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Év eleji ismétlés

 1. Hol nyaraltál a szünidőben?

 2. Segítettél-e valamilyen munkában?

  Szüleimnek: 

  Nagyszüleimnek: 

 3. Szereztél-e új barátokat? Írd le a keresztnevüket!

 4. Mivel szeretnéd még szebbé tenni a tantermeteket? Rajzolj!

 5. Melyikről vehetünk jó példát? Rajzolj a képek mellé szomorú vagy vidám arcot! 

Újra az iskolában

!! 

Köszöntelek a 2. osztályban! Ebben a tanévben is sok érdekes feladat vár rád.
Sün  Simi

jj
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Hol élek?

 1. Milyen környezetben van a te lakóhelyed? Színezd ki azt a rajzot!

 
 2. Van-e a lakóhelyed környékén patak, folyó vagy tó? Színezd ki azt a rajzot!

 3.  Milyen településen élsz? Tanyán, faluban vagy városban? Színezd ki a megfelelő rajzot!

 4. Mi a településetek neve?

     Milyen utcában laktok?

     Házszám:       Irányítószám:

 5. Milyen sportolási lehetőségek vannak a településeteken?

 

Hol élek?

Mil t l üülléé él ? T á f l b g áá b ? S íá í d ki ff l lő j !S í

5

Hol élek?

 6.  Színezd ki azokat a rajzokat, amelyek a te lakóhelyeden is megtalálható épületeket 
ábrázolnak!

 

 7.  Mit szeretnél, hogy megvalósuljon a lakóhelyeden? Neked mi hiányzik a legjobban? 
Rajzold le!

ázolnak!

t él h ló lj l kóóhh ll d ? N k dlj á
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Hol élek?

 1. Találós kérdések
 Mint a pók a plafonon, kicsi pont az égbolton. Nyerge van, de nem paci,
 Csíkot húzva messze száll, úgy is hívják: gépmadár. pedállal kell hajtani.

 Megfejtés:   

 2.  Hol közlekednek a rajzokon látható közlekedési eszközök? Válogass a szavak közül, 
és írd a számokat a rajzok alá! 

1. földön, 2. föld alatt, 3. levegőben, 4. vízen
 

  Színezd ki azokat, amelyek a te lakóhelyeden is láthatók!
  Karikázd be azokat, amelyek sínen közlekednek!

Lakóhelyem közlekedése

, , g11. fö
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Hol élek?

 3. Színezd ki a jelzőlámpákat a szövegnek megfelelően!
   Állj! Tilos! Készülődj a továbbhaladásra! Indulhatsz!

 4. Rajzolj mosolygós arcot a helyes állításokhoz, szomorút a helytelenekhez! 

    Piros jelzésnél átmegyek az úttesten.

    Csak zöld jelzésnél megyek át az úttesten! 

    Az úttest közelében focizom és játszom.

    Ha van kerékpárút, ott kerékpározom.

    Nyugodtan kerékpározom a járdán.

    Álló jármű mögül akkor lépek az úttestre, ha szétnéztem.

 5. Írj két közlekedéssel kapcsolatos udvariassági szabályt!

 6. Hogyan lehet megelőzni a közlekedési baleseteket? 

jj os dj a o ább a a du a s

!
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Hol élek?

Az otthontól az iskoláig

1.  Készíts alaprajzot a szobádról és a tantermedről! Rajzolás előtt végezz becslést és 
mérést!  

  A tantermem hosszúsága: _____________ lépés, szélessége _____________ lépés.

  A tantermem hosszúsága: ______ m ______ dm, szélessége ______ m ______ dm.

  A szobám hosszúsága: ______ m ______ dm, szélessége ______ m ______ dm.
  Amikor berajzolod a bútorokat, ügyelj az arányokra!

2.  Hogyan jutsz el az otthonodtól az iskoláig? Készíts vázlatrajzot, útvonalrajzot! Raj-
zold be az útközben látható fontosabb épületeket! Segítségül  gyeld meg a tanköny-
vedben található rajzot!  

3. Egészítsd ki a mondatot!

   Bárhova indulok, mindig a 

  és a    utat választom. 

Szobád Tantermed

9

Hol élek?

4.  Képzeld el, hogy hosszú útra indulsz autóval. Egyszer csak nem működik a GPS. 
Mi jelenthet segítséget a tájékozódásban?

5.   A könyvedben, a füzetedben, az alaprajzokon, a térképeken mindig a lap felső szé-
lén jelöljük az északi irányt. Csak az irányok kezdőbetűjét használjuk.

 

6. Írd be a hiányzó világtájakat!   

