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Kedves Gyerekek!

A környezetismeret tantárgy sok érdekességet tartogat számotokra! 
Tanóráin megismeritek a természet törvényeit, az élet jellemzőit. 

Ezt a tankönyvet azért készítettük, hogy segítsük megérteni azt 
a sok információt, amellyel találkozni fogtok tanulmányaitok során. 
A változatos feladatok megoldása által okosodtok majd, és felismeri-
tek környezetetek összefüggéseit, a természet szépségeit. A barát-
ságos képek támogatják a hallottak értelmezését, a játékok biztosít-
ják a szórakozást. 

A tananyagok végén az Összegzés megerősíti a legfontosabb tudni-
valókat, amelyeket feltétlenül jegyezzetek meg! Ismereteitek kiegészí-
tése érdekében a témakör iránt különösen érdeklődő tanulók részére 
könyvajánlásokat találtok. A szorgalmi feladatok látványos tapaszta-
latokat, érdekes élményeket rejtenek. 

A tanév végére megtanultok eligazodni a mindennapok világában, 
megértitek az élet változásainak okait, a természet körforgását. 
Felismeritek, hogy ti is részei vagytok a természetnek, felelősséggel 
tartoztok önmagatok, társaitok és a többi élőlény iránt. 

Munkátokhoz jó hangulatú tanórákat és sok sikert kívánunk! 

A szerzők
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Előszó
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Az eszközök nélkülözhetetlenek a tevékenységeink során. 
Senki nem tud fogat mosni, írni, fényképezni megfelelő eszközök nélkül. 
Te melyik cselekvéshez mit használsz? Mondd el!

2.

1.
A nyári szünet után a gyerekek izgatottan mennek iskolába. Egymás szavába 
vágva mesélik, ki hol járt, mit csinált. Van, aki a pihenésen és a szórakozáson 
kívül másra is időt szakított. 
Olvasd el, mi mindent csináltak a gyerekek a szabadidejükben!

Panni: Segítettem a mamámnak baracklekvárt főzni. 

Gergő: Gondoztam a veteményeskertet. 

Lilla: Játszottam a kishúgommal. 

Bence: Kutyaólat készítettem a bátyámmal. 

Ákos: Apával kifestettük a garázst. 

Nézd meg a képeket! Melyik tárgyat melyik gyerek használta? Mondd el!

Te is csináltál hasonló hasznos dolgot? Rajzold le a munkafüzetbe!

Élettelen környezetünk
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A környezetünkben található tárgyak sok mindenre használhatók. 
Mire való egy dísztárgy? Mire egy evőeszköz, egy lábbeli, egy bútor? 
Vitassátok meg! Mondj példát a következő tárgyakra!

3.

Ha egy tárgy élettelen, akkor soha nem 
változik meg? Vitassátok meg a kérdést!6.

Tárgyaink sok mindenben különböznek.
Írj ellentétes tulajdonsággal rendelkező tárgyakat a munkafüzet 3. 
feladatához!

4.

A sok különböző tárgynak 
azonos jellemzőik is vannak. 
Bizonyítsátok ezt az állítást! 
Tegyetek a tanári asztalra 
öt különböző tárgyat, és 
válaszoljatok a kérdésekre!

– Lehetséges, hogy valamelyik magától meg fog mozdulni?
– Lehetséges, hogy valamelyik idővel növekedni fog?
– Lehetséges, hogy valamelyik valamikor megéhezik?
– Lehetséges, hogy valamelyik egyszer csak levegőt vesz?
– Lehetséges, hogy valamelyikből idővel több lesz?
– Lehetséges, hogy valamelyik magától megváltozik?

5.

ÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉS

ÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉS

ruhanemű szerszám elektronikai eszköz

jármű háztartási gép
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Tárgyak és anyagok érzékelése

A nyári szünetben a gyerekek beszámoltak élményeikről a családtagjaiknak. 
Olvasd el, mit írtak! 
Mit láttak, hallottak, szagoltak, ízleltek, tapintottak a gyerekek? Mondd el!

2.

