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BEVEZETŐ
Az elmúlt tanévben a környezetismeret-órákon 
már sok mindent megtanultatok a körülöttünk 
található dolgokról. Az idei tanévben tovább 
folytatjuk a környezetünkben élő növények és 
állatok megismerését.

Könyvünkben különféle jelöléseket találtok, 
melyek között a jelmagyarázat segítségével 
könnyebben eligazodtok:

 A kiegészítő anyagokat jelöli. Ezeknek a fel-
dolgozása nem szükséges, de hasznotokra válik. 

 jelöli a tanulmányi kirándulásokat, megfi-
gyeléseket.

A piros szín mindig a veszélyre figyelmeztet!

Zöld betűkkel jelöltük az egészség-, a környe-
zet- és természetvédelemmel kapcsolatos fi-
gyelmeztetéseket.

Kék színnel a tananyag feldolgozását segítő kér-
déseket, meg� gyeléseket jelöltük.

A Szerzők és a Szerkesztő

Már tanultad, tapasztaltad 

Kísérletezz, � gyeld meg!

Érdekességek

Nézz utána!

Ellenőrizd tudásodat!





LAKÓHELYÜNK KÖRNYEZETE
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Az iskolai osztályok „lakóhelye” a tanterem. 
Ha tavaly is ugyanebben a tanteremben volt az 
osztályotok helye, akkor a berendezési tárgya-
kat már nagyon jól ismeritek. 

Nézz körül a tanteremben, majd csukd be a sze-
medet! Próbáld felsorolni, mi minden van a te-
remben! 
Milyen anyagokat használtak fel a készítésük-
höz?
Csoportosítsd a felsorolt tárgyakat anyaguk sze-
rint!

A tanterem berendezésének legfontosabb ele-
mei a tanulói padok (vagy asztalok és székek), 
polcok, szekrények, tanári asztal és a fali tábla. 
(Egyre több tanteremben láthatunk már digi-
tális táblát is.) 
A  padok különböző méretben készültek, hi-
szen a gyerekek magassága is eltérő.

Hasonlítsátok össze a legmagasabb és 
a legalacsonyabb padot! Fonalat vagy 
papírcsíkot használjatok a méréshez! 
Mondjátok el, mit tapasztaltatok! 

A tantermi bútorok természetes anyagból, fá-
ból készülnek. A fa könnyen megmunkálható, 
alakítható. A belőle készült bútorok kényelme-
sebbek, mintha csak fémből készülnének. Fe-
lületüket csiszolják, festik, lakkozzák. Így tar-
tósabbak. 
A  digitális táblák készítéséhez mesterséges 
anyagokat, műanyagokat használnak. Ezekre 
csak különleges tollal lehet írni. 

Milyen mesterséges anyagokat találsz a tante-
remben?

A mi tantermünk, a mi iskolánk

Tanterem képe

Hagyományos falitábla

Digitális tábla
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A falitábla is fából készül. Erre írhatunk fehér 
és színes krétával. 

A kréta régen ter-
mészetes anyagból 
készült, ami a ten-
gerek alján rakó-
dott le. Kalcium-
karbonát a neve. 
A ma használatos krétát a gipsz porának pré-
selésével állítják elő. Mindkettő jól látható 
nyomot hagy a táblán.

Készítsetek az osztályterem alaprajzához ha-
sonló vázlatrajzot a füzetbe a tantermetekről!
Figyeljétek meg a terem berendezését, a bútorok 
helyét!

Sétáljatok az iskolában!
A tanteremből kilépve nézzetek körül az iskola 
épületében! 
A  folyosón olyan világítótesteket (lámpákat) 
láthatsz, amelyek a nagy tereket is jól megvi-
lágítják. 
A fűtőberendezések (radiátorok, konvektorok, 
kályhák) segítségével fűtik az iskola épületét.

