mi lyen 
állatok élnek a mezőn? Hogyan alkalmazkod-
nak a környezetükhöz? Mi lyen háziállatokat 
legeltetnek az emberek? Milyen gyógynövé-
nyeket ismersz?

A mező életközössége

A mókus az erdő lakója

Tó



77

Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

Növények aNövények a
környezetünkbenkörnyezetünkben

ERDÉLYI JÓZSEF: Cseresznyedal

„Fehér magvát a cseresznye kiváltja,
magzatot ejt a cseresznye világra.
Mi lenne, ha minden magból fa nőne? –
Cseresznyefaerdő kelne belőle.
Erdő nőne, cseresznyefa-rengeteg,
virágtenger, virágfelhő, fergeteg, –”
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A zöldségeskertben, a gyümölcsöskertben és a szántóföldön termesztett növényeket 
kultúrnövényeknek nevezzük. Minden kultúrnövény eredete egy vagy több vadnövényre 
vezethető vissza.

A kultúrnövények a válogatásnak, nemesítésnek köszönhetően különböznek vadon élő 
társaiktól. Bizonyos részeik jóval nagyobbak; például a gyökerük (retek, sárgarépa), a gu-
mójuk (burgonya), a hagymájuk, a levélszáruk (rebarbara, zeller), a levelük (káposztafélék), 
a virágzatuk (brok koli) vagy a termésük (tök, gyümölcsfélék).

Fogyasztható részeik nemcsak nagyobbak, de sokkal ízletesebbek és tápanyagokban 
gazdagabbak, mint vadon élő társaiké. A Napot méltán nevezzük a legősibb, természetes 
szakácsnőnek. Fényével és meleg sugaraival segíti a növények fejlődését. A zöldségfélék 
és gyümölcsök a Nap jótékony hatására zamatosabbak lesznek, több tápanyagot tartal-
maznak. 

A kultúrnövényeket az ember gondozza, közöttük nem folyik a küzdelem a helyért, 
a fényért és a tápanyagért. Vadon élő társaiknak mindezekért meg kell küzdeniük. Az em-
ber a kultúrnövényeket a legmegfelelőbb talajba ülteti, ellátja tápanyaggal, védi a kárte-
vőktől, a betegségektől, a fagytól.

Az emberek az évszázadok során összegyűjtött tapasztalataikkal igyekeznek olyan 
növényeket termeszteni, amelyek gazdaságosak, és bő termést biztosítanak. Megpróbál-
ják kiküszöbölni az időjárás vagy az évszakok okozta hátrányokat. A gyakori szél kedve-
zőtlen hatással van a növények fejlődésére. Csökkenti a talaj mentén a felmelegedést, 
és mivel elősegíti a párolgást, elvonja a talajból és a növényektől a vizet. A legtöbb nö-
vénynek igen magas a fényigénye. Ezeket olyan helyre kell ültetnünk, hogy minél kevesebb 
árnyékot kapjanak.

A növénytermesztés eredménye függ a napfényes órák számától, a csapadéktól, a talaj 
tápanyagtartalmától és a szakszerű gondozástól. 

A talaj termőképességét komposzt vagy istállótrágya hozzáadásával nagymértékben 
javíthatjuk.

Kultúrnövények

Zöldségfélék Gyümölcsök
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•  Biokertészkedés. A biokertészeti eljárásokkal termesztett növények ízletesebbek, nem 
tartalmaznak vegyszer- és növényvédőszer-maradványokat. Termesztésükhöz növényi 
és állati eredetű trágyát használnak. Fogyasztásuk során szervezetünk több rosthoz és 
vitaminhoz juthat. Ezekhez a termékekhez drágábban juthatunk hozzá a piacokon és 
a boltokban.

•  A tudomány mai állása szerint, ha a növénytermesztésben betartják a megfelelő szabá-
lyokat, a biotermesztéssel és a hagyományos termelési móddal előállított termények 
között nincs nagy különbség.

•  Komposzt készítése: A hulladék nem csak szemét, hasznos is lehet! A kertben gyakran 
összegyűjtik az emberek a növényi maradványokat, és elégetik. A kerti és a konyhai hul-
la dékok egy részéből komposzt készíthető. A hulladékokat rétegezzük: egy réteg föld, egy 
réteg hulladék. Három-négy hónap alatt nagyszerű trágya lesz belőle. Tavasszal a földre 
szórhatjuk. Milyen anyagok kerülhetnek a komposztba? Falevelek, apró gallyak, gyomok, 
kávézacc, elvirágzott növények, gyümölcs- és zöldségmaradék. Fontos, hogy ne kerüljön 
bele ételmaradék, üvegdarab, műanyag, fém és fertőzött növény. 

