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BEVEZETŐ

Kedves 2. évfolyamos tanuló!

Az elmúlt tanévben a környezetismeret-órákon már sok mindent megtanultál a körü-
löttünk található dolgokról. Az idei tanévben folytatjuk a környezetünkben élő növé-
nyek és állatok megismerését. Meg� gyeljük, hogyan változik környezetünk. Ismerke-
dünk testünkkel. Megtanuljuk azt is, hogyan védhetjük meg egészségünket.
Munkafüzetünkben, akárcsak a tankönyvben, különféle jelöléseket találsz, amelyek se-
gítenek a feladatok megoldásában.
Ez a munkafüzet a tankönyvet egészíti ki. Az itt található feladatokat önállóan oldd 
meg! Így a munkafüzet segít a tanult ismeretek alkalmazásában, és abban, hogy tudá-
sod tartós legyen.

Így jelöltük azokat a feladatokat, amelyek megoldásához ajánlott a tankönyv használata.

Meg� gyelés után válaszolj a kérdésre!
Írd le a tanulmányi séta vagy kirándulás tapasztalatait!

Végezz önálló kutatómunkát!

Érdekességek, kiegészítő anyag.

Tanulásodhoz sok sikert kívánunk!

Az Apáczai Kiadó, a Szerzők és a Szerkesztő
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LAKÓHELYÜNK KÖRNYEZETE

A mi tantermünk, a mi iskolánk

1.  Készíts vázlatrajzot! Rajzold le a tantermetek bútorait, a berendezését az üres keret-
be! Színezd ki zölddel azokat, amelyek természetes anyagból készültek!

2.  Takarékoskodhatunk-e az energiával, ha megfogadjuk a következő tanácsokat? Ha 
igen, akkor I, ha nem, akkor H betűt írj a mondatok után!

 a)  Ha kicsengetéskor mindannyian kimegyünk a tanteremből, lekapcsoljuk a villanyt. ___
 b)  Az ablakokat egész óra alatt sarkig tárjuk, úgy szellőztetünk. ___
 c)  Nem baj, ha nem záródnak rendesen az ajtók és az ablakok, legalább friss levegő jut 

a tanterembe. __
 d) Ha megenyhül az idő, felesleges egész nap magas fokozaton fűteni. ___

3. Írd le egy szóval, mi a kiszolgáló személyzet tagjainak a feladata!

 karbantartó:  takarító: 

 konyhai személyzet:  büfés néni: 

4. Mit jelentenek a következő jelek? Írd a vonalra!

RAKTÁR
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Tanulmányi séta – Meg� gyelések, vizsgálatok

1.  Mit látsz, ha kilépsz az iskola kapuján? Irányok szerint csoportosítsd! Gyűjts képe-
ket a látottakról! A füzetedbe ragasztva megörökítheted iskolád környékét.

 Az iskola kapujával szemben: 

 A kaputól jobbra: 

 A kaputól balra: 

2.  Rajzoljátok le a séta útvonalát! Jelöld a tájékozódási pontokat! Az iskola a kiindulópont.

2. Vezess naplót növényed fejlődéséről!

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap 7. nap

Magassága (cm)

Leveleinek száma

Színe

8. nap 9. nap 10. nap 11. nap 12. nap 13. nap 14. nap

Magassága (cm)

Leveleinek száma

Színe
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Háziállatok, házi kedvencek

1.  Húzd alá a háziállatokra igaz mondatokat! A többi mondat számát írd a megfelelő 
helyre! Ha mindkettőre igaz, mindkét helyre írd oda a számot!

 Vadon élő állatok: ________________ Házi kedvencek: ________________
 1. Lakóhelye az embertől távol van.
 2. Táplálékát önállóan szerzi meg.
 3. Az ember biztosítja a lakóhelyét.
 4. Életében és utána is hasznot hajt gazdájának.
 5. Kedvességével, ragaszkodásával örömet szerez gazdájának.
 6. Rendszeresen az ember eteti.
 7. Nem hoz hasznot gazdájának.
 8. Az ember nem használja fel táplálkozásra vagy másra a részeit.

2.  a) Miért tartja az ember a háziállatokat? 

 b) Kösd össze a háziállatok nevét a hozzájuk tartozó rajzzal!
 szarvasmarha tyúk kecske bárány liba házinyúl

3.  a) Neked van házi kedvenced? Ha igen, ragassz egy képet róla a keretbe! Ha még 
nincs, rajzold le, milyen állatot szeretnél tartani! 

 b) Írj róla néhány érdekességet, és mutasd be kedvelt tulajdonságait!
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Beültettem kiskertemet

1. Egészítsd ki a mondatokat!

 Az  virágos növények tavasztól őszig élnek.

 Az évelő növények olyan lágy szárú növények, amelyek  

 élnek.

2.  Rajzolj egy egynyári és egy évelő virágos növényt, amelyet tavasszal láthatsz a ker-
tekben!

 

Egynyári Évelő

3. Mely növényeket nevezzük zöldségféléknek? 

 Írj példákat!

