BEVEZETÉS
Kedves ……………………………..!
Szeretettel adjuk át neked az 1. évfolyamos TÉR tankönyv folytatását. Reméljük, ebben az évben is segítségedre lesz a körülötted lévô csodálatos világ felfedezésében. Továbbra is legyél bátor a megismerésben, és oszd meg tapasztalataidat, ötleteidet a társaiddal!
A tankönyv feladatainak megoldása közben sokféle módon bôvítheted ismereteidet. Munkádhoz sok sikert kívánunk, legyen minél több élményben részed
a tanév során!
A szerzôk
A jelek segítségével könnyebben tájékozódsz a feladatok között.

Figyeld meg!

Énekelj, ritmizálj!

Válogass!

Hallgasd meg a dalt, zenemûvet!

Tanuld meg!

Írj, rajzolj, színezz, egészítsd ki!

Játsszátok el!

Alkoss!

Fess!

Gyûjts, készítsd elô!

Beszélj róla!

Rendezzetek kiállítást!

Nyújtózz, lazíts!

Használd a számítógépet, internetet!
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MI TÖRTÉNT A NYÁRON?
1. Emlékszel? Az 1. osztály végén lerajzoltad, hogyan szeretnéd eltölteni
a nyári szünidôt. Mi valósult meg a terveidbôl? Meséld el!

2. Énekeljétek el a dalcsokrot!

Sári néni utazik; Jön a kocsi; Hívogat az iskola
3.

Antalfy István: Hova futsz
(részlet)

Hova futsz,
merre futsz,
kis patak?
Forrásod
hol terem,
hol fakad?

Hol a nyár
és a víg
gyerekek,
akik itt
fürödtek
teveled?

Hol a nyár,
s hol az új,
ami jön?
Egyszer csak
megint
beköszön.

4. Nézd meg figyelmesen a festményt!
• Hogyan kapcsolódik a vershez?
• Milyen színekkel festette meg a képet a
festômûvész?
• Színezd ki a négyszögeket a festmény
jellemzô színeivel!

Patkó Károly: Patakparton

4

TER_2_beliv.indd 4

10/18/13 1:45 PM

5. Rajzold meg rajzlapra az egyik kedves nyári élményedet a nyárra jellemzô
színekkel! Színes ceruzákat használj!
6. Rendezzetek kiállítást a rajzaitokból!
7. Üdítô nyári ital a bodzaszörp. Rajzold az edény mellé, mely hozzávalók hiányoznak még az üvegbôl! Segítségül olvasd el a szörp receptjét!

• A bodzaszörp elkészítése
Ø Beletesszük a vízbe a cukrot, a bodzavirágokat és a citromszeleteket. Egy
kevés ecetet is öntünk hozzá. Lefedjük az edényt, és öt napig állni hagyjuk. Utána leszûrjük, és már ihatjuk is.
8. Állj fel és körözz a karjaiddal, mintha egy szélmalom lennél! Mozgás közben
utánozd a zúgó szél hangját! Vigyázz, nehogy karkörzés közben véletlenül
megüss valakit!
9. Próbálj meg egy levegôvétellel minél több sort elmondani a Bújj, bújj, zöld
ág kezdetû gyermekdal szövegébôl!
a) A beszédgyakorlat után énekeld el a dalt egyenletes járással, közben tapsold a mérôt!
b) Játsszátok is el!
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10. Nézd meg a képeket! Mely dalok jutnak eszedbe róluk? Írd a képek alá!

a) Énekeljétek el a dalokat!
b) Énekeljétek el úgy is, hogy ritmushangszerrel hangoztatjátok a dal ritmusát!
11. Milyen emlékeid vannak a nyárról? Tervezz meg egy nyarat idézô egyszerû
képet! Rajzold meg a vázlatát írólapon!
12. Készíts falidíszt kavicsból és gipszbôl a vázlatrajzod alapján!
• A szükséges anyagok és eszközök
Ø Különbözô színû kis kavicsok, fehér gipsz, víz, 1 db vastagabb szög,

10 cm hosszú szalag vagy spárga, 1 db egyszer használható mûanyag
tányér, befôttesüveg a gipsz kikeveréséhez, pálca.
• Az elkészítés módja
Ø Töltsd meg a befôttesüveget hideg vízzel négyujjnyi magasságig! Ada-

gold hozzá lassan a gipszport! Keverd a pálcával tejföl sûrûségûre a
masszát!
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Ø Öntsd a gipszet a tányérba, és hagyd száradni! Várj 2-3 percet, és dí-

szítsd kavicsokkal a tervrajzod alapján!
1.

2.

