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Bevezető

Kedves !

Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét!

Szeretettel köszöntünk az iskolában!
Kövesd a munkafüzet címét, és járj te is nyitott szemmel a természet-

ben! A feladatok segítségével alaposan megismerheted, és reméljük, hogy 
meg is szereted a körülötted élő növényeket és állatokat. 

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

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

Munkafüzetünkben különféle jelöléseket találsz, amelyek között a jel-
magyarázat segítségével könnyen eligazodsz:

Írj! Rajzolj! Színezz! Jelöld, számozd!

Kösd össze! Kísérletezz, figyeld meg!

Jó munkát kívánunk!

A szerzők és a szerkesztő

Kösd össze! Kísérletezz, figyeld meg!

Írj! Rajzolj! Színezz! Jelöld, számozd!
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Tájékozódjunk!

1. Színezd kékre a jobbra mutató nyilakat, pirosra a balra mutatókat! 

2. Jelöld x-szel, milyen tanszereket teszel az iskolatáskádba!

3. Rajzold le, mi minden van az iskolatáskádban!
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Okosan közlekedj!

1. Jelöld meg x-szel, mit láttál a séta során!

2. Melyik lámpa jelez szabad utat a gyalogosoknak? Jelöld meg x-szel!
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Itt lakunk, itt élünk

1. Milyen házban lakik a legtöbb család a ti lakóhelyeteken? Jelöld meg a 
kör kiszínezésével!

2. Jelöld azt x-szel, amelyik képhez hasomló a te lakóhelyeden is található!

3. Jelöld meg x-szel, melyik kép hasonlít leginkább a te lakóhelyedre!
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Őszi tanulmányi séta

1. Sétáljatok el egy közeli parkba, vagy figyeljétek meg a kerteket!

2. Milyen volt az időjárás a séta idején? Színezd ki a megfelelő képet!

3. Milyen növényeket, állatokat láttál a séta során? Rajzolj le néhányat!
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Az őszi időjárás

1. Sétátok során fújt-e a szél? Jelöld meg a tapasztalatodnak megfelelő rajzot!

2. Te milyennek érezted a levegő hőmérsékletét az őszi sétán?
 Ennek megfelelően színezd a karikát olyan színűre, mint amilyen a 

körvonala!

kellemes hideg meleg

3. Színezd ki a kép melletti karikát barnára, ha ősszel láthatsz ilyen csa-
padékot!

4. Rajzold le, mi történik az alábbi növényekkel ősszel!
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Az emberi test

1.  Mutasd be magad! Ragassz be képet magadról vagy rajzolj!

  

2. Kösd a szavakat a megfelelő testrészhez! 

fej

törzs

végtagok

kar

láb

3. Rajzoljátok körbe egy nagy papírlapon a kezeteket! Helyezzétek el a 
táblán a rajzokat! Keressétek meg a legnagyobb és a legkisebb kezű 
gyereket a rajz segítségével!

Ilyen voltam: Ilyen vagyok:

3.
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Nini, mennyi csoda!

1. Jelöld azokat, amelyeknek számodra kellemes illata van!

2. Kösd a szókártyákat a képekhez!

3. Csoportosítsd a tárgyakat a számok segítségével!

 sima:  _____________________ érdes: _____________________

savanyú keserű

sósédes

1. 2. 3. 4. 5.
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Testünk ritmusai

1. Folytasd a sorozatot!

      _____________________________________

2. Rajzolj! Folytasd a sort a képek segítségével!

3. Rajzolj az üres helyekre odaillő tevékenységeket!

 Reggel

 Délben

 Este

2.

3.
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Mit is egyek?

1. Jelöld meg, hogy melyiket egészséges fogyasztani naponta!

2. Egészítsd ki a terítéket! Rajzolj a megfelelő helyre kanalat!
 Mit tennél még az asztalra?

3. Peti és Panka ebédhez készülődnek. Milyen sorrendben kell elvégez-
niük a következő tennivalókat? Számozd meg a képeket!
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Egészség – betegség

1. Így telik a napja egy iskolásnak! Az üres keretekbe te rajzolj!

2. Írd a képek számát a megfelelő helyre!

1. 2. 3. 4.

 Naponta végezzük: ____________ Hetente végezzük: ____________

3. Írd a mondatok után annak az ételnek a számát, amelynek a túlzott 
fogyasztása az egészségedet károsíthatja!

1. 2. 3. 4. 5. 6.

 Megfájdul a fogunk, sőt, ki is lyukadhat. ____________

 Alaposan meghízhatunk tőle. ____________

 Hamar megéhezhetünk tőle. ____________
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Téli tanulmányi séta

1. Sétáljatok egy közeli parkba (ligetbe, játszótérre)!
 Figyeljétek meg a téli időjárást!

2. Jelöld x-szel a táblázatban a tapasztalataidat!
igen nem

Láttál-e sötét, komor felhőt?

Havas volt-e a táj?

Láttál-e fázósan gubbasztó madarakat?

Voltak-e levelek a fán?

Hidegnek érezted-e a szelet?

Láttál-e befagyott tócsát?

3. Milyennek érezted a séta idején a levegő hőmérsékletét?
 Színezd ki ennek megfelelően a kört!

kellemes hideg meleg

4. Számozd meg a rajzokat! Az egyes számú legyen a szélcsend!

5. Húzd alá azt a szót, amelyik csapadékot megfigyelhetted!

 harmat eső hó jégeső dér zúzmara
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A téli időjárás

1. Rajzold le, hogyan változott az ősszel megfigyelt fa a téli időjárás ha-
tására!

2. Jelöld x-szel a téli álmot alvó állatokat!
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Téli jeles napok, ünnepek, népszokások

1. Írd le, melyik hónaphoz tartozik a kép!
 

 

2. Rajzold le, te milyen karácsonyfát szeretnél!

3. Az üres keretbe rajzolj egy farsangi álarcot!
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Nálatok laknak-e állatok?

1. Ugye ismered ezeket az állatokat? Írd a nevüket a képek alá!

2. Kösd Pankához azokat az állatokat, amelyek az emberektől kapják a 
táplálékukat!
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Mi bújik meg a fűben?  

1. Keresd meg a nagy képen a kis képek párját! Írd a számokat a megfe-
lelő négyzetbe!

1.

4.

2.

5.

3.

6.