Ha feleslegesen égnek a lámpák, akkor pazar-
lóan bánunk az energiával.
A jól záródó ablakok, ajtók az épületben tartják a 
meleget, és kevesebbet kell fűteni. Szellőztetéskor 
rövid időre ki kell tárni az ablakokat, így a leve-
gő gyorsan kicserélődik, és az épület nem hűl ki.

Beszéljétek meg, hogyan lehetne még takarékos-
kodni a fűtéssel, világítással Mondjátok el, ti ho-
gyan takarékoskodtok otthon!
Hasonlítsátok össze az otthonotokat az iskola 
épületével! Milyen hasonlóságokat és különbsé-
geket láttok? Miért kell több fűtőtest és lámpa az 
iskolába? 

Osztályterem alaprajza

Ezt az iskolai folyosót sok lámpa 
világítja meg sötétedés után

Ha ezek az ablakok rosszul 
záródnak, akkor itt 

sok meleg távozik a szabadba
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Az iskola épületében nem csak tantermek ta-
lálhatók. Az iskola működéséhez raktárak és 
kiszolgálóhelyiségek is kellenek. 
A raktárban tárolják a használaton kívüli búto-
rokat, iskolai eszközöket.
A kiszolgálóhelyiségeket (az étkezőt, a mosdó-
kat) a tanulók és a felnőtt dolgozók is használ-
ják.

Az iskola berendezései az évek során elhaszná-
lódnak, elromlanak. Ezek javítását a karban-
tartó végzi.

 Az iskola tisztán tartása a takarítók feladata.
Ha vigyázol az iskola és a tanterem felszerelé-
sére, sokáig jó állapotban maradnak.

Beszéljétek meg, ti mit tehettek azért, hogy az 
iskolában és otthon a használati tárgyak minél 
tovább épek maradjanak!

A  legnagyobb körültekintés mellett is előfor-
dulhatnak az iskolában balesetek, tűzesetek. 

Tűz esetén azonnal szóljatok felnőttnek! 

Az iskolában található tűzoltó készülék segít-
ségével azonnal megkezdik a felnőttek az ol-
tást, miközben értesítik a tűzoltókat is.
Ha fegyelmezetten viselkedsz, megkönnyíted a 
mentők, tűzoltók munkáját.

Ellenőrizd tudásodat
•  Hogyan lehet az iskolában és otthon 

takarékoskodni az energiával?
•  Otthon vagy az iskolában kell töb-

bet � zetni a világításért és a fűté-
sért? Vajon miért?

•  Miért fontos a karbantartók mun-
kája az iskolában?

A jelek és feliratok segítségével 
könnyen megtalálod a kiszolgáló 

helyiségeket

Menekülési útvonal tűz esetén.
Azt az irányt mutatja, 
amerre a leghamarabb 

biztonságos helyre juthatsz

Minden iskolában található ilyen 
vagy hasonló tűzoltó készülék

RAKTÁR
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Az iskola épületéből kilépve nézz körül!
Mondd el, mi van az iskola bejáratával szemben! Mi látható a bejárattól jobbra?
Van-e nevezetes épület az iskola közelében?
Merre kell indulnod, ha a legközelebbi parkba vagy játszótérre szeretnél eljutni? Sorold fel 
a helyes irányokat!

Aki távol lakik az iskolától, autóval is érkezhet. Ha 10-15 perces gyaloglás után megér-
kezel, felesleges autóval jönni. Ha kevesebbet autózunk, környezetünk tisztaságát véd-
hetjük.

Készíts útvonalrajzot a kép segítségével az otthonod és az iskola közötti útról! Tüntesd fel, 
milyen utcákon haladsz át! 
Hasonlítsátok össze az útvonalrajzokat! Mit tapasztaltatok?
Keresd meg az iskoládat a településetek térképén! Mondd el, mihez van közel? 
Hogyan jelöli a térkép?

Tanulmányi séta az iskola környékén
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Tegyetek egy sétát az iskola környékén!

