Bevezető
Kedves Kollégák! Tisztelt Szülők!
Kérjük, olvassák fel a gyermekeknek ezt a bevezetőt!
KEDVES GyEREKEK!
Egy szép, színes és érdekes tankönyvet tartotok a kezetekben. Sok-sok feladat,
kép, fotó található benne. Nagyon sok fontos dologról fogtok beszélgetni, tanulni. például a környezetünk védelméről, ünnepeinkről, az egészséges életmódról.
megismerkedtek a technikaórán helyes magatartási szokásokkal is.
agyaggal, gyurmával, papírral és fonallal fogtok dolgozni. Egyszerű kis munkadarabokat, játékokat készítetek. Saját ötleteiteket is felhasználhatjátok. Egyénileg és csoportokban is munkálkodtok majd.
a tankönyvet más tanulók is használni fogják, ezért vigyázzatok rá! E könyv
lapjaira ne írjatok, ne rajzoljatok! Rajzaitokat, feljegyzéseiteket egy vonalas füzetben készítsétek el!
figyeld meg és jegyezd meg a jeleket!
Ezek alapfeladatok, mindenki oldja meg!
Ezek nehezebb feladatok, nem kell mindenkinek megoldania.
Beszéljétek meg! mesélj róla! Válaszolj!
a füzetedben (írólapon, rajzlapon) oldd meg a feladatot!
Ezeket a feladatokat otthon vagy a napköziben is elvégezheted.
Vigyázz, balesetveszélyes!
Könyvajánló
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KÖRNYEZETÜNK
Már elsős vagyok
1. Használjatok egy füzetet is technikaórákon!
Rajzolhattok, ragaszthattok, írhattok bele.
Ez lesz a „technika-életvitel”
füzetetek.

2. mi volt Vera jele az óvodában és mi volt Vilmosé? Rajzold le a te óvodai jeledet a füzetedbe!

3. miért köti össze a „masni” az óvodát és az iskolát? Rajzold le a füzetedbe, hogy
mit csináltatok az óvodában, és mivel foglalkoztok majd az iskolában!

óvoda

Iskola

tanulás
mese

játék
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Gyalog jövök iskolába
1. miért szerencsés az a gyerek, akinek ilyen szép, tiszta levegőjű, egészséges,
zöld környezetben van az iskolája? Rajzold le a füzetedbe a te iskoládat!

2. Ákos lerajzolta útját az iskolába. mire kell vigyáznia az úton?

3. figyeld meg a jelzőlámpát! Elindulhat-e a két gyerek ennél a jelzésnél? Játsszátok el az átkelést!

Iskola

4. figyeld meg és rajzold le a füzetedbe azokat a közlekedési lámpákat, amelyekkel iskolába menet találkozol! Kérdezd meg a szüleidtől, melyik mit jelent, és próbáld megjegyezni!
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Környezetünk
1. mondd el, mely dolgok nem valók a tanterembe! Indokold meg a válaszodat!

2. Rajzold le a füzetedbe, mely dolgokra lesz szükséged technikaórákon!
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Környezetünk anyagai
1. Rajzold le a füzetedbe, te mit készítettél már a képeken látható anyagokból!

2. Vannak körülöttünk olyan tárgyak, anyagok, amelyeket a természet vagy az
emberek alkottak. melyek a természetes anyagok ezek közül?

3. Beszéljétek meg, milyen anyagból készülhettek az alábbi tárgyak!
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KÉPLÉKENY ANYAGOK ALAKÍTÁSA
Gyurmagyümölcsök, gyurmazöldségek
1. Honnan szerezhetjük be a gyümölcsöket, zöldségeket? Segítenek a képek.

2. milyen alakú zöldségeket és gyümölcsöket ismertek?
milyen műveletekkel készíthetnétek
el őket?
GömBöLyÍTÉS

3. Készítsetek gyurmából játék gyümölcsöket és zöldségeket! Soroljátok fel,
milyen anyagokra, eszközökre lesz szükségetek!

4. Játsszátok el a gyümölcsvásárlást!
Rendezzetek kiállítást az elkészült munkákból!
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Mit készíthetünk még gyurmából?
1. melyik zöldség és gyümölcs NEm készíthető el gömbölyítéssel?

2. a körte például kúposítással készül. Rajzold le a füzetedbe, mi készülhet
még ezzel a művelettel!
KÚpOSÍTÁS

3. a sárga tálkát bemélyítéssel formázták. Rajzold le a füzetedbe, mit készíthetnél még ugyanígy!
BEmÉLyÍTÉS

9
technika1_2014.indd 9

17/04/14 21:44

A játék maci péksüteményei
1. a maci is megéhezett. a képek segítségével készíts neki
„gyurmareggelit”!