•  Csalánból is készíthetünk ásványi anyagokban gazdag trágyát. Szedünk egy vödörnyi 
csa lánt, vizet öntünk rá. Két hétig a vödörben hagyjuk, majd megtrágyázzuk vele a nö-
vényeket.

Hasonlítsd össze a vadon termő és a kultúrnövények életét!
Milyen tényezőktől függ az eredményes növénytermesztés?
Ha van kertetek, mondd el, hogy milyen munkákban szoktál segíteni! Vitassátok 
meg, mi az összefüggés a kerti munka és az egészséges életmód között!

A különféle műtrágyák és növényvédő szerek használata károsíthatja a talajt, be-
szivároghat a természetes vizekbe. Egészségünk is károsodhat, mert a növények 
felszívják a vegyszerekben lévő anyagokat. Ezek a főzés során többnyire nem sem-
misülnek meg, tehát bekerülhetnek a szervezetünkbe. 

Fóliasátor Komposztáló

A korai paprika, paradicsom, fejes saláta és hónapos retek termesztése nálunk csak 
fóliasátrakban, üvegházakban lehetséges. Termesztésük így költséges, és magas a piaci 
áruk. Ezek a zöldségfélék kevésbé zamatosak, mint a szabad földben termesztettek.
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Növények nélkül nem tudnánk élni a Földön. Az ember számára biztosítják a jó levegőt, 
táplálékot és ezernyi szépséget nyújtanak. Az állatoknak lakó - és búvóhelyet, táplálékot 
adnak.

Földünkön közel 300 000 növényfaj található. Ha érdekelnek a növények és alaposab-
ban tanulmányozod őket, tapasztalhatod, hogy igen érdekes tulajdonságokkal rendelkező 
élőlények.

Egész életükben folyamatosan növekednek, ezért is növény (növekvő élőlény) a nevük.
Mitől növekszik a növény?
Emlékszel? A növények életfeltételeit már megismerted.
A növények nagyobb része a napfény segítségével maga állítja elő a táplálékát a nap-

fény, a levegő és a víz felhasználásával. Ez a folyamat a fotoszintézis, amelyről később 
tanulsz részletesebben.

Növények a környezetünkben
A növények életműködése

Mi a növényi részek feladata?
A növény részeiről már tanultál. Ismerd meg, mi az egyes növényi részek feladata!

A gyökérzetnek nem csupán rögzítő szerepe van. Felveszi a vizet és az ásványi anya-
gokat a talajból. Raktározza a levelek által készített táplálékot. A szár összekötő szerv 
a gyökérzet és a levelek között. Megtartja a növényt és szállítja a tápanyagokat.

A napfény segítségével a levelekben történik a tápanyagok feldolgozása, előállítása. 

A növény életszakaszai – A babnövény fejlődése
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A virág a növény szaporítószerve. (Emlék-
szel? A virágokról és a beporzásról 3. osztály-
ban már tanultál.) A virágos növények mag-
jai a virág belsejében fejlődnek ki. A termés 
a megtermékenyítés után fejlődik. A termés-
ben találhatók a magok. Az érett magokat 
sodorhatja a víz, viszi a szél (gyermekláncfű), 
terjeszthetik az állatok (belekapaszkodik 
a testébe, vagy megeszi). Aztán a talajba ke-
rülve újra életre kelnek (kicsíráznak), hogy 
új növény fejlődhessen belőlük. Örök körfor-
gást végeznek.

Növények-e a gombák?

Gyermekláncfű

Gombát ősidők óta fogyasztanak az embe-
rek. Apáról fi úra szállt a gombagyűjtés tudo-
mánya. Ma már tanfolyamokon lehet elsajá-
títani, mikor és milyen gombát lehet gyűjteni. 
Termesztett gombát is vásárolhatunk (csi-
perke, laska).

Emlékszel? Második osztályban „Az erdő” 
témakörben már megismerkedtél néhány 
ehető és mérgező gombával. 

A gombák az élővilág különálló csoport-
ját alkotják. Nem tartoznak sem a növények, 
sem az állatok országába. Hogy miért, erről majd később tanulsz, de ha kíváncsi vagy, nézz 
utána! Segítenek az információforrások.

