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Bevezető
Kedves Első Osztályos Tanuló!

Szeretettel köszöntünk az iskolában!
Kövesd a könyv címét, és járj te is nyitott szemmel a természetben! Ha 

így teszel alaposan megismerheted – és reméljük, hogy meg is szereted – 
a körülötted élő növényeket és állatokat. 

Lakóhelyed nevezetes épületeit, emlékeit, hagyományait, szokásait 
megismerve sok érdekes ismeret birtokába juthatsz. 

Nyitott szemmel figyeld tehát környezetedet, és közben tanuld meg 
szeretni, tisztelni a természetet!

Könyvünkben különféle jelöléseket találsz, amelyek között a jelmagyará-
zat segítségével könnyen eligazodsz:

Beszélj róla! Készítsd el!

Gyűjts! Játszd el!

Kísérletezz, figyeld meg! Nézz utána!

Jó munkát kívánunk!

A szerzők és a szerkesztő

Gyűjts! Játszd el!

Beszélj róla! Készítsd el!

Kísérletezz, figyeld meg! Nézz utána!
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ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA
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Szeretettel köszöntünk az iskolában!

Eddig óvodába jártál. Szeptembertől iskolás lettél.

1. Nevezd meg a csoportszoba és a tanterem berendezési tárgyait! 
 Figyeld meg, van-e hasonlóság köztük!

Az óvodában sokat játszottál, verseket, mondókákat, dalokat tanultál. 
Az iskolában a játék mellett tanulás is vár rád.

2. Ezekre az eszközökre lesz szükséged az iskolában. Nevezd meg őket! 
Mondd el, melyiket használtad az óvodában is!



ERRE VAN. MERRE VAN?
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Tájékozódjunk!

Az irányok segítségével igazodunk el környezetünkben. Az irányok 
segítik a tájékozódást az osztályban és az utcán is.

1. Tájékozódj az osztályban!
 A helyeden ülve mutass előre, hátra, fölfelé, lefelé, jobbra, balra!

2. Válaszolj a kérdésekre a rajz alapján!

 Mi van a pad alatt?

 Hol van a szék a padhoz képest?

 Hol vannak a füzetek?

 Hol áll Peti?

 Mi van a füzetek bal oldalán?

3. Mondd el, mi van az osztályban előtted, mögötted, tőled jobbra, tő-
led balra, alattad, fölötted!

4. Játsszatok! Most te mondd az irányokat! 
 Válasszatok ki a teremben egy tárgyat, és „vezessétek” oda társatokat 

csak az irányok segítségével!
 Merre van tőled a tanári asztal, az ablak, a szekrény, az ajtó, a virágok?

5. Játsszatok bal-jobb játékot!
 Tegyetek fel kérdéseket, amelyekben szerepel a bal vagy a jobb szó! 
 Például: Ki ül a bal oldaladon? Ki ül a középső padsortól jobbra?

jobb bal fel le
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Okosan közlekedj!

1. Tegyél egy sétát lakóhelyeden! A séta során sokféle közlekedési esz-
közt láthatsz. Mondd el társaidnak, hogy iskolába jövet melyikből lát-
tad a legtöbbet!

2. a) Nevezd meg a képeken látható közlekedési eszközöket!

 b) Beszéljétek meg, hogyan lehetne csoportosítani ezeket a közlekedé-
si eszközöket!

3. Gyűjts képeket szárazföldi, vízi és légi járművekről! Az összegyűjtött 
képeket csoportosítva ragasszátok fel egy kartonra! Rendezzetek be-
lőlük kiállítást!
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Mindig legyél nagyon figyelmes az úttes-
ten való átkelésnél!

4. Figyeld meg, hogyan mennek át az úttesten a gyerekek! Merre tekin-
tenek?

  Először balra, majd jobbra,  azután ismét balra.

5. Játsszátok el, hogyan kell szabályosan átkelni az úton!

Piros lámpánál az úttestre lépni tilos!
 Zöldnél szabad az út, de ha villogni 
kezd, már ne indulj el!

6. a)  Figyeld meg, hogy az iskolába vezető utadon milyen jelzőtáblákat 
látsz!

 
 b) Beszéljétek meg, melyik tábla mit jelent!

7. Melyik szín az, amelyik mindig veszélyt, tiltást jelez?

A közlekedés számos veszélyt rejt magában. Légy mindig óvatos, körül-
tekintő! Kövesd te is a jelzőtáblák utasításait!
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Itt lakunk, itt élünk

1. Beszéljétek meg, ki hogyan jut el az otthonától az iskoláig!
 Figyeld meg az iskolába vezető utad során, milyen épületek, játszóte-

rek, boltok esnek a jobb kezed felől! 