Ha városban laktok, akkor elsősorban parko-
kat, fasorokat vagy ligeteket látogathattok meg. 
De a kertvárosi részekben akár gyümölcsös-
kertet vagy éppen konyhakertet is meg� gyel-
hettek.
Akik faluban vagy kisebb településeken lak-
nak, azoknak a kertek (virágoskert, konyha-
kert) meg� gyelése nem okozhat gondot. Sőt 
minden bizonnyal többfajta gyümölcsöskert is 
található a környezetükben.

A sétához igyekezzetek olyan útvonalat 
választani, amelyen végighaladva lát-
hattok parkot, kertet és esetleg gyümöl-
csöst is!

Beszéljétek meg, merre érdemes mennetek a sé-
ta során! 
A sétán � gyeljétek meg, hogy merre jártok az is-
kolához képest!

Vigyetek magatokkal jegyzetfüzetet, ceruzát, 
gyűjtőzacskót!
Jegyezzétek fel, milyen növényeket, állatokat lát-
tatok a sétán!
Tanítótok irányításával gyűjtsetek érdekes növé-
nyeket!
Védett, telepített növényeket ne tépjetek le!
Vizsgáljátok meg a növények szárának hajlítha-
tóságát, keménységét, nedvességtartalmát, szí-
nét! Jegyezzétek fel, mit tapasztaltatok!
Ha láttatok állatokat is, jegyezzétek meg, amit 
a legfontosabbnak tartottatok velük kapcsolat-
ban! Egy-egy szót írjatok fel emlékeztetőül!

A parkokat, kerteket, gyümölcsösöket az em-
ber alakítja ki és gondozza.

Gondozott városi park

Családi ház kertje

Szőlőskert
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Meg� gyeléseket nem csak a tanulmányi sétán 
végezhetsz. 
Az osztályteremben vagy otthon is sok érde-
kességre bukkanhatsz, ha környezeted növé-
nyeire, állataira � gyelsz. Napról napra nyomon 
követheted fejlődésüket, növekedésüket vagy 
szaporodásukat. 

Figyeld meg a tankönyv fotóin a szobanövényeket!
Melyek találhatók meg otthonodban vagy az osz-
tálytermetekben?

A természetben előforduló növények más-más 
talajt kedvelnek, így van ez a szobanövények-
nél is. Például a kaktuszok a homokos talajt 
kedvelik.

A  tankönyv képein is láthatod, hogy vannak 
olyan növények, amelyek virágot hoznak, de 
olyanok is, amelyek csak zöld leveleikkel díszí-
tik az otthonod.

Biztos láttad már, ahogy édesanyád növényt 
ültet át vagy szaporít. Ültetéssel már te is pró-
bálkozhatsz!

Ültess babot vagy kukoricaszemet!

Ha ültetés előtt csíráztatod a magokat, ak-
kor sokkal hamarabb kikel a növényed. Ehhez 
mindössze nedves, meleg környezetet kell biz-
tosítanod számára. 
Ezután ültesd egy cserép földbe! Fontos, hogy 
a föld felszínétől csak 2-3 cm mélyre ültess! 
Naponta locsold meg! 
Az így gondozott magokból a szemed láttára 
kifejlődik az új növényke.

Növényed fejlődéséről vezess naplót a munkafü-
zetben!

Meg� gyelések, vizsgálatok

Tanteremben is tartható 
dísznövények

Az Aloe vera 

A szobaciklámen virágzó 
dísznövény

A bab csíranövénye
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Háziállatok, házi kedvencek

A ház körül élő állatok lakóhelye, tápláléka 
az embertől függ. Nyugodt körülmények kö-
zött élnek, hiszen nem kell naponta megküz-
deniük a táplálékért. Gazdájuk eteti, gondoz-
za őket. Ezért háziállatoknak nevezzük őket.
A  háziállatok közül több is biztosítja az 
ember táplálékát. Húsukért, tojásukért 
tartja őket, azaz hasznot hoznak. Ezért ha-
szonállatoknak nevezzük őket. 
Ezeket az állatokat a vadon élő állatokból 
háziasította az ember. Ilyenek például a 

tyúk, kacsa, liba, kecske, nyúl, ló, galamb, 
bárány.