Ø Fúrj a szöggel két lyukat a dísz szélére! 20-25 perc száradás után vedd

ki a falidíszt az öntôformából!
Ø Fûzz át a lyukakon egy vékony szalagot vagy spárgát, és készíts hurkot!
Akaszd fel otthon a szobád falára!
• Néhány hasznos tanács
Ø A massza kiöntése után mosd el az edényt és a pálcát langyos vízzel,
hogy ne kössön bele a gipsz!
Ø A felesleges gipszet ne a lefolyóba öntsd, mert eldugulhat! Tedd egy
zacskóba, és dobd a kukába!
13. Figyeld meg a gipsz tulajdonságait!
a) Milyen lett a gipsz színe száradás közben?
b) Változott-e a gipsz hômérséklete a megkötés során?
14. Nézzétek meg az elkészült munkákat! Van köztük olyan alkotás, amelyikrôl
valamelyik 1. osztályban tanult dal jut eszetekbe? Ha igen, énekeljétek el!
15. Hozz magaddal a következô órára egy kisebb méretû kartondobozt!
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KÖZLEKEDJETEK OKOSAN!
1. Hallgassátok meg a CD-rôl az emberek és a lovak lépteinek hangját! Hasonlítsátok össze az ember és a ló lépegetésének ritmusát!
2. Énekeljétek el a dalcsokrot!

Megy a kocsi, fut a kocsi; Pám, pám, paripám; Aki nem lép egyszerre
3. Gondolj valamelyik jármûre! Utánozd a hangját! Ha ügyes vagy, felismerik
a társaid is.

4.

Gyurcsó István: Vonatozó
Megy a vonat,
töf-töf,
száll a füstje,
pöf-pöf.
Ott egy falu,
itt egy ház,
a gazdája
benn pipáz,
töf-töf,

pöf-pöf.
Amott sárga
bakterház1,
a vasutas
ott vigyáz.
Megy a vonat,
töf,
száll a füstje,
pöf.

5. Mondogassátok ritmizálva a verset!
a) Kezdjétek halkan, majd fokozzátok a hangerôt!
b) Játsszátok el a vonat mozgását! Induljatok el lassan, fokozatosan gyorsítsatok, majd újra lassítsatok!
1 bakterház: vasúti ôrház
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6. Nézd meg figyelmesen a festményt!
a) Nevezd meg a képen látható jármûveket!
b) Mirôl lehet felismerni, hogy melyik napszakban (reggel, délben vagy este)
készült a festmény?
c) Milyen fények jellemzik a festményt?

Camille Pissarro1: Opera sugárút
7. Csoportosítsd a képeken látható jármûveket aszerint, hogy melyik hol közlekedik! Írd a rajzok számát a megfelelô halmazba!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Szárazföld

Víz

1 ejtsd: kámijj piszáro
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8.

János úr készül
Gyermekdal

9. Beszéljétek meg, hogyan kell átkelni az úttesten!
a) Mikor szabad átkelni a közlekedési lámpával ellátott útkeresztezôdésben?
b) Hogyan kell átmenni az út másik oldalára a zebrával jelölt átkelôhelyen?
10. Ismerd fel, mit ábrázolnak az itt látható képek! Csoportosítsd ôket a jelentésük alapján! A hasonló jelentésû ábrák karikáját ugyanolyan színûre színezd ki!
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11. Milyen tájékoztató ábrákat, táblákat ismersz még? Ebben segítségedre lehet az internet! Rajzolj le néhányat a keretbe! Színezd is ki ôket!

12. Figyeljétek meg a közlekedési táblákat!
a) Milyen az alakjuk?
b) Hogyan lehet csoportosítani a táblákat színük szerint?
13. Készíts közlekedési táblát!
• A szükséges anyagok és eszközök
Ø Rajzlap, színes ceruzák, papírragasztó, olló, hurkapálca.
• A tábla elkészítésének módja
Ø Rajzold meg a kiválasztott közlekedési tábla körvonalát a rajzlapra!
Használj vonalzót vagy kör alakú tárgyat!
Ø Rajzold rá a jelet a táblára, majd színezd ki!
Ø Nyírd körbe ollóval a közlekedési táblát! A körvonalon haladj!
Ø Helyezd el a kivágott formát egy másik rajzlapon!
Ø Rajzold körbe és nyírd ki ollóval a formát! Ez lesz a tábla hátlapja.
Ø Kend be ragasztóval az üres hátlap egyik oldalát és a közlekedési tábla
hátoldalát!
Ø Fektesd rá a hurkapálcát a tábla hátlapjára! Helyezd rá óvatosan a közlekedési tábla ragasztós hátoldalát!
Ø Figyelj rá, hogy rögzítés közben ne csússzanak el egymáson a lapok!
1.

2.

3.
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14. Énekeljétek el a János úr készül kezdetû dalt egyenletes járással! Közben
mozgassátok az elkészített jelzôtáblákat föl-le, jobbra-balra!
15. Olvasd el a mondókát!

Ez a kis ház a mi házunk,
ebben lakom én is.
Láttam házat szebbet, jobbat,
ezt szeretem mégis.
a) Mondd el egy levegôvétellel!
b) Kísérd valamilyen ritmushangszerrel!

