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Szervusz, kis barátom!

Emlékszel rám? Sün Simi vagyok.
Kérlek, lapozd végig az új tankönyvedet és a munkafüzetedet! Remélem, 

ér dekesnek találod! A tudás megszerzésében még segítségedre lehetnek: 
a könyvek, ismeretterjesztő fi lmek, a tankönyvhöz tartozó interaktív tananyag 
és az in ter net. Kérdezd a felnőtteket és az idős embereket!

A katicabogár érdekességeket, szorgalmi feladatokat, kiegészítő témákat jelöl.

A zöld mezőben található szöveg és a süni fi gyelmeztet a természet- és 
környezetvédelemmel, az egészséges életmóddal kapcsolatos szabá-
lyokra, feladatokra.

A kérdőjel a kérdéseket, feladatokat jelöli.

A bohóc játékra hív.

A könyv azt jelenti, hogy ha valamelyik téma különösen felkeltette érdeklődé-
sedet, a könyvekben és az interneten búvárkodhatsz.

Szorgalmi feladat.

A süni matricákat ebben a tanévben a munkafüzetbe, a jutalomoldalra ragaszt-
hatod. Tankönyvedhez használd a munkafüzetet! A feladatokat nemcsak tan-
órán oldhatod meg, hanem házi feladatként vagy kutatásként is.

Jó munkát kívánok!

A természetben
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Év eleji ismétlésÉv eleji ismétlés

Milyen érzésekkel érkeztél az iskolába? 
Hogyan telt a vakációd? 
Mi volt a legkedvesebb nyári élményed? 
Hol voltál nyaralni? 
Segítettél-e szüleidnek, nagyszüleidnek a házimunkában? 
 Követtél-e el olyan csínytevést a szünidőben, amelyet megbántál? Mi volt 
a tanulság belőle?
Lettek-e új barátaid?
Milyen könyveket olvastál?

Újra az iskolában

Galambos Bernadett:
Irány a suli! (részlet)

Véget ért a vidám nyár,
ó, de kár ez, ó de kár!
Fecskemadár útnak indul,
fehér gólyánk messze száll!

Vár az udvar, vár a suli,
vár a pad, a gyerekek,
mégis az a legszebb öröm,
ha tanítóm integet.

Átölel és megcirógat:
„Mennyit nőttél, bogaram!”
Gyere! Kezdjük, csengettek már, 
sok a dolgunk, munka van!
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Év eleji ismétlésÉv eleji ismétlés

Emlékszel, hogy miről tanultál az első osztályban? Segítenek a képek.



66

Év eleji ismétlésÉv eleji ismétlés

Zelk Zoltán: 
Ez aztán a vásárfia!

Milyen szép nagy ez a tó,
megveszem, ha eladó!
Meg a nádast, meg a hegyet,
meg az esőt, meg a szelet,
szélben úszó falevelet,
Fecskét, rigót, vadludakat,
megveszem a napsugarat               
és a Göncöl-szekerét,
rúdját s a négy kerekét!
De ha megveszed a tavat,                          
esőt, szelet, madarakat,
szállni indult falevelet
meg az erdőt, meg a hegyet,
ha talán az egész eget,
ha eladják, ha megveszed,
hová viszed, hová teszed?
Hova tenném máshova,
ahol voltak, csak oda!
A tavat a medrébe,
Göncölt vissza az égre,
hegy csúcsát az ég aljára,
a nádast a tó partjára,
falevelet őszi szélnek,
ahol vannak, csak ott szépek –
És azután az egészet 
ajándékba adnám néktek!

Gyermekversek: Hegyek, völgyek között
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Hol élek?Hol élek?

„Az ember a szíve mé-
lyén örökké odavaló, 
ahol született.”

(Tamási Áron)

Hol élek?Hol élek?
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Hol élek?Hol élek?