 

É

Ny
 

K

   

É

 

7.  Játsszunk lépegetőst! Haladj a vonalak mentén a meg-
adott irányoknak megfelelően! Egy lépés egy négyzet-
rács legyen.

   Lépj kettőt keleti irányba! Lépj hármat déli irányba!
  Lépj ötöt nyugati irányba! Lépj hatot északi irányba!

(É)

(D)

(K)(Ny)

É

D

Ny K
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Hol élek?

1. Milyen munkákat vállalsz otthon rendszeresen a takarításban? 

2. Mit csinálnak a gyerekek? Írd a rajzok alá! 

3. Mondd el, hogyan kíméled a tanszereidet! 
  Hogyan óvjátok az otthonotok épületét, berendezési tárgyait?

4. Írd a képek alá, hogy melyik milyen energiával működik! Színezd ki a képeket!

Mit tehetünk a környezetünkért?

11

Hol élek?

5.  Színezd ki azokat az épületeket, amelyeken látható, hogy rendszeresen karbantartják!

6.  Húzd alá azoknak az eszközöknek a nevét, amelyeket önállóan is kikapcsolhatsz!  
mosógép, porszívó, kenyérpirító, rádió, televízió, vasaló, világítás

7.  Rajzolj! Melyik háztartási gépet használhatod szülői felügyelettel? Írd a nevüket a raj-
zok alá!

   

   

8.  Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyek rád jellemzőek!

   Gyakran elfelejtem lekapcsolni a villanyt; keveset nézem a tévét;

  nem felejtem nyitva az ablakot; olvasáshoz irányított fényt (kis lámpát) használok;

  nem a kádban fürdök, hanem zuhanyozok;

nem vigyázok a ruháimra; gyakran nyitogatom a hűtőszekrényt.
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Hol élek?

 1. Mi segít lakóhelyed múltjának, hagyományainak megismerésében?

 2. Kösd össze a tárgyakat a hozzájuk tartozó mesterségekkel!

Mesterségek: szűcs, fazekas, kovács, csizmadia, kosárfonó, szabó

 3. Milyen hagyományáról híres a te lakóhelyed környéke? Rajzold le!

 4. Milyen hagyományos ételeket ismersz a ti vidéketeken? Írj le néhányat!

 Lakóhelyem múltja

ÍÍ

13

Hol élek?

1. Írd le a pontos lakcímedet!
  Irányítószám és a településed neve:

  utca: házszám: emelet:

2. Hol szeretsz a legjobban játszani a lakóhelyeden?

3. Ha tehetnéd, milyen járművel szeretnél a legjobban iskolába járni?

4.  Képzeld el, tervezd meg! 
Rajzold le egy olyan ház 
alaprajzát, amelyben fel-
nőttkorodban szeretnél 
élni! 

 

 
5. A lakásotokban milyen karbantartási munkákat végeztetek utoljára?

6. Otthon hogyan takarékoskodtok az energiával?

Miről tanultunk?
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Az erdő életközössége

14

 1. Mit viszel magaddal a kirándulásra? Színezd ki! 

   Kényelmes cipőt, nem feltűnő színű ruhát, sapkát, esőkabátot, hátizsákot, ceruzát, 
jegyzetfüzetet, elemózsiát, innivalót, távcsövet, kézinagyítót, fényképezőgépet.

 2. Beszéljétek meg a következő jó tanácsokat!
  – Mindig az erdei úton, a kitaposott ösvényen közlekedj!
  – A szemetet zacskóba gyűjtve vidd haza!
  – Bármit megkóstolni csak a kísérő felnőtt engedélyével szabad!
  – Csak a lehullott leveleket, terméseket gyűjtsd!
  – Csöndben, halkan járj, és  gyelj!
  –  Az erdő, a tisztás virágai ott szépek, ahol vannak. Ha leszeded őket, hamar elher-

vadnak. Inkább készíts róluk fotót!
  – Ahol nehéz a járás, legyetek egymás segítségére!

 3. Kik az erdei csipet-csapat tagjai? Írd a rajzok alá a nevüket! 

 4. Kérjétek meg az erdész bácsit, hogy meséljen a munkájáról!

Készülj fel az erdei kirándulásra!

15

Az erdő életközössége

 1. Fák
   – Ez egy vadgesztenyefa. Meg gyelheted a fa törzsét. Készíthetsz róla kéregmintát. 

Egy írólapot rásimítasz a fa törzsére, és gra tceruzával vagy zsírkrétával besatírozod 
az egész lapot. Figyeld meg a levelének a színét, formáját, szélét! Körbe is rajzol-
hatsz egy lehullott levelet! Meg gyelheted, milyen a virágzata, a termése.