4.  a) Gyűjts kora tavasszal nyíló hagymás virágokról képe-
ket! Ragassz be a keretbe egyet!

  b) A gyűjtött képekből csoportokban állítsatok össze 
gyűjteményeket! Díszítsétek vele az élősarkot!
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Mosolygó gyümölcsök

1.  Milyen különbségek vannak a vadon és a gyümölcsöskertben termő gyümölcsök 
között? Vajon mi lehet ennek az oka? Mondd el!

2.  Miért fontosak a gyümölcsök a táplálkozásunkban?

 Azért, mert ízletesek, és sok  tartalmaznak.

3.  Írd a gyümölcsök számát a megfelelő állítás után! Egy gyümölcs több helyen is sze-
repelhet.

 Lédús a húsa. __________________  Kemény héja van. ___________________
 Piros színű. ____________________  Lágy szárú növény termése. ___________
 Bokron terem.  __________________  Fás szárú növény termése. _____________
 Vadon terem.  __________________

1.

alma

2.

eper

3.

ribizli

4.

körte

5.

szilva

6.

meggy

7.

dió

8.

sárgabarack

9.

egres

10.

vackor

11.

málna

12.

mandula
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„Zöld szigetek”

1. Húzd alá, miért töltik az emberek szívesen az idejüket a parkokban!

 alszanak, dolgoznak, pihennek, beszélgetnek, olvasnak, esznek, sportolnak, 
 zenét hallgatnak, szalonnát sütnek, sátoroznak

2.  Színezd ki azokat a növényeket, amelyeket láttál már parkokban! Az üres keretbe 
rajzold le, amit te ültetnél egy parkba! Írd alá a nevét!

búza

tuja

rózsabokor

napraforgó

aranyeső

3. Fejezd be szóban a megkezdett mondatokat!
 A parkok növényeit rendszeresen gondozni kell, mert…
 A parkokat mindenki látogathatja, mert…
 Az itt látható növények nem táplálékként hasznosak, mert…

4. Tervezz parkot saját elképzeléseid szerint! Indokold meg, miért így tervezted!
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Rendszerezzünk!

1. Egészítsd ki a mondatokat!

 A háziállatokat  élő állatokból háziasította az ember.

 Az ember húsukért, tojásukért tartja őket, ezért   

 nevezzük őket.

2. Válaszolj szóban!
 Sorold fel a baromfiudvar lakóit!
 Mondj olyan vadállatokat, amelyeket háziasított az ember!
 Nevezz meg olyan állatokat, amelyeket kedvtelésből tarthatunk!

3. Csoportosítsd a képen látottakat a számok segítségével!

 Virágok: ____________  Zöldségek: ____________  Gyümölcsök: ____________

 

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

4 .  Jelöld P betűvel a parkra igaz, K betűvel a kertre igaz, Gy betűvel a gyümölcsösre igaz 
mondatokat! Vigyázz, mert előfordulhat, hogy több betűt is beírhatsz egy mondat után!

 Növényei hasznot hoznak és szépségükkel a környezetet is díszítik. _____
 Termése nyersen, lekvárként és italként is fogyasztható. _____
 Kellemes pihenőhely. _____
 Szép látványt nyújt. _____
 Gondozás, ápolás, védelem nélkül hamar tönkremegy. _____
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AZ ERDŐ, MEZŐ, VÍZPART

Varázslatos rengeteg

1. Kösd össze az erdő szintjeinek nevét a kép megfelelő részével!

 1. avarszint 2. cserjeszint 3. lombkoronaszint

2.  a) Hol élnek ezek a növények és állatok? 

 b) Írd a fenti rajz megfelelő számát melléjük!

AZ ERDŐ, MEZŐ, VÍZPART
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Az erdő növényei

1. Melyik évszakban virágzik a hóvirág?

 

 Beszéljétek meg, hogy miért!

 Színezd ki a hóvirágnak azt a részét, amelyik télen a föld alatt pihen!

2.  a) A virágok szárának vizsgálatakor szerzett tapasztalataid alapján húzd alá a szó-
párok tagjainak egyikét! 

kemény – puha
zöld – barna

száraz – nedvdús
hajlékony – törékeny

  b) Írd a vonalra, hogy nevezzük azokat a növényeket, amelyekre az aláhúzott szavak 
illenek!

 Ezek a növények .

3. Nézz utána, milyen lágy szárú növények virágoznak még az erdőben!
 Írd le néhánynak a nevét! Az egyikről ragassz be egy képet az üres helyre!
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4.  a) Színezd ki a fa és a bokor rajzán azt a részt, ahol eltérnek egymástól! 

 b) Írd a vonalra a látható részeket! Kösd össze a bokor és a fa megfelelő részeivel!

         

5. Írd az állítások fölé az odaillő erdőfajta nevét!

  

 A fák ágai soha sem csupaszok. A faágak télen csupaszok.
 Folyamatosan hullatják levelüket. Ősszel hullatják le száraz leveleiket.
 Télen-nyáron zöld színű a lombja. Lombja tavasztól őszig zöld.
 A talajt mindig száraz tűlevelek borítják. A talajt ősszel és télen vastag avarszőnyeg borítja.