Lakóhelyed lehet sík vidéken, dombos vidéken vagy 
hegyvidéken. Megszépíthetik a patakok, folyók, tavak. 
Bárhol jársz a világon, ide mindig jó érzés hazajönni.

Hol élek?

Patak

HegyvidékDombos vidékSík vidék

Az emberek tanyán, faluban vagy vá-
rosban élnek. Ezeket településeknek 
nevezzük. A településeken utcák, terek, 
parkok, épületek találhatók. 

PaPPattatakkktakk

A lakóépületek az embereknek adnak otthont. A középületek az emberek el-
látását szolgálják. Ilyenek például az iskola, a múzeum, a kórház, a posta, a vásár-
csarnok, a könyvtár, a szabadidőközpont.

FalubanFaFFallulubbabannFFVárosban

Ez a kis ház a mi házunk,
ebben lakom én is.
Láttam házat szebbet, jobbat, 
ezt szeretem mégis. 
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Hol élek?Hol élek?

Park Vásárcsarnok

Játszótér

Templom

Iskola Posta

A települések, az utcák, a házak úgy szépek, ha rendben van a kör-
nyezetük. Vigyázunk a tisztaságra, szétválogatva (szelektíven) gyűjt-
jük a szemetet. Fákat ültetünk, parkokat, játszótereket gondozunk.

Vigyázzunk, hogy ne szennyezzük a természetes vizeket! Megszépíti 
életünket, ha az emberek segítik egymást, és jó kapcsolatban vannak.

Hol élsz? Milyen környezetben van a te lakóhelyed? 
Van-e a közeletekben folyó, patak vagy tó? 
Miért szereted a lakóhelyedet? Szerinted melyik a legszebb része? 
Mit mutatnál meg egy idegen embernek? 
Te mivel tennéd még jobbá és szebbé? 
Mi az, amit szeretnél eltüntetni a lakóhelyedről?
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Hol élek?Hol élek?

A városokban sok ember él, ezért többféle közlekedési eszközön utazhatunk.

Lakóhelyem közlekedése

SzemélygépkocsiSzSzememélélélygygéépépkkokocscsiii TrolibuszTrTrollolibibibususzz VillamosViVillllllamamosos

Vonat

Metró Repülőgép

VoVonanatt Személyszállító hajóSzSzememélélélysys ázázállllllíítítóóó hhahajójójó AutóbuszAuAu ótótóbbubuszsz

ReRepüpü őlőlő égégéppMeMetrtróóó

Azokat a járműveket, amelyeken sok ember utazhat, tömegközlekedési esz-
közöknek nevezzük. A tömegközlekedési eszközök használata kevésbé kör-
nyezetszennyező. A szabályok betartásával és udvarias magatartásunkkal 
megelőzhetjük a baleseteket.
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Hol élek?Hol élek?

A tömegközlekedési eszközök megállóját táblák jelzik. A megállóban elolvas-
hatjuk a táblákon az indulási időpontokat.

Autóbusz-
megálló

Villamos-
megálló

Trolibusz-
megálló

Vasút-
állomás,

pályaudvar

Metró-
állomás

Hajó-
állomás

Repülőtér

-
á

pá

V

ar

- T -

HÉV-
állomás

Te milyen közlekedési eszközzel jutsz el az iskolába? 
Miért nem tudsz gyalog eljutni? Mire fi gyelmeztetnek szüleid indulás előtt?
Milyen közlekedési eszközökön utaztál már? Melyik volt a legkényelmesebb? 
Miért a tömegközlekedés szennyezi legkevésbé a környezetet? 
Melyik fogyasztja a legkevesebb energiát?
Melyiken szeretnél még utazni?
Mutassatok be a közlekedéssel kapcsolatos helyzeteket! Jegy- és bérlet-
vásárlás, udvarias felszállás, átadod a helyedet, udvarias leszállás, visel-
kedés az ellenőrrel.

Megy a gőzös: A sor elején áll a masiniszta, vagyis a mozdonyvezető. Fog-
játok meg egymás vállát, és kígyózzatok a tanteremben. Köz ben énekeljé-
tek a követ kező dalt!

Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára.
Kanizsai, kanizsai állomásra.
Elöl ül a masiniszta,
Ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja.
Elöl ül a masiniszta,
Hátul meg a krumplifejű palacsinta.

Akinél elszakad a lánc, az lesz a masiniszta.
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Hol élek?Hol élek?

Emlékszel? Az első osztályban megismerkedtél az iskola helyiségeivel, dolgozóival.

Az otthontól az iskoláig                                      

Gyerekszoba alaprajza

Egy osztályterem alaprajza

Egy lakás alaprajza

Egy iskola alaprajza

Misi így jut el az iskolába.
A piros vonal Misi útvonalát jelöli.

A legrövidebb és a legbizton-
ságosabb utat választotta

EgEgyy lala ákákáss alalapaprarajzjzaaGyGyererekekszszobobaa alalapaprarajzjzaa

EgEgyy isiskokolala aalalaprprajajzaza EgEgyy ososztztáálálytytereremem aalalaprprajajzaza

Figyeld meg a rajzokat!

Az iskola és a házatok között megtett útvonalról készíthetsz vázlatrajzot, útvonal-
rajzot. Ha alaposan és többször megfi gyeled az útvonalat és a környezetét, vissza 
tudsz emlékezni. Menet közben is készíthetsz feljegyzéseket.
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Hol élek?Hol élek?

A térkép is egy alaprajz. Ez itt a mi hazánk,
Magyarország térképe

Fővilágtájak

Iránytű

Az épületek tervrajzán, az útvonalrajzokon, a térképeken jelöljük a világtá-
jakat. Ez segít a tájékozódásban. A világtájakat egy mérőműszer, az iránytű 
segítségével állapítjuk meg. Észak, dél, kelet és nyugat a fővilágtájak. 
A nagy kezdőbetűikkel jelöljük. Amikor harmadik osztályos leszel, meg-
tanulsz te is iránytűvel tájékozódni.

Amikor autós kirándulásra indultok, a szüleid tájékozódnak a pontos 
útvonalról. Segítségükre lehet az internet, a térkép és a GPS. Ha is-
merjük a legrövidebb útvonalat, üzemanyagot takaríthatunk meg. Ke-
vésbé szennyezzük a levegőt.

AAA éététété krkrkéééépép iiiss gegegyy lalalapaprarajjzjz EEzEz iiitttttt aa mmiii hhaha ááázázá knknkFőFőőőFő ivivi áálálálágtgtgtááájájáj kakak

Az épületek, lakások alaprajzára, vázlatrajzára nem csak az építkezéseknél 
van szükség. Jó, ha tudjuk, hol helyezkednek el a lakásban a különböző ve-
zetékek. Meghibásodás esetén hamarabb megtalálható és kijavítható a hi-
ba. Pénzt is takaríthatunk meg, mert nem kell felbontani az egész lakást.

Staféta: Folytassátok a történetet egy-egy mondattal!  Marciék lakásában 
meghibásodott a vízvezeték. Csőtörés történt. Sajnos nem tudták, hogy hol 
futnak a vezetékek…

Hasonlítsd össze a lakásotok és az iskolátok méreteit! Mondd el a különb-
ségeket!
Miért hasznos, ha a gyalogos és autós közlekedésben ismerjük a legrövi-
debb útvonalat? Ha van az autótokban GPS, mondd el, hogyan használjátok!
Miért jó, ha kéznél van a különböző vezetékek vázlatrajza?
Keressétek meg tanítói segítséggel az iskolátok helyét a településetek tér-
képvázlatán!

fent észak (É)

lent dél (D)

jobbra
kelet
(K)

balra
nyugat 

(Ny)

ű

-
É

D

Ny

É
•Ny

D
• Ny D

•K

É• K

K



1414

Hol élek?Hol élek?