   Képzeld el, ha több növényt meg gyelsz, és jegyzetelsz, rajzolsz, saját magad készí-
tette könyved lesz róluk!

   vadgesztenyefa kéregminta vadgesztenyefa vadgesztenyefa Mi pottyant
    készítése levele virága ki a burokból?
       Rajzold le, és
       színezd ki!
 2. Az erdő talaján
   Az erdő talaján tavasztól őszig találhatsz valamilyen virágos növényt. A gyöngyvirág 

tavasszal nyílik. Nyáron már csak a leveleit láthatod. Ősszel a piros, golyószerű termé-
sét. Ezzel légy óvatos, mert mérgező!

        
  Színezd ki a növényeket! Rajzold le, mire hasonlít a gyöngyvirág kelyhe!
  
Hasonló módon, mint a fákról, a virágokról is készíthetsz „könyvet”!

 Hogyan figyelheted meg a növényeket?

vadgeszteennnyyyeeefavadgesztenyefadg ttt f adgesztenyefakérrreeegmmmiiinnntttaa vava

esz rólukk!!sz rólukkkk!!

kééérrreegggmmmmiinnttaaa

RR jj lldd ll ii hh llííít ööö ii ááá kk ll hh !!

a MMMiii pppooottttttyyyaaannnttta

       
SSSzííínezd ki a növényeekkkkeeettt!!!
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 Hogyan figyelheted meg az állatokat?

Az állatokat természetesen nehezebb meg gyelni, mint a növényeket. Helyet tudnak 
változtatni, és néhányan éjszakai életmódot folytatnak. Kezdd a házban, ház körül élő 
állatokkal! Egy távcső mindig hasznos eszköz lehet. Takarékoskodj a zsebpénzeddel, és 
a szüleid biztosan kiegészítik, hogy megvásárolhasd!

1. Ha van lehetőséged a környezetedben meg gyelni egy madarat, jegyezd le egy füzetbe!

  A madár neve:                                                                  

   Az alábbi szempontokkal 
se gítünk a meg gyelésben:

  – élőhelye
  – hangja
  – tápláléka
  – a csőre formája
  – a lába alakja,
  – szaporodása
  – hogyan gondozza  ókáit

2. Emlősállatokat is meg gyelhetsz:                             

  Az állat neve:
  
   Az alábbi szempontokkal  

se gítünk a meg gyelésben:
  – meg gyelés helye
  – szőrzete színe
  – hangja
  – tápláléka
  – szaporodása
  – életmódja
  –  testfelépítése (nagysága, 

lába, feje, füle, szeme, or-
ra, farka)

  Mit fejez ki a mozdulataival (ez a testbeszéd)? Írd le a legérdekesebbet!

Rajzold le a madarat!

(ez aa tttteessttttbbbbeesszéééédddd))))???? ÍÍÍÍrrdddd llllee aa lllleegggéééérrddddeekkkkeesseebbbbbbbbeetttt!!!!

Rajzold le!
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Az erdő életközössége

 1.  Írd a szavakat a megfelelő
helyre! Színezd ki a rajzot!

   talajszint, avarszint,
cserjeszint,

  lombkoronaszint
          

 2. Mit láthatunk az erdő különböző szintjein? Rajzolj!

 Az erdő szintjei

ő
!

ntjei

talajszint

cserjeszint

avarszint

 lombkoronaszint



Az erdő életközössége
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 1.  Egészítsd ki a rajzokat, színezd ki a fákat a négy évszaknak megfelelően! Írd alájuk
az évszak nevét!

Fák, cserjék

 2.  Kösd össze a szókártyákat a fa és a cserje megfelelő részeivel!

GYÖKÉRZET

TÖRZS

LOMBKORONA

e e ő és e e
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Az erdő életközössége

3. Melyik fához tartoznak a következő tulajdonságok? Írd a számukat a keretekbe!

1. lombhullató, 2. örökzöld, 3. virágai illatosak, 4. a virágából készült tea gyógyító 
hatású, 5. toboza van, 6. feldíszítve karácsonyfa is lehet, 7. levelei ősszel színesek, 
8. fája gyantát tartalmaz

4.  Rajzolj,
színezz!

5. Pótold a hiányzó rajzokat!

a vadgesztenye 
termése

az akác levele a bodza 
termése

fenyőtoboz a gyepűrózsa 
termése

tölgymakk

6. Mondd el, a környezetedben milyen tárgyak készültek fából!

Hárs: Erdeifenyő:

!! KarácsonyfaFenyőfa