2. Válasszátok a képeken látható műveleteket a munkátokhoz!

SODRÁS

TEKERÉS

fONÁS
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Készítsetek érmet gyurmából!
1. a rendszeres mozgástól egészséges leszel. Rendezzetek futóversenyt! Jutalmazzátok a legjobbakat az általatok készített
éremmel!

2. milyen anyagból készíthettek érmet a győzteseknek?
Dolgozzatok sógyurmával! Válasszatok a képeken látható műveletek közül!

LapÍTÁS KÉzzEL

LapÍTÁS NyÚJTófÁVaL

NyOmaT (érem, medál, kagyló)
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Kerítés a kiskutyának
1. Készíts kerítést a játék kutyusnak, hogy ne tudjon elszökni!
Válassz a következő műveletek közül!

SzELETELÉS, VÁGÁS

2. a szögletes formákat ütögetéssel is elkészítheted.
próbáld ki ezt a műveletet is!

ÜTöGETÉS

3. milyen anyagból készültek ezek az épületek? Rajzold le a házatokat a füzetbe!
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Varázskezek
1. Készíts te is hasonlókat!
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PAPÍRMUNKÁK
Milyen anyag a papír?
1. Tájékozódjatok, mit árulnak a
papírboltban!
2. alakítsatok ki a teremben kis papírboltokat! Játsszatok csoportban „papírboltos” játékot!

3. mi minden készülhet papírból?
Soroljátok fel, milyen papírfajtákat ismertek!

4. milyen tulajdonságok alapján tudnátok csoportosítani a
papírokat? Készítsetek papírgyűjteményt a füzetbe!
5. Vizsgáljátok meg, hogyan tudjátok alakítani a papírt! Használjátok a következő kifejezéseket: hajtogatható, téphető, nyírható, gyűrhető, gömbölyíthető, sodorható!
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Röfiék kukoricadíszei
1. Segítsetek Röfiéknek kukoricát ábrázoló képeket készíteni a lakásukba!
milyen anyagokból készítenétek el? milyen műveleteket választanátok?

2. Tervezzétek meg a munka lépéseit, és írjátok le a sorszámokat helyes sorrendben a füzetbe!
1. ragasztás, 2. a minta előrajzolása, 3. gyűrögetés-gömbölyítés, 4. nyírás,
5. szárítás
a szükséges eszközök:

3. milyen anyagból készíthetnél még kukoricaképet a malacoknak? Rajzold le
terveidet a füzetedbe! Te milyen képet szeretnél tenni a szobád falára?
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Csákó
1. Készítsetek kirándulásra egyforma fejfedőt magatoknak! Válasszatok hozzá
anyagot! melyik a legalkalmasabb a felsoroltak közül?
írólap, újságpapír, krepp-papír, zsírpapír, celofán

2. Végezd el a műveleteket!
az ábrákon vastag folytonos vonal jelöli a papír szélét:
Vékony kétpont-vonal jelöli a hajtáséleket:
Hajtsd félbe!
1.

2.

5.

3.

6.

4.

7.

3. Több csákó egymáson fenyődísz is lehet.
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Csónak
1. Ki tudja, miből készülnek a csónakok? Ki ült már csónakban?

2. milyen anyagból lehet egy játék csónakot elkészíteni? Hajtogassátok meg
papírból! alakítsatok négy csoportot! az első csoport írólapból, a második
selyempapírból, a harmadik zsírpapírból, a negyedik rajzlapból hajtogasson
a rajzok alapján! a csákó lesz a „kiindulás”.

8.

11.

9.

12.

10.

13.

3. Tegyétek vízre az elkészült csónakokat! Írjátok le a füzetbe, milyen sorrendben merülnek el!
4. Rendezzetek papírhajós „tengeri csatát”! Beszéljétek meg a játék szabályait!
Papírhajtogatás A–Z-ig. Könyvkuckó, Budapest, 1998.
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Repülő
1. Rajzold le, milyen repülőgépet láttál már!
aki utazott repülőn, mesélje el az élményeit a többieknek!

2. Készíts te is papírrepülőt! a rajzok alapján vagy elképzelésed szerint dolgozz!
a)

1.
2.

3.

4.

5.

4.

b)

1.

6.
2.

3.

5.

3. próbáljátok ki a kész repülőket! Jelöljetek ki repteret, leszállópályát!
Versenyezzetek, melyik gép száll messzebbre!
melyik ért földet közelebb? miért történt így?
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