A gomba kalóriaszegény, telítő hatású táplálék. Tartalmaz fehérjét, szénhidrátot, kevés 
zsírt és ásványi anyagokat. A nyers gomba legnagyobb része víz. Nehezen emészthető 
táplálék, ezért főzés alkalmával ajánlatos apróra vágni. Fogyasztható sütve, rántva, levesbe, 
pörköltként. 

Nyersen fogyasztható például a kenyérgomba.
Vannak gyógyító hatású gombák is, pl. a Japánban termesztett shii-take gomba.

A mezei szegfűgomba ízletes, 
ha zánk ban a leggyakrabban 
gyűjtött gomba

Az óriás pöfeteg 
emberfejnél is 
na gyobb ra nőhet. 
Finom ehető gomba

Milyen szerepet töltenek be a növények a természetben? Mitől növekszik a nö-
vény? Mondd el a növény részeit! Mi a szerepe az egyes növényi részeknek? 
Sorold fel a virág részeit! Hogyan terjednek a növényi magvak? Vizsgáljátok meg 
a friss, a szárított és a konzervgombát! Soroljatok fel gomba felhasználásával 
készült ételeket! Mondj a gombával kapcsolatos szólásokat!

A termesztett gombákon kívül a piacon csak gombaszakértő által megvizsgált gom-
bát szabad vásárolni! A gombával készült ételeket ajánlatos frissen elfogyasztani. 

AAA memezezeiii szsz gegeggfűfűfűggogog bmbmbaa íízízllelettetess,, óóó iririáásás pppöföföf tetet gegegg AAAzAzAz óóóó
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A lakásban, az erkélyen a kertben, a parkban 
mindenütt kellemes látványt nyújtanak a 
virágok. Kirándulások alkalmával a vadvirá-
gok kápráztatnak el bennünket sokfélesé-
gükkel.

A virágok színükkel, szépségükkel, illatuk-
kal szebbé teszik az életünket. A lelki egész-
ségünkre is nagy hatással vannak. Virágos 
környezetben jobban érezzük magunkat.

A környezetünkben termesztett virágok 
gondozást igényelnek, de ezt a munkát szí-
vesen végezzük.

A virág kedves és szép ajándék. Szeret-
teinknek, ismerőseinknek gyakran kedves-
kedünk virággal.

Nézzük például a rózsát! Végigkíséri az 
emberiség egész történelmét. Festőket, 
szob rászokat, építőmestereket, költőket, muzsikusokat is megihletett ez a szépséges vi-
rág. A Biblia is többször említi. A régi egyiptomi falfestményeken gyakran előtűnik a rózsa 
ábrázolása. A 13. században már a kolostorkerteket is díszítette. A rózsa terméséből ké-
szítették a rózsafüzéreket, amelyekkel imádkoztak. Innen kapta a nevét is. A templomok 
díszítésénél és a Mária-képeken elmaradhatatlan a rózsa. A mohamedán vallásnak is szent 
növénye. Erről tanúskodik a budai Rózsadombon emelt épület: a Gül Baba türbéje. 

Az egyik legszebb magyar legenda is a rózsával kapcsolatos. Árpád-házi Szent Erzsé-
bet kötényében rózsává változik a szegényeknek szánt alamizsna. 

A zeneművekben (Richard Strauss Rózsalovagja, Csajkovszkij Csipkerózsikája) és a nép-
dalokban is gyakran találkozunk a rózsával.

Az évszázadok folyamán különböző alakú, színű és méretű rózsák termesztésével kí-
sérleteztek. Képzeld el, még aranybarna színű rózsa is létezik. Szerte a világon rózsaklubok 
alakultak. Tanulmányozzák, gyűjtik, cserélik a rózsafajtákat; barátságok születnek rózsa-
kedvelők és -nemesítők között. Európa leggazdagabb gyűjteményének számít a hazánk-
ban található Budatétényi Rozárium.

Mit tudsz a rózsa történetéről?
Kutass, érdeklődj! Bulgáriában és Franciaország déli részén mit készítenek a rózsa-
szirmokból?
Mi készül a vadrózsa terméséből, a csipkebogyóból?
Vannak bizonyos rózsafajták, amelyeket cserépben is lehet nevelni. Próbáld meg!
Tudsz-e énekelni olyan népdalt, amely a rózsáról szól?

A rózsa története
(olvasmány)

Rózsa és rózsafüzér
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Biztosan megfi gyelted már, hogy a különféle 
virágok nem azonos időben nyílnak. Az egyik 
kora reggel, a másik estefelé pompázik. A vi-
rágoknak meg kell védeniük a virágporsze-
meket a hajnali harmattól. A szaporodásuk 
szempontjából ez nagyon fontos. A virágzást 
a fény és a hőmérséklet is befolyásolja.