Ebéd után találkozzunk 
a cukrászda előtt! Én 
csokifagyit fogok enni. ☺

1.
Véget ért a nyár. A vakáció kellemes emlékeit fényképek őrzik. 
Meséld el, mi történt a képeken látott gyerekekkel! 
Mit érzékeltek a különböző helyzetekben? Fogalmazd meg!
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Mit mivel érzékelünk? 
A felsoroláshoz segítenek 
az ábrák és a szókártyák.

3.

Készíts különböző tapintású anyagokból képet! Hozd el a következő órára!

Nézzetek körül a tanteremben és a táskátokban! Egy nagyobb dobozba 
vagy üres szatyorba gyűjtsetek különböző tárgyakat! Az összegyűlt holmikból 
mindenki húzzon csukott szemmel egyet, és próbálja kitalálni, mit tart a 
kezében!
Miről ismertétek fel a tárgyakat? Vitassátok meg!

4.

Alkossatok öt csoportot az érzékszervek szerint! A csoportok írjanak az 
érzékszervüknek megfelelő tulajdonságokat papírcetlikre! A papírokat 
tegyétek egy dobozba! Válasszatok játékvezetőt magatok közül! Húzzon a 
dobozból és olvassa fel a ráírt tulajdonságot! Ti csukott szemmel mutassatok 
rá arra az érzékszervetekre, amivel érzékelitek!

5.

ÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉS

JEGYEZD MEG!JEGYEZD MEG!JEGYEZD MEG!

ízlelés tapintás látás hallás szaglás
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Minden csoport válasszon egyet a következő alapanyagokból: fa, fém, papír, 
üveg, bőr, műanyag. Milyen használati tárgyak, eszközök készülnek ezekből 
az anyagokból? Írjátok össze! A megoldást ismertessétek a többi csoporttal. 
Az a csoport nyer, aki a legtöbb helyes megoldást gyűjti. 
Jó munkát, sikeres együttműködést! 

2.

Mit veszel észre a következő tárgyakon? Fogalmazd meg!3.

1. Melyik tárgy miből készült? Mondd el!

Tárgyak és anyagok tulajdonságai

TUDTAD-E?TUDTAD-E?TUDTAD-E?

JEGYEZD MEG!JEGYEZD MEG!JEGYEZD MEG!
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Olvasd el a szókártyákat! Melyik tárgyra jellemző a tulajdonság? Nevezd meg!

„Kő, papír, olló” 
A cél, hogy legyőzd a párod. Hangosan mondjátok ki a játék nevét és a végén 
kézjellel mutassátok az egyik tárgyat (kő: zárt ököl, olló: kinyújtott, szétnyitott 
mutató- és középső ujj, papír: nyitott tenyér).
A lehetséges megoldások a győzelemre: a kő kicsorbítja az ollót (a kő győz), az 
olló elvágja a papírt (az olló győz), a papír becsomagolja a követ (a papír győz). 
Ha mindketten ugyanazt mutatjátok, a játék döntetlen.

4.

6.

Válaszolj a kérdésekre!

– Miért fémből készül a lakat?
– Miért bőrből készül a cipő?
– Miért üvegből készül az ablak?
– Miért fából készül a csónak?
– Miért papírból van a boríték?

–  Készülhet papírból kalapács?
Miért?

– Készülhet üvegből táska? Miért?
– Készülhet fémből párna? Miért?
– Készülhet fából labda? Miért?

5.

ÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉS

könnyű

nehéz

gyűrhető

téphető

nedvszívó

rugalmas

törhető

kemény
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A rajzokon régi mesterségek cégéreit látjátok. Melyik ábra, melyik 
mesterember tevékenységéhez tartozik? Milyen anyagokkal dolgoztak 
a különböző műhelyekben? Beszéljétek meg!

cégér: egy mesterség jelvénye, melyet a műhely vagy az üzlet bejárata fölé 
függesztettek.

2.

1.
Az emberek a természetben fellelhető anyagokat felhasználják. A kövekből 
hidakat, utakat építenek. A juhok szőréből fonal lesz, amiből szövetet szőnek 
és ruhát varrnak. Más állatok bőréből cipőt, táskát, övet készítenek. 
A gabonából lisztet őrölnek, majd a lisztből kenyeret sütnek. A kivágott fákból 
bútorokat gyártanak.
Azokat az anyagokat, melyeket közvetlenül a természetből szerzünk, 
természetes anyagoknak nevezzük.