A  vadon élő állatokról nem az ember 
gondoskodik. Maguk szerzik meg a táp-
lálékukat. 
Életmódjuk és testfelépítésük alkalmazko-
dott környezetükhöz. 

Figyeld meg, mi a különbség a vadállatok és 
a háziálla tok külseje között!

A nyári lúd Magyarorszá-
gon is fészkelő vadlúdfaj. 
Vizek partján él. Ősszel 
hosszú vándorútra indul. 
Háziasított utódja a házi 
 lúd, melyet libatelepeken 
is tenyésztenek. Ezek a te-
lepek már messziről felis-
merhetők a hangos gágo-
gásról. 

A házi sertést húsáért, bőréért tartja az ember. Őse a nagy testű vaddisznó. Sok 
kárt okoz a szántóföldeken, a kukoricásban. Féltő gonddal óvja csíkos malacait.
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El lenőrizd tu dá so dat!
•  Miben különbözik a házi- és a 

vadon élő állatok életmódja?
•  Nevezz meg házi- és vadon élő 

állatokat!
•  Miért tart az ember háziálla-

tokat?

A  vadméhek a házi méhekhez ha-
sonlóan családokban élnek. Fák od-
vába gyűjtik a mézet. A házi méhe-
ket a méhészek kaptárakban tartják. 
Ezekben gyűjtik össze az értékes vi-
rágport, és készítenek belőle mézet. 
Szúrásuk veszélyes lehet!

Nézz utána, mire használjuk a mézet!

A házi macskának számos fajtája és 
színváltozata létezik. Négylábú em-
lősállat, amely éjjel vadászik. Az em-
lősöknek négy lábuk van, testüket 
szőr borítja. Elevenen hozzák világra 
utódaikat.

A rágcsálók közé tartozó aranyhör-
csögöt terráriumban, forgácsalmon 
szokták tartani. Az almot hetente 
tisztítani kell. Magvakat, gyümölcsö-
ket fogyaszt. Nagyon szapora állat.

Az aranyhal növényevő, de szívesen 
elfogyaszt minden haleleséget. Ak-
váriumban vagy kerti tavakban tar-
tása nagyon elterjedt.
Gyűjts képeket akváriumban tartott 
aranyhalakról! 

A  kutya az ember hűséges társa. 
Vannak olyan fajtái, amelyeket élet-
mentésre képeznek ki.

A  kutyát, a macskát, az aranyhörcsögöt, 
az aranyhalat sokan kedvtelésből tartják. 
Ezért ezeket az állatokat házi kedvencek-
nek is nevezzük.

A  következő órára hozz magaddal külön-
böző zöldségeket!
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A tanulmányi sétán meg� gyelhetted a ház kö-
rüli kerteket is. A ház előtti kertet előkertnek 
nevezik. Itt általában virágok nyílnak, dísznö-
vények növekednek.

Sorolj fel néhány virágos növényt, amelyet elő-
kertben láttál!

A  kertekben gyakoriak az egynyári virágos 
növények. Ezek tavasztól őszig élnek. Tavasz-
szal kihajtanak, növekednek, virágot hoznak, 
majd elpusztulnak.
De az évelő növények is helyet kapnak. Az 
olyan lágy szárú növényeket nevezzük így, ame-
lyek több évig élnek.

A petúnia virágnévből származik a női név is. 
A virág neve indián eredetű. Egynyári illatos 
növény.
A körömvirág egynyári gyógynövény. For rá-
zata megkönnyíti az emésztést és gyulladásgátló.

A  margaréta egy méter magasra is megnö-
vő virágos növény. Kellemes illatú virágában 
egész nyáron gyönyörködhetünk. Évelő.

