BEVEZETŐ
Kedves _________________________________ !
				
(Írd ide a keresztnevedet!)
Reméljük, már átlapoztad az új tankönyvedet. Az első technikaórán megtudod, mirelesz
szükséged az év folyamán!
Már év elején kezdd el gyűjteni a terméseket, a textil- és fonalmaradékokat, a kisebb dobozokat! Bizonyára szívesendolgozol majd a különböző anyagokkal. Bátran kérdezz, ha valamit
nem értesz! Ha nem ismered valamelyik szó jelentését, keresd meg a Fogalomtárban!
A munkadarabok elkészítésekor saját ötleteidet is megvalósíthatod. Törekedj rá, hogy
pontos, tiszta és szép munkát végezz!
Mindig óvatosan bánj az eszközökkel, mert balesetet okozhatnak!
Munkád végeztével rakj rendet!
A könyv használata során figyeld a következő jeleket!
		 Ezek alapfeladatok, mindenki oldja meg!
		 A nehezebb feladatokat jelöltük így.
		 Jó, ha tudod! (Lényeges tudnivalók.)
		 Dolgozzatok párokban, vagy alkossatok 4-6 fős csoportokat!
		Kísérletezz!
		 Vigyázz! Balesetveszély!
		 Nézz utána!
		Tudod-e?
		
Bízunk benne, hogy sok-sok örömet szereznek a technikaórán az elkészült tárgyak.
Jó munkát kívánunk!
A szerzők és a Kiadó
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Ismételj!
1. Hogyan jutsz el az iskolába? Gyalog vagy valamilyen járművel? Milyen közlekedési eszközöket szoktál látni útközben?
2. Beszéljétek meg, mit jelentenek az itt látható közlekedési táblák, jelzések!

3. Milyen képlékeny anyagokból készülhettek a képeken látható tárgyak? Emlékezz
vissza a műveletek sorrendjére! Használd a következő kifejezéseket!
hengerítés, gömbölyítés, lapítás, mélyítés
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4. Miből készítettél csákót, repülőt, csónakot?
a) Melyiket hajtogattad könnyebben? Miért? Beszéljétek meg!
b) A papír mely tulajdonságára ismersz, ha szalvétát, papír zsebkendőt használsz?

5. Nézz körül az osztályban! Sorold fel, mely tárgyak készültek fából! Te mit készítettél ebből az anyagból első osztályban?
6. Mely eszközökkel dolgoztál technikaórán a különböző munkadarabok elkészítése során? Válaszd ki és írd fel őket!
kalapács, virágcserép, gyurmakés, sodrófa, gyalu, vonalzó, gyurmatábla, ceruza,
festék, vízfesték, ragasztó, tű, olló
7. Mire ügyeltetek a különböző eszközök használata közben? Beszélgessetek arról,
hogyan tudjátok megelőzni a baleseteket technikaórán!
8. Mi jut eszedbe ezekről a képekről? Mely ünnepekről nem látsz itt képet?
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OTTHON, CSALÁD, HÁZTARTÁS
Élet a családban
1. Hol élsz? Nevezd meg a településfajtát! város, falu, tanya

2. Milyen házban laktok? Mutasd be a többieknek!

3. Mitől véd meg az otthonod?
Kikkel élsz itt együtt? Sorold fel őket!
Kinek mi a feladata?
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4. Készítsd el síkbábokból a családod tagjait!
• Rajzold le őket egy rajzlapra! Érzékeltesd a magasságbeli különbségeket!
• Színezd ki az embereket!  Figyelj a családtagok jellegzetes arcvonásaira (hajszín,
szem, bajusz, száj stb.)!
• Ollóval nyírd körbe a formákat, majd rögzítsd hurkapálcához vagy spatulához!

5. Mutasd be a családodat a bábokkal! Eljátszhatsz velük egy rövid történetet is.
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Családi időbeosztás
A helyes időbeosztás megkönnyíti az életünket. Így jut idő munkára, tanulásra, sportolásra, pihenésre. Törekedj te is arra, hgy célszerűen oszd be az idődet!
1. Sorold fel a hét napjait és a napszakokat!
2. Mikor végzed a képeken látható cselekvéseket?