Mesterséges és természetes anyagok

Nézz körül a tanteremben! Mi készült természetes anyagból? Mondd el!
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A fa az egyik leggyakrabban 
felhasznált és megmunkált 
természetes anyag.
Mi mindenre használjuk? 
Mondd el! 

3.

Készítsetek játékokat kukoricacsuhé, szalma, vászon, fonal, nemez vagy 
hurkapálca felhasználásával!

Zdeněk Miler–Eduard Petiška: A vakond nadrágja (Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt.)
Núria Roca: 2-féle anyag – Természetes és mesterséges (2007., Scolar K� .)

Vannak olyan anyagok, melyek nem találhatók meg a természetben. Ezeket az 
emberek gyártják. Ilyen pl. a papír, az üveg és a műanyag. 
Az ember által készített anyagokat mesterséges anyagoknak nevezzük.
Milyen mesterséges anyagokból készült tárgyakat ismersz? Mondd el!

4.

ÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉS

TUDTAD-E?TUDTAD-E?TUDTAD-E?
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Sok ember egyszerűen kidobja 
az elhasznált, elromlott vagy 
csak megunt holmiját. 
Mi erről a véleményed? Mondd 
el társaidnak!

2.

A háztartásokban sok hulladék gyűlik össze. Ezek egy része tényleg szemét, 
de sok közülük újrafelhasználható. Ha az újrafelhasználható anyagokat külön 
gyűjtjük, azzal óvjuk a környezetünket. 
Mit gyűjthetünk szelektíven? Sorold fel a rajzok segítségével!

3.

1.
Az emberek életéhez számos dolog szükséges. Ezek többségét boltokból 
szerezzük be. A te családod mit vett legutóbb? Mire használjátok a vásárolt 
holmit? Mit tesztek, ha feleslegessé válik? Meséld el!

Környezetszennyező anyagok

szelektív: 
szétszedő, 
különválasztó,
szétválogató
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Környezetünk védelme nem csak a hulladékokról szól. 
Vizeink, a levegő és az élőlények védelme is fontos feladat.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hazánk 
legnagyobb, sok ezer tagot számláló szervezete. Önkéntes 
munkatársai ismeretterjesztő előadásokat tartanak, 
természetvédelmi akciókat és táborokat szerveznek. 
Az Egyesület ilyen témájú kiadványokat is megjelentet.
Milyen következményekkel jár a környezetszennyezés? 
Beszéljétek meg!

5.

ÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉS

TUDTAD-E?TUDTAD-E?TUDTAD-E?

JEGYEZD MEG!JEGYEZD MEG!JEGYEZD MEG!

komposzt: talajjavító keverék, ami a termőföld trágyázására használható.

4.

Ezeket a hulladékokat külön gyűjtőhelyeken kell leadni. 
Miért? Beszéljétek meg!

Azokat a hulladékokat, amiket a kukába dobunk, szeméttelepre szállítják 
vagy szemétégetőben elégetik. A felhalmozott szemét károsítja a környezetet. 
Léteznek különösen veszélyes hulladék anyagok is. 
Nevezd meg őket a képek segítségével!
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1. Fejtsd meg a találós kérdést! A megoldás egy nagyon fontos találmány.

Mire használjuk? Mondd el!

Éghető és éghetetlen anyagok

Kis dobozban száz veszély,
piros nyelve sokat ér. Mi az?

Hosszú időn át az emberek úgy használták a tüzet, hogy nem tudták 
újragyújtani. Később rájöttek, hogy két fadarab összedörzsölésével lángra 
tudják lobbantani a száraz növényzetet. A tűzgyújtás nehéz feladat volt. 
Ma mire használjuk a tüzet? Sorold fel!

3.

A tűznek jelentős szerepe van az emberek életében. Az ősemberek kezdetben 
még menekültek előle, később azonban óvták, védték, nehogy kialudjon. 
Miért volt fontos számukra a tűz? Mire használták? Hogyan jutottak hozzá? 
Hogyan vigyáztak rá? Mi történt, ha kialudt a láng? Vitassátok meg!

2.