2. Milyen házban lakik a legtöbb család a lakóhelyeden?

  sorház családi ház lakótelepi háztömb

Az emberek különböző településeken élnek és dolgoznak.

3. Beszéljétek meg, melyik kép hasonlít leginkább a ti lakóhelyetekre!

  város  tanya falu

A városokban a nagyobb távolságok miatt az emberek gyakran hasz-
nálnak különféle járműveket. 

4. Sorolj fel olyan közlekedési eszközöket, amelyek sok ember szállításá-
ra alkalmasak! Közülük melyek nem szennyezik a környezetüket?

 Figyeld meg az iskolába vezető utad során, milyen épületek, játszóte-
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Az egyes településeket híressé, nevezetessé teszik a régi, díszes épüle-
tek, szobrok, múzeumok, parkok és az ott élő híres emberek.

5. Nevezd meg, mit látsz a képeken! 

6. Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet a településed nevezetességeiről! 
 Gyűjtsetek képeket lakóhelyetek látnivalóiról!
 Készítsetek kiállítást belőlük az osztályban!

7. Ha van rá lehetőséged, nézz meg egy a lakóhelyedről készült videofil-
met vagy diasorozatot! Búvárkodj a könyvtárban is!

8 .  Érdeklődj, milyen hagyományok kapcsolódnak lakóhelyedhez! Mű-
ködik-e a településeden hagyományőrző csoport, néptáncegyüttes? 
Ha igen, nézd meg egy előadásukat! Számolj be a társaidnak róla!

 Gyűjtsetek képeket lakóhelyetek látnivalóiról!



AZ ŐSZ
Őszi hónapok: szeptember, október, november
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Az őszi időjárás

A szél erejét az utak mellet található szélzsákokon, fákon figyelheted meg.

1. A sétátok során fújt-e a szél? Mondd el, mit tapasztaltál!

2. Fejezzétek ki a hangotokkal és a testetekkel a szél erejét! Milyen hang-
ja van a szellőnek, milyen a viharos szélnek?

3. a) Készíts papírforgót! 
 b)  Figyeld meg, mi történik vele, ha fű-

tőtest fölé helyezed! 
 c) Mit gondolsz, mitől forog?

A csapadékot gyakran felhők hozzák, de keletkezhet a föld felszínén is.

4. Beszéljétek meg, hogy a rajzokon látható csapadékformák mely év-
szakban jellemzőek. 

5. Gyűjts lehullott őszi faleveleket, terméseket!
 Csoportosítsátok őket formájuk, színük, méretük szerint!

Óvd a természetet! A fákról, bokrokról ne szakíts le semmit!
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6. Figyeld meg a képeket! Milyen változást látsz?

7. Mit gondolsz, miért gyülekeznek a fecskék?

Vannak olyan állatok, amelyek ősszel sokat esznek (pl. madarak, 
rókák, sünök). Így próbálnak felkészülni a hosszú, hideg télre.

8. Hallgassátok meg La Fontaine (ejtsd: la fonten) 
A tücsök és a hangya című meséjét!

 Miért került bajba a tücsök?

9. Gyűjts képeket olyan madarakról, amelyek nálunk töltik a telet!
 Ragaszd ezeket a gyűjtőfüzetedbe!
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Őszi jeles napok

Őszre megérik a szőlő, eljön a szüret ideje. 

1. Voltál már szüreten? Mesélj róla a képek alapján!

Márton-nap
A tavasszal kihajtott állatokat ezen a napon (november 11-én) hajtották 
vissza téli szállásukra. A pásztorok ekkor kapták meg az éves fizetségü-
ket. Ezen a napon libát is sütöttek. 

2. Nézz utána, milyen időjárási jóslatok kapcsolódnak Márton-naphoz!
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3. a) Adj tanácsot!
   Peti szeretné felköszönteni Erzsébet és Katalin nevű osztálytársait. 

Hogyan öltözzön fel? 
 b) Melyik virágcsokrot adnád át szívesen?

Katalin-napkor szokás frissen metszett gyümölcsfagallyat vízzel teli üvegbe 
tenni, hogy karácsonyra kizöldülhessen. Ezt Katalin-ágnak nevezik.

4. Hajtass te is gyümölcsfagallyat! Számolj be tapasztalataidról!
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Összefoglalás képekben



ILYEN VAGYOK. MILYEN VAGYOK?