Környezetünkben akkor érezzük jól magunkat, ha rendszeresen rendben tartjuk.
Otthonunk és iskolánk helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit kíméletesen és 
rendeltetésszerűen kell használnunk. Ezzel nagyon sok pénzt takaríthatunk meg, 
amelyet hasznosabb dolgokra lehet fordítani.

Mit tehetünk a környezetünkért?

Te biztosan vigyázol otthon és az iskolában a bútorok épségére. Nem 
fi rkálod, nem karcolod meg. Az összemaszatolt, összefi rkált fal sem 
szép látvány. Tanszereidhez tiszta kézzel nyúlsz, és használat után 
mindegyiket a helyére teszed.

Az épületeket és a berendezéseket rendszeresen fel kell újítani. A gondozatlan 
épület nem szép látvány, és egy idő után használhatatlanná válik. A karbantartás 
alkalmával a falat újrafestik. Megjavítják a tetőt, a burkolatokat. Felújítják a fűtést, 
vagy kicserélik a különböző vezetékeket.

Mit jelent a karbantartás? 
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Hol élek?Hol élek?

Az épületek karbantartásához és működéséhez energia szükséges. 

Hogyan takarékoskodjunk az energiával?

Mi az energia?
Mindent energia működtet. Az embereknek és az állatoknak az elfogyasztott táp-
lálék ad energiát. A növényeknek a Nap, az autóknak az üzemanyag (benzin, gáz-
olaj). Az elektromos áram a háztartási gépeknek biztosít energiát. A földgáz, a fa, 
a szén elégetésével melegítünk, fűtünk. Az energiafelhasználás környezetszeny-
nyezéssel is jár. Energiát biztosíthatnak a napelemek, a víz és a szél ereje is. Ezek 
nem szennyezik a környezetet.

A meghibásodott elektromos berendezések balesetet okozhatnak!

Játsszátok el, mi történne, ha egy napon az ébredéstől lefekvésig nem 
lenne energia!

Miért szükséges karbantartani az épületeket, berendezéseket? Milyen 
karbantartási munkákat ismersz? Milyen eszközök működnek elektromos 
energiával? Hogyan takarékoskodhatunk az energiával? Mire költenéd 
a családoddal a megtakarított pénzt? Mondd el, hogyan kell helyesen 
szellőztetni! Mutasd is be!

Otthon és az iskolában mindig fi gyelj a következőkre: A villanyt, a rá-
diót, a televíziót, a számítógépet, a vasalót, ha már nincs rá szükség, 
ki kell kapcsolni. A meghibásodott és nyitva felejtett ablakon, ajtón 
kiszökik a meleg. Udvariasan fi gyelmeztesd erre a körülötted élőket is! 
Ezzel védjük a környezetünket és pénzt takarítunk meg.

Benzinkút Gáztűzhely Napelemek a tetőn
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Hol élek?Hol élek?

A mesékből már sok információt szereztél arról, hogyan éltek régen az emberek.
Ebben a tanévben ismerkedj meg lakóhelyed múltjával! Segítenek a könyvek, 
a múzeumok, a helytörténeti kiállítások és az idős emberek emlékezései. Kérde-
zősködj a hagyományokról, a népszokásokról! A régi épületek is a múltat idézik.

KastélyKaKaststéélélyy

CsipkevarrásCsCsipipkekevavarrrráásás

Régi városrészRééRégigi vváárárosos érérészsz

A fazekas munkáiAA fafazezekakass mumunknkááiái

Valamikor minden használati tárgyat kézi erővel készítettek. Régi mesterségek:  
fa zekas, csizmadia, kovács, szűcs, takács, kosárfonó, kötélverő. Ezek közül né-
hány még ma is megtalálható.

A hagyományokat, népszokásokat meg kell őriznünk a mi gyerekeink 
számára. Ismerd meg lakóhelyed népdalait, ünnepi szokásait, hagyo-
mányos ételeit, italait és a környék nevezetességeit!