A növényeknek azt a tulajdonságát, hogy 
különböző időben nyílnak, régóta felhasz-
nálják virágóra készítésére. Igaz, hogy kissé 
munkaigényes, de a parkok, kertek gyönyö-
rű dísze. 

Hogyan mutatják az időt a virágok?

Időt jelző virágok

Virágóra

a b

c d

e f3 óra kö rül nyí lik ré ti bak sza káll (a. kép)

4–5 óra kö rül nyí lik ka táng kó ró, bur go nya (b. kép)

5–6 óra kö rül nyí lik vad ró zsa, tűz li liom, pity pang, tök

6 óra kö rül nyí lik pi pacs, ár pa, bú za, er nyős 
hölgymál, sár ga ta vi ró zsa

6–7 óra kö rül nyí lik er dei hölgymál, fe jes sa lá ta, fe hér
tün dér ró zsa, len (c. kép)

7–8 óra kö rül nyí lik ecset pá zsit

8 óra kö rül nyí lik ve ro ni ka

9–10 óra kö rül nyí lik ma dár sós ka, kö röm vi rág (d. kép), 
mály va ró zsa, csi be húr, sár ga li liom

10–11 óra kö rül nyí lik tu li pán (e. kép)

11–13 óra kö rül nyí lik li ba pim pó

12–13 óra kö rül nyí lik ho mo ki haj per je

13–14 óra kö rül nyí lik nád ké pű siska

14–15 óra kö rül nyí lik rozs nok fű, som kó ró

15–16 óra kö rül nyí lik zab

16–17 óra kö rül nyí lik ta rack bú za

17–18 óra kö rül nyí lik pá zsi tos sédbúza, fe hér mécs vi rág

18–19 óra kö rül nyí lik ligetszépe, csé sze kürt

19–20 óra kö rül nyí lik éj je li szilene, es ti ke, masz lag, 
hab szeg fű

20–21 óra kö rül nyí lik do hány

22 óra kö rül nyí lik kak tusz fa jok (f. kép)
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A sárgarépát az ember egy gyomnövényből, a vadmurokból 
nemesítette. A vadmurok a réteken, a kaszálókon, a szán-
tóföldeken ma is gyakori gyomnövény.

A sárgarépát a földben fejlődő gyökeréért termesz tik. 
A répa legfelső zöldes része a szár, ebből nőnek ki a leve-
lek. A gyökerek sok karotint és cukrot tartalmaznak. A ka-
rotin az A-vitamin előanyaga. Erősíti a látást, szép lesz tőle 
a bő rünk, és a gyerekek növekedésében is fontos szere-
pe van. 

Kétéves (kétnyári) növény. Az olyan növényeket, ame-
lyek kifejlődéséhez két év szükséges, kétéves vagy két-
nyári növényeknek nevezzük.

A sárgarépa magját tavasszal vetik, és ősszel még a 
fagyok beállta előtt betakarítják. Amikor kettévágod a répát, 
tapasztalhatod, hogy a középső része világosabb színű. Ez 
szállítja a tápanyagot a leveleknek.

A sárgarépa rokona a petrezselyem. Kétéves növény. 
Fő gyökeréért és leveléért termesztjük, ételeinket ízesítjük 
vele. A gyökérnek és a leveleknek jellegzetes illata van. 
A levelek magas C-vitamin-tartalmúak. A petrezselyem 
gyö ke re és lombja is gyógynövény. Serkenti a veseműkö-
dést, hó lyag hurut elleni tea készülhet belőle. A gyökérből 
kipréselt lé gyógyít ja a gyomor- és májbetegségeket, ét-
vágygerjesztő ha tá sú.

A sárgarépa rokona a zeller is. Gumóját és levelét egy-
aránt ételízesítésre használjuk.

A legismertebb zöldségféléink
(sárgarépa, petrezselyem, paradicsom, paprika)

Találós kérdések, szólások
Kiskoromban nyersen esznek, ízét adom a levesnek.
Barátom a petrezselyem, egy csomóba kötik velem. Mi az?
Míg az anyja növekedik, a lányának hasznát veszik. Mi az?
Mit jelent a szólás? Petrezselymet árul.
Igaz-e a mondás? Ha sok sárgarépát eszünk, jól tudunk 
fütyülni.

Mi volt a sárgarépa őse? Mondd el a sárgarépa 
növény testfelépítését. Melyik részét fogyasztjuk 
a pet re zse lyem nek? Hasonlítsd össze a sárgarépát 
és a petrezselymet! Milyen ételek készítéséhez 
használja édesanyád ezeket a zöldségféléket?

Vadmurok virágzata

Zeller

Sárgarépa

Petrezselyem

SárggararépépaSáSárgrgarépa

Petrezselyem
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A paradicsom és a paprika őshazája Dél-Amerika. A paradicsom Peruban még ma is 
gyomnövény. A paprika őshazája Mexikó. Ma már nélkülözhetetlen táplálékaink. Fény- és 
melegigényes, lágy szárú növények. Mindkét növény gyökérzete egy vastagabb, hosz-
szabb főgyökérből és vékonyabb oldalgyökerekből áll. Neve: főgyökérzet. A paradicsom 
virága sárga, a paprikáé fehér színű. Ha megvizsgálod a paprika és a paradicsom ketté-
vágott termését, tapasztalhatod, hogy mindkettőben sok a mag. A paprika belseje belül 
üreges, a paradicsomé húsos, lédús. A paprika termése felfújt bogyótermés, a paradi-
csom termése sokmagvú bogyótermés.

•  Egy magyar tudós, Szent-Györgyi Albert állított elő először a 
paprikából C-vitamint. Ezért Nobel-díjat kapott.

•  A paradicsomot mindig a reggeli órákban és éretten érdemes 
leszedni.

•  A savanyított paprika megtartja C-vitamin-tartalmát, így télen is fontos vita-
minforrás.

Hasonlítsd össze a paradicsom- és paprikanövényt (egyező és különböző tulaj-
donságok)!
Milyen paprikafajtákat ismersz? Az erős paprikának melyik része a legerősebb? 
Milyen fűszerpaprikákat lehet kapni a boltokban? Milyen ételek készülnek a pa-
radicsom és a paprika felhasználásával?

Tájékozódj az ismert információforrások segítségével! Mit jelentenek a szavak: palánta, 
palántázás?

Paradicsom virágzata Paradicsom termése

A paprika és a paradicsom kora őszig ne-
veli, érleli termését. Ősszel a növények elpusz-
tulnak. Az olyan növényeket, amelyek élete 
tavasztól őszig tart, egyéves vagy egynyári nö-
vényeknek nevezzük. A paradicsom és a pap-
rika fogyasztása nyersen a legegészségesebb. 
A vitaminok mellett sok nö  vényi rostot tartal-
maznak, amelyek jó hatással vannak az emész-
tésre.

a 

s 

n is fontoss vivitta

Félbevágott 
paradicsom
és paprika

Paprika-
növény
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A vitaminokban és rostokban gazdag káposztafélék fontos szerepet töltenek be táplálko-
zásunkban. Sokféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, rostban gazdagok. A ká-
posztafélék családjába tartoznak: a fejes káposzta, a kelkáposzta, a bimbós kel, a ka-
ralábé, a karfi ol és a brokkoli.

Több jellegzetes magyar étel alapanyaga a fejes káposzta és a kelkáposzta. A fejes 
ká poszta savanyítva télen a legbiztosabb C-vitamin-forrásunk. 

A káposztafélék legtöbbje jól tárolható és tartósítható. A bimbós kelt, a karfi olt és 
a brokkolit kevesebben fogyasztják. Érdemes beilleszteni az étrendünkbe, mert sok érté-
kes anyagot tartalmaznak. Sokféle elkészítési módjuk változatosabbá teszi étrendünket.

A káposztafélék és a burgonya

Milyen káposztaféléket ismersz? Mely részüket fogyasztjuk? Hogyan tárolhatók, 
tartósít hatók? Nézz utána szakácskönyvekben! Milyen ételek készíthetők a fel-
használásukkal?

A brokkoli könnyen emészthető 
káposztaféle. A zöld rózsáját 
fogyasztjuk

A bimbós kel bimbói a levelek 
tövében fejlődnek. Olyanok,
mint egy pici káposzta. Ezeket 
fogyasztjuk

A karalábé gumója (a föld felszíne 
fölött megvastagodott szára) 
nyersen és főzve is ehető

A fejes káposztának és a kelkáposztának a feje tulajdonképpen egy óriási 
rügy. Szorosan összeboruló, húsos levelekből áll. Ezt fogyasztjuk 

naan kkk aaa fffefefejjejejej ttt llulul jajajajjddododo knknknkééépépéppepepennn egegegyy óóóróróriáiáiáiáiásisisi áánn A karfi olnak a fehér virágrózsáját 
fogyasztjuk
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A burgonya őshazája Dél-Amerika. Hozzánk a 17–18. 
században jutott el. Ebben az időben rossz volt a gabona-
termés, nagy volt az éhínség. Ez kedvezett a burgonya el-
terjedésének. Ma a legfontosabb szántóföldi növényeink 
egyike, kertekben is termesztik.