6. Nézz utána, milyen örökzöld és lombhullató fák vannak! 
 Néhánynak írd le a nevét!

 Örökzöld: 

 Lombhullató: 

7.  Állítsatok össze közösen gyűjteményt az őszi erdőben talált vagy hozott termések-
ből! Helyezzétek el az élősarokban!
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Az erdőben élő állatok

1.  a) Karikázd be azoknak az állításoknak az első betűjét, amelyek a rovarokra illenek!

 Mindegyikük szárnya kemény.
 Lábuk is segíti őket a mozgásban.
 Egészen kis méretű is található közöttük.
 Három pár szárnyuk van.
 Pöttyös szárnyú is van közöttük.
 Kemény szárnyú is van közöttük.
 A lakásban is megtalálható mindegyikük.
 El tudnak bújni az avarban az ellenségeik elől. 

 b) Olvasd össze függőleges irányban a betűket, és írd a megfejtést a vonalra!

 Megfejtés: 

 c) Rajzold le a megfejtést az üres keretbe!

2. Melyik kisállat adta fel az alábbi apróhirdetést?
 Rajzban válaszolj!

 Vörös bundájú, hosszú farkú kisemlős
 albérletet keres lehetőleg fa odvában,
 esetleg diófa szomszédságában. Jelige: mogyoró.

3. Színezd ki a költöző madarakat!

   
 Erdei fülesbagoly Fehér gólya Sárgarigó

   
 Széncinege Veréb Füstifecske
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Tarka mező

1. Írd a képek fölé a megnevezésüket!
Mező

2. Egészítsd ki a mondatokat!

 A mező rendszeresen felszántott része a .

 Itt termesztik a .

3. a) Kösd össze, melyikből mi készül! 

 

  b) Találtál-e olyan terméket, amely többféle termésből is elkészíthető? Húzd alá a 
nevét színessel!

4.  Rajzold le, hogyan tárolja az ember a rét meg-
szárított füvét! Írd le, hogyan hasznosítja!

 

 

5. Énekeljétek el az A part alatt című dalt! Utánozzátok a mozgásokat!

liszt

étolaj

magvas zsemle

lángos

süteménykenyér

ki� i

sült krumpli
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Mezőn élő állatok

1. Írd az állatok nevéhez a megfelelő mondatok számát!

 Mezei nyúl: ________ Mezei pacsirta: ________ Fürge gyík: ________

 Mezei tücsök: ________ Ürge: ________ Egerészölyv: ________

 1. Ciripelő hangot ad.  7. Csoportosan él.
 2. Költöző madár.  8. Védett állat.
 3. Fegyvere a gyors futás.  9. A látása nem éles.
 4. Szeret köveken napozni. 10. Énekesmadár.
 5. Bogarakkal, pókokkal táplálkozik. 11. Állandó madarunk.
 6. Pockokra, madarakra vadászik. 12. A talaj mélyedésébe építi fészkét.

2.  Nyilazd a megnevezéseket a megfelelő rajzhoz (egy rajzhoz több nyíl is mutathat)! 

emlősállat

madár

rovar

rágcsáló

3.  a) Gyűjts képeket mezőn élő állatokról! Ha 
találsz olyanokat, amelyekről még nem tanul-
tunk, ragassz egyet ide! 

  b) A gyűjtött képeket csoportosítsátok az álla-
tok mozgása szerint (pl. ugrik, repül stb.)!
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Növények vízben, vízparton

1. Egészítsd ki a mondatokat!

 A növények táplálékot,  és szaporodási helyet is
 
 nyújtanak az állatoknak.

 A nádas két jellegzetes növénye: , .

2. Figyeld meg a képsort! Mesélj róla!

 

3. Nevezz meg három vízparti évelő növényt! 
 Rajzolj is le egyet!
 

 

4.  Régen a gyerekek kedvenc játéka volt a nádsíp. Ha sikerült 
nádat hoznod a sétáról, te is faraghatsz édesapád segítségé-
vel sípot.

5. Nézz utána, mit készítenek gyékényből! 
 Rajzold is le, vagy hozz róla fotót!
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Állatok vízben, vízparton

1. Válaszolj a kérdésekre egy-egy szóval!

Mi fedi a halak testét?

Hol telelnek?

Nevezz meg egy ragadozó halat!

Hol élnek a békák? , 

2.  Rajzolj egy vízparti rovart és egy olyan állatot, amelyik éjjel jár a tápláléka után!
Nevezd is meg őket!

3.  A gólya a magyar emberek egyik kedvenc madara, ezért sok, fehér gólyáról szóló
mondóka, népdal keletkezett. Gyűjts össze néhányat!

4. a) Írd az állatok melletti számokat a megfelelő halmazba!

b) Találsz 3 olyan állatot, amelyek nem a vízparton élnek. Nevezd meg az élőhelyüket!

tyúk9.

harcsa2.

5.

3.
6.

7.
4.

8.
szúnyog1.

Halak Madarak Rovarok