 Lakóhelyem múltja
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Hol élek?Hol élek?

Tihany. Templom, PaprikaházTiTihahanyny TeTempmplolomm PPapapririkaka áháházz

Népi hagyományok. Mihály-napi búcsúNéNépipi hhagagyoyomámánynyokok MiMiháhályly nnapapii búbúcscsúú

Vásári körhinta fából és vesszőből fonott 
kosarakból
VááVá ásásáriri kkörörhihintntaa áfáfá óbóbóll éésés vvesesszszőőbőbőőlől ffononotottt

Régi mesterség a zsinórkészítésRééRégigi mmesestetersrséégég aa zzsisi ónónórkrkéésés ízízí ététéss

Népi táncNéNépipi ttánáncc

Régen ilyen rongybabákkal játszottak
a gyerekek
RééRégegenn ililyeyenn rorongngybybababáákákkakall ájájátstszozottttakak

Milyen jellegzetes ételeket főznek a lakóhelyetek környékén?
Milyen hagyományokat ápolnak a környéken az emberek?
Milyen régi ünnepi szokások vannak a lakóhelyeden?
Mit játszottak régen a gyerekek?
Énekeljetek el vagy tanuljatok meg egy lakóhelyedhez kötődő népdalt!
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Hol élek?Hol élek?

Miről tanultunk?

Előzetes feladat: Gyűjtsetek képeket, rajzoljatok lakóhelyetekről és környékéről! 
Készítsetek belőlük csoportmunkában tablókat!
Lakóhelyünk lehet sík, dombos vagy hegyvidéken. Mindegyik másért szép. Lakó-
helyünkhöz szeretettel kötődünk. Itt van az otthonunk, a családunk, a barátaink.
Te milyen vidéken élsz? Van-e a közeletekben patak, folyó vagy tó? Mi a neve?
Városban, faluban vagy tanyán laktok?
Mire vagy a legbüszkébb a lakóhelyeden és környékén? Mit változtatnál meg?

Tömegközlekedési eszközök: autóbusz, 
villamos, vonat, trolibusz, metró, repülő-
gép, személyszállító hajó. Hogyan visel-
kedsz helyesen a tömegközlekedési esz-
közökön? Mi a véleményed arról az em-
berről, aki jegy vagy bérlet nélkül utazik?
Mire fi gyelsz a gyalogos közlekedés al-
kalmával? Milyen szabályokat tartasz be 
kerékpározás közben? Melyek a kör nye-
zetbarát közlekedési eszközök?

A vázlatrajz, útvonalrajz megtervezésével rövidebb idő alatt, biztonságosabban és 
takarékosabban közlekedhetünk. A környezetünkben és a vázlatrajzokon a világ-
tájak segítségével tájékozódhatunk. A fővilágtájak: észak (É), dél (D), kelet (K), 
nyugat (Ny). A készített útvonalrajzod alapján mondd el, hogy te hogyan érkezel 
az iskolába!

Lakókörnyezetünket igyekszünk óvni és 
szépíteni. Kellemes környezetben jobban 
érezzük magunkat. Vigyázunk a rendre, 
a tisztaságra, gondozzuk a kerteket, 
par kokat. Takarékoskodunk az ener-
giával.
A ti lakásotokban milyen karbantartást 
végeztek az utóbbi időben? Hogyan taka-
rékoskodtok az energiával otthon és az 
iskolában? Van-e a lakóhelyeden múze-
um, tájház, régi épület? Milyen hagyo-
mányokat őriznek az emberek?

Az elektromos autók nem szennyezik a környe-zetet
AzAz eelelektkktroromomoss auau ótótókk nenemm szszenennynyezezikik aa kköröörnynyeezetet

A szélerőművek a szél energiáját hasznosít-
ják. Elektromos áramot fejlesztenek. Nem 
szennyezik a levegőt

AA szszéélélererőőmőműűvűvekek aa ss ézézéll enenerergigiáájájáátát hhasasznznososíítít