16. Építsetek csoportonként épületeket kartondobozokból!
• A szükséges anyagok és eszközök
Ø Különbözô méretû és alakú kartondobozok, csomagolópapír, papírragasztó, olló.
• Hasonlítsatok össze különbözô vastagságú papírokat!
Ø Hasonlítsátok össze a csomagolópapír vastagságát a kartondobozéval!
Milyen papírból készült a doboz?
Ø Mit tapasztaltatok tépéskor és nyíráskor?
Ø Melyik papír hajtogatható könnyebben? Miért?
• Az építés lépései
Ø Fedjétek be a dobozokat csomagolópapírral! Mérjétek meg, hogy mekkora papírra van szükségetek! Nyírjátok le ollóval a felesleget!
Ø Rögzítsétek papírragasztóval a dobozhoz a csomagolópapír egyik végét, majd a másikat! Segítsetek egymásnak a csomagolás során!
1.

2.
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Ø Hajtogassátok be a papírt a doboz két oldalán az élek mentén!
Ø Hajtogassátok be a keletkezett sarkokat is!
Ø Ragasszátok a csomagolópapírt a doboz oldalához!
1.

2.

3.

17. Fessétek be a kartondobozból készített épületeket!
• A szükséges anyagok és eszközök
Ø Grafitceruza, tempera, víz, vastagabb sörtéjû ecset, vizestálka.
• Figyeljétek meg a víz és a tempera tulajdonságait!
Ø Csepegtess egy kevés vizet a csomagolópapírra! Mit tapasztalsz?
Ø Fess temperával egy csíkot a csomagolópapírra! Mit veszel észre?
Ø Hasonlítsd össze a vizes és a festékes foltot! Melyik áztatta fel
a papírt?
• A festés módja
Ø Elôször tervezd meg az épületed külsejét! Grafitceruzával rajzold meg
például a szinteket, az ablakokat, az ajtókat, a díszítéseket!
Ø Válaszd ki a színeket! Ha színárnyalatokat akarsz használni, keverj össze
különbözô színeket!
Ø Kevés vizet használj a festés során!
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18. Ugrálj indiánszökdeléssel egy helyben! Szökellj minél
magasabbra! Utánozd az indiánok csatakiáltását!
19. Építsetek fel egy utcát!
• Keressetek egy szabad felületet, amelyen megépíthetitek az utcátokat! Tervezzétek meg, hogy melyik
ház hol helyezkedjen el! Figyeljetek az úttest szélességére!
• Beszéljétek meg, hogy hol legyenek a közlekedési
táblák!
• Rögzítsétek az épületeket és a közlekedési táblákat
egy kis gyurmával!
• Nevezzétek el az utcátokat csoportonként!
20. Játsszátok el a Sári néni utazik kezdetû dalt! Játsszátok el a dalt úgy is,
hogy az általatok adott utcanevet mondjátok úti célként!
21. Egy jármû betûi bújtak meg az arcképen. Találd ki, melyik jármûrôl
van szó!

22. Hozz a következô órára olyan tárgyakat, amelyek hasznosak lehetnek
kiránduláskor!
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HEGYEN-VÖLGYÖN ÁT
1. Olvasd el a mondókát!

Egy hegy megy,
Szembe jön egy másik hegy.
Én is hegy, te is hegy,
Nekünk ugyan egyre megy!
2. Mesélj a lakóhelyed természeti szépségeirôl!
a) Nevezd meg a környéketeken található felszíni formákat (hegyeket, völgyeket, réteket, tavakat, folyókat, patakokat)!
b) Melyik a kedvenc kirándulóhelyed? Mondd el, miért szeretsz ott lenni!
3. Óvd a természet kincseit! Kiránduláskor vendégségbe érkezel a természetbe,
ahol sok élôlény lakik. Ne zavard ôket!
a) Rajzold a keretbe, melyik élôlény lennél legszívesebben!

b) Fogalmazd meg, milyen viselkedési szabályokat kell betartani a kirándulóknak! Mondd el a társaidnak is!
4. Rajzoljátok meg csomagolópapírra egy hátizsák körvonalát!
• Figyeljétek meg a hozott tárgyakat! Mire lehet használni ôket?
• Mit pakolnátok be a kiránduláshoz a hátizsákba? Beszéljétek meg!
• Rajzoljátok meg egy rajzlapra a legfontosabb tárgyakat! Használjatok zsírkrétát a rajzoláshoz és a színezéshez! Figyeljetek a tárgyak méretére!
• Nyírjátok körbe a tárgyak rajzát, és ragasszátok fel a hátizsákra!
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5. Énekeljétek el a dalcsokrot!

János úr készül; Megy a kocsi, fut a kocsi; Hopp, mókuska
6. Játszd el a többieknek!
• Mássz fel a hegyre!
• Szökdécselj a mezôn!
• Ereszkedj lefelé a lejtôn!
• Úszkálj a tóban!

16

TER_2_beliv.indd 16

10/18/13 1:45 PM

7. Figyeld meg a turistatérkép jeleit!
a) Milyen színûek és milyen alakúak?
b) Hol láthatók ezek a jelek a természetben?