3. Mikor kell lefeküdnöd, hogy másnap frissen ébredj, és figyelni tudj az órákon?
4. Beszéljétek meg, miért fontos a reggeli! Sorolj fel olyan élelmiszereket, amelyek
az egészséges táplálkozásodat segítik!
Az egészséged érdekében mozogj sokat! Ne a tévénézés és a számítógépezés töltse ki a szabadidődet!
5. Beszéljétek meg, hogyan kell viselkedni a játszótéren! Mire kell vigyázni hintázás
közben? Hogyan kell használni a mászókát, a csúszdát, hogy ne érjen baleset?
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Hetirend készítése
6. Mivel tölti a családod a hétvégét? Mennyi idő jut kirándulásra, múzeumlátogatásra, játékra, kerékpározásra?
7. Hová írják be szüleid a programokat, hogy ne feledkezzenek meg róluk? Folytasd a felsorolást! telefon…
8. Készíts hetirendet a minta alapján!
		 A hetirend elkészítésének lépései:
• A hosszú vonalzód segítségével vonalazd meg a rajzlapodat az ábra alapján!
(A vonalzód szélessége a felső és az alsó vonalat jelöli.)
• Írd be a napok nevét és az időtartamokat a táblázatba!
• Az elfoglaltságaidat jegyezd be, vagy rajzold le a téglalapokba!
• Díszítsd kedvenc állatod vagy növényed képével a hetirendedet!

Bizonyára a te szüleid is nagyon sokat dolgoznak. Szeretnéd, ha több idejük maradna arra, hogy játszanak veled? Így lesz, ha segítesz nekik a háztartási munkákban.
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Tisztaság és rend
1. Sorolj fel néhány háztartási munkát! Hogyan osztjátok meg otthon egymás közt
a feladatokat?
2. Nevezd meg a képen látható háztartási eszközöket!
1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

11.
10.

9.

12.

13.

3. Melyik házimunkához használjuk őket? Csoportosítsd őket a füzetedben!
		 takarítás, főzés, mosás…
4. Beszéljétek meg, mire kell vigyázni a használatuk közben!
5. Hogyan előzhetők meg a háztartási balesetek? Beszéljétek meg!
Az elektromos készülékek működtetéséhez mindig kérj segítséget a felnőttektől!
A háztartási munkákhoz környezetkímélő tisztítószereket használj, és bánj velük
óvatosan! Csak felnőtt felügyelete mellett takaríts!
6. Hol találkozhattok ezekkel a jelekkel (piktogramokkal)?
Beszéljétek meg a jelentésüket!
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Testápolás
Nem elég, ha csak a környezeted tiszta és rendezett. Neked is ápoltnak és tisztának
kell lenned, hogy egészséges maradj.
1. Milyen tisztálkodási eszközöket használsz? Rajzold le a őket a füzetedbe!
2. Mondd el, melyik cselekvést mikor végzed! Segítenek a képek.

3. Miért fontos a gyakori kézmosás? Sorold fel, mikor kell mindig kezet mosni!
4. Mikor használsz több vizet: fürdéskor vagy zuhanyozáskor?
5. Mondd el, miért fontos fürdés után a testhajlataidat szárazra törölni!
6. Fürdés előtt vagy fürdés után könnyebb levágni a körmödet? Indokold meg, miért!
Tisztálkodás után hagyj rendet magad után!
7. Állj fel! Mutasd meg a testrészeidet, és nevezd is meg őket!
8. Mikor voltál fogorvosnál? Hogyan tudod megőrizni fogaid épségét?
A fogápolás nagyon fontos, mert csak jó fogakkal tudod az ételt megrágni.
Az iskolában is legyen tisztaságcsomagod! Mindig legyen nálad, és hetente ellenőrizd, nem hiányzik-e belőle valami!
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Öltözködés
Az évszaknak megfelelő öltözködés segít az egészségünk megóvásában.
1. Nézd meg a képeket! Melyik évszakban készülhettek? Mi bizonyítja ezt?

2. Mi a meghökkentő a képeken? Beszéljétek meg!
3. Te hogyan öltöztetnéd fel az évszaknak megfelelően a gyerekeket?
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4. Nevezd meg a napszakokat! Csoportosítsd a füzetedben, milyen ruhaneműt viselsz az iskolában, milyet sportoláskor, alváskor!
pizsama, zokni, pulóver, alsónemű, póló, melegítő, tornanadrág, tornacipő, félcipő,
nadrág, szoknya
5. Melyik ruhadarabból veszel mindennap tisztát?
6. Miért fontos, hogy ne az utcai ruhádban tornázz a testnevelésórákon?
Vigyázz a ruháid tisztaságára, hogy kevesebbet kelljen édesanyádnak mosni! Így
is takarékoskodhatsz a vízzel és az energiával.
7. Mikor fér el több ruha a szekrényedben? Bedobálva vagy összehajtogatva?
		 Mit teszel a levetett ruhákkal? Mutasd meg, hogyan hajtogatod össze a ruháidat!