A burgonya lágy szárú növény. Levelei bársonyos tapin-
tásúak. Zöld bogyótermése mérgező hatású. A közismert 
krumpli a növény föld alatti hajtásain fejlődő gumó. Ezt 
fogyasztjuk.

A burgonya gumója keményítőt és C-vitamint tartalmaz. 
Fehérjetartalma a tojással egyenlő értékű.

Európába először spanyol hajósok hoztak be burgonya-
növényt. Bemutatták a nagyúri társaságnak zöld bogyóit, 
barna gumóit. Kóstolgatták a bogyókat, de ettől inkább 
gyomorgörcsöt kaptak. Nem ízlett nekik a messzi földről 
származó csemege. Ekkor valamelyikük mérgében a kan-
dalló parazsába dobta az egész növényt. Nemsokára cso-
dálatos illat terjengett a teremben: a héjában sült krumpli 
illata. Nem tudtak ellenállni, mohón fogyasztották a fi nom 
sült krumplit. Azóta van becsüle te a burgonyának a palo-
tákban és a szegény ember hajlékában.

A burgonya legendája

A burgonya virága fehér vagy 
rózsaszínes

Honnan származik a burgonyanövény?
Hogy nevezik a te lakóhelyeden a burgonyát?
Melyik részét fogyasztjuk?
Milyen ételek készülnek a burgonya felhasználá-
sával? Te melyiket szereted?
Mit jelentenek az alábbi szólások? 

Burgonya

A burgonya zöld bogyótermése 
mérgező!

•  A burgonyának vidékenként különböző neve 
van. Például: krumpli, kolompér, pityóka.

•  Különféle burgonyafajtákat termesztenek: 
Katica, Rózsa, Helena, Góliát, Rebeka.

Feszít, mint két krumpli egy zsákban. Ki-
alussza a krumplit a földből. Kecskére bízza 
a káposztát.
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A zöldségfélék közül eddig megismerted a petrezselymet, a sárgarépát, a zellert, a para-
dicsomot, a paprikát és a káposztaféléket. Az alábbi zöldségfélék között több kedves is-
merőst fedezhetsz fel.

A zöldségfélék termesztése sok munkát igényel, de fogyasztásuk nélkülözhetetlen 
szervezetünk számára.

Ismerd meg őket is!

Fogyasztása túlsúlyos és cukorbeteg em-
berek számára is nagyon egészséges. Ala-
csony a kalóriatartalma. Kedvező hatással 
van a gyomor, a vese és a tüdő működésére. 
Szépítő hatását már az ókori egyiptomiak 
is ismerték. 

Uborka 

A vöröshagyma fontos fűszernövényünk. Jel-
leg zetes szagát a magas illóolaj-tartalmá-
nak köszönheti. Fogyasztásának a néphit 
élet meg hosszabbító erőt tulajdonít. Bakté-
riumölő ha tá sa van. Nyersen és főzve egy-
aránt fi nom.

Rokona a fokhagyma. Nemcsak éte lek 
ízesítésére, hanem gyógynövény ként is hasz-
náljuk. Magas vérnyomás és érelmeszese-
dés megelőzésére is javasolják.

Vöröshagyma, fokhagyma

A korszerű táplálkozás újra felfedezett tagja. Magas a ka-
rotin- és C-vitamin-tartalma. Magja gyógyszerként és táp-
lálékként egyaránt fogyasztható, olajat is sajtolnak belőle. 
Főzve, sütve, gyümölcssalátába és lekvárként egyaránt 
ízletes. Hűvös pincében hónapokig is eltartható.

Sütőtök

Sütőtök

NEM TALÁLTAM ÚJ KÉPEKETNEN MM TATALÁÁLTAMAM ÚJ KÉK PEP KEK TTTNENEMM TATALÁLÁLTLTAMAM ÚÚJJ KÉKÉPEPEKEKETT
Uborka

ZöldhagymaZöZöZöldldldhhahaggygygymama

Fokhagyma

Vöröshagyma