Nézz utána, hogy az évelő növények-
nek melyik része telel át!

A rózsa a kertek kedvelt évelő tüskés növénye. 
Illatos virágai több színben pompáznak.
A nárcisz hagymás évelő növény. Kora tavasz-
szal díszíti a kerteket.

„Nincsen rózsa tövis nélkül!” Valójában a ró-
zsának tüskéi vannak. Az a különbség a tüs-
ke és a tövis között, hogy a tüske az ág legkül-
ső részéből nő, míg a tövis beljebbről.

Beültettem kiskertemet

Virágos előkert

Bársonyvirág, más néven büdöske

A petúnia sokféle 
színben pompázhat

„Nárcisztenger”
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A konyhakerti növények fontos táplá-
lékaink, amelyeknek magas a vitamin-
tartalmuk.

A konyhakerti növényeket zöldségféléknek ne-
vezzük. Főzve, sütve és a legtöbb nyersen is fo-
gyaszthatók. Főzelékek, köretek készülhetnek 
belőlük. Nagyon egészséges a fogyasztásuk. 
Nyers állapotban tartalmazzák a legtöbb vita-
mint. Ha így fogyasztod, evés előtt alaposan 
mosd meg!

A paradicsom és a paprika egynyári növények. 
Sok C-vitamint tartalmaznak.
A sárgarépának és a petrezselyemnek a gyöke-
rét fogyasztjuk. A benne lévő anyagok segítik a 
fogazat és a csontozat fejlődését.

Mire használják a petrezselyem leveleit?

A fejes káposzta, kar� ol és kelkáposzta többféle-
képpen is elkészíthető zöldségféle.
A vöröshagyma és a fokhagyma a betegségek 
meg előzésére is alkalmas.

Játsszatok! 
Rendezzetek be az osztályban zöldségüzletet! Az 
eladó kínáljon zöldségféléket a különböző éte-
lekhez (főzelékek, saláták, levesek)!

 A  következő órára hozz magaddal különböző 
zöldségeket, gyümölcsöket!

 

Zöldségeskert salátával

A paprika és a paradicsom termése

A zöldségek közül 
a legtöbb nyersen fogyasztva 

a legegészségesebb

El lenőrizd tu dá so dat!
•  Mit jelent az egynyári kifejezés?
•  Sorolj fel évelő növényeket!
•  Milyen konyhakerti növényeket is-

mersz?
•  Miért fontosak étrendünkben a zöld-

ségfélék?
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Milyen gyümölcsfákat ismersz?
Milyen gyümölcsöket szoktál enni? 
Melyik a kedvenc gyümölcsöd?

A  gyümölcsfákkal beültetett terület a gyü-
mölcsös. A  gyümölcsfák termése nagyon íz-
letes, vitamindús táplálék. Az ember gondos 
törődésének (locsolás, fametszés, permetezés) 
köszönhető, hogy a gyümölcsösök fái ízletes, 
egészséges és bőséges termést hoznak.

Gyümölcsök nem csak a fákon teremhet-
nek. Tavasz végén terem az évelő, lágy szárú 
földieper. A málna-, a ribizli- és az egresbo-
kor termései is gyümölcsök. Ízletes szörpök, 
lekvárok készíthetők belőlük.

A gyümölcsöket nemcsak gyümölcsöskertek-
ben láthatod, hanem a természetben vadon is 
előfordulnak. Ezek a fák kisebb gyümölcsöt 
teremnek.

Gyümölcseinkből ízletes befőtteket, lekváro-
kat és szörpöket készíthetünk. Ilyenek az al-
ma, körte, szilva, meggy, cseresznye, sárgaba-
rack, birsalma. Vannak olyan gyümölcsök is, 
amelyeknek kemény a héja. Ilyen a dió vagy a 
mandula, amelyeket sütemények készítésénél 
is gyakran használunk. 

Mely gyümölcsöket tárolhatjuk télen is frissen, 
hűtés nélkül?
Érdeklődj szüleidtől, nagyszüleidtől, hogyan tar-
tósíthatók a gyümölcsök télire!

Csoportosítsátok az otthonról hozott 
gyümölcsöket íz, alak, szín szerint!

Mosolygó gyümölcsök

Almáskert

A ribizli és az egres termése

Ízletes lekvárok készülnek belőlük
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Az alma a legértékesebb hazai gyümölcsünk, 
mivel szinte egész éven át hozzájuthatunk, és 
nyersen fogyaszthatjuk. A  vadalmából neme-
sítették ki.
Az almának több fajtája van: színe, formája, íze 
a savanyútól az édesig különböző lehet. Van-
nak olyan almafák, amelyeknek már júliusban 
beérik a termése, de vannak ősszel érők is.

A  körtefa termése illatával, ízével, zamatával 
kiemelkedik a többi gyümölcs közül. A csapa-
dékos időjárást kedveli.

A vadon élő körtefa gyümölcse a vackor. Ré-
gen a kenyérsütés után kemencében aszal-
ták. Ez Süsü a sárkány kedvence is. Ha tehe-
titek, nézzétek meg a Csukás István művéből 
készült báb� lmet!

A gyümölcsfákat folyamatosan gondozni kell, 
hogy sok, szép egészséges termést hozzanak!

Figyeld meg a képeket! Miben különbö-
zik a vadalma és a vadkörte a gyümöl-
csösben termesztett almától és körtétől?

Játsszatok! 
Sorold fel egy gyümölcs tulajdonságait, társaid 
pedig találják ki, melyikre gondoltál! 

Készítsetek gyümölcssalátát! Használjátok fel 
a magatokkal hozott gyümölcsöket!

Almafa virága és termése

Sokféle alma a piacon

A vadalmafa termése

A vadkörtefa termése

El lenőrizd tu dá so dat!
•  Mit nevezünk gyümölcsösnek?
•  Miért nevel az ember gyümölcsfákat?
•  Miért egészséges a gyümölcsök fo-

gyasztása?
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Az emberek nagyon régóta törekednek arra, 
hogy környezetüket szebbé tegyék. Amióta so-
kan városokba költöztek, eltávolodtak a termé-
szettől. A városokban lakók parkokkal, „zöld 
szigetekkel” igyekeztek pótolni a természet hi-
ányát.
Ezek nemcsak kellemes pihenőhelyek, hanem 
tisztítják a levegőt is. A lombkorona kiszűri a 
levegő porszennyeződéseit. A fák, cserjék lom-
bozata felfogja a város zaját.

A városi parkok mindenki előtt nyitva állnak.
Manapság már egyre gyakrabban vidéki kiste-
lepüléseken is létrehoznak parkokat.

Meséld el, hogy egy általad látogatott parkban 
milyen növényeket láttál!

A régi kastélyok parkjait sokszor egész csa-
patnyi kertész gondozta rendszeresen. Külö-
nösen híresek és szépek voltak a magyar, a 
francia és az angol kastélyok parkjai. Nagy 
részük most is régi szépségében pompázik.

A parkokban sokszor különleges fajtájú, érde-
kesen nyírt fákat, bokrokat láthatunk. Ezek 
szemet gyönyörködtető, a környezetet díszítő 
növények. A  virágos lágy szárú növényeket 
szín vagy fajta szerint különböző alakzatokban 
ültetik.

Nézz utána a könyvtárban, milyen 
dísznövények díszíthetik még a par-
kokat! Mutass be egyet társaidnak!

Különleges, vörös lombú, ezüstös levelű, ér-
dekes termésű dísznövények teszik még szín-
pompásabbakká parkjainkat.

„Zöld szigetek”

Gondosan megtervezett park

Sok kertész gondos munkájától 
lesznek szépek a parkjaink

A parkok szép növénye 
a trombitavirág

A Festetics-kastély parkja