Tarts rendet a szekrényedben, ezzel is megkönnyíted édesanyád munkáját!
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Öltöztetőbaba készítése
A megfelelő öltözködés nemcsak az időjárástól véd, hanem az ízlésedet, a szép
érzékedet is fejleszti.
A hétköznapokat az ünnepek teszik színesebbé. Régen hazánk különböző tájegységein más-más népviseletet hordtak az emberek. Az ünnepi viselet mindig sokkal színesebb, díszesebb volt, mint a hétköznapi.

Matyó legények

Bujáki népviselet

Sárközi népviselet

1. Sorold fel, milyen alkalmakkor veszel fel ünneplő ruhát!
2. Beszélgessetek róla, hogyan illik viselkedni az iskolai ünnepélyeken!
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3. Tervezd meg az öltöztetőbaba ruhatárát!
• Gondold végig, hogy melyik évszakban, napszakban és milyen tevékenység
(kirándulás, sportolás, tanulás stb.) során viseli a babád ezt az öltözékét!
• A rajz alapján dolgozz! A baba ruhatárát folyamatosan bővítheted.
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Az egészséges táplálkozás
Táplálkozzatok egészségesen és változatosan! Figyeljetek az élelmiszerek mennyiségére és minőségére!
1. Készíts vitamindús uzsonnát!
		 A tejszínes krémsajtot keverd össze apróra vágott snidlinggel (metélőhagymával), és kend a kenyérre! Csíranövényeket és petrezselyemlevelet is szórhatsz az
uzsonnádra így több vitamint juttathatsz a szervezetedbe. Jó étvágyat!
2. 	Snidlinget nemcsak boltban vásárolhatsz, hanem te is nevelhetsz magadnak.
Hajtass snidlinget!
3.	Mire van szükség a növény hajtatásához, termesztéséhez? Nézd meg figyelmesen
a képeket!

virágföld, magvak, víz

a kizöldült snidling

vágás után újra kihajt

		 A növény is gondozást igényel. Ne felejtsd el rendszeresen megöntözni!
Az élelmiszerek egy része növényi mag.
Ha a mag nedvességhez jut, vizet szív
magába, megduzzad és felreped. Gyö
keret ereszt a talajba, és hajtásokat nevel. Így lesz a magból növény.
4. Milyen magvakat láttok a képen?
Ismerjétek fel őket!
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Közeledik a születésnapod, és vendégségbe hívtad a barátaidat. Csupa egészséges
étellel és itallal szeretnéd megkínálni őket. Anyukád javaslatára sokféle szendvicset
és egy gyümölcstálat készítesz.
5. Mit vásárolnál a szendvicsekhez? Válogass az élelmiszerek közül!
fehér kenyér, rozskenyér, magvas kenyér, vaj, margarin, sajt,
tojás, sonka, téliszalámi, párizsi, korpás zsemle, szeletelt tartós kenyér
6. Milyen zöldségfélékkel díszítenéd a falatkákat? Nevezd meg őket!

7. A szendvicskészítés lépései:
		 kézmosás, a kenyér vagy zsemle megkenése, a sonka ráhelyezése, a szendvics díszítése zöldségfélékkel

8. Milyen gyümölcsöket tennél a gyümölcstálra? Sorold fel a füzetedben!
9. Milyen itallal kínálnád meg a vendégeket? Válaszd ki a felsorolásból az egészséges italokat!
		 rostos narancslé, szörp, víz, szénsavas üdítő, gyümölcstea, limonádé, ásványvíz
10. A vendégség után segíts az asztal leszedésében és a rendrakásban!
Hallottál-e már a medvehagymáról? Miért egészséges? Nézz utána az interneten!
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KÉPLÉKENY ANYAGOK
Az agyag olyan természetes anyag, amelyet bányásznak. Vizes állapotban jól gyúrható, alakítható. Belőle a fazekasok a fazekaskorongon
cserépedényeket formáznak. Később a kemencében kiégetik az elkészült tárgyakat. Ezek a cserépedények.
A cserépedényeket olyan bevonattal (mázzal)
látják el, hogy ne engedjék át a vizet.
1. Mire használják a képen látható tárgyakat?
Beszéljétek meg!
2. Képolvasással kövesd az agyag útját!

A kályhacsempét is agyagból készíti a mester, és a vályogvetők is ebből formázzák a vályogtéglát.
3. Napjainkban mit készítenek még agyagból?
Mely mesterek dolgoznak még képlékeny anyagokkal?
Mikor vált valaki mesterré? Kérdezd meg a szüleidet,
nagyszüleidet, voltak-e mesterek a családotokban!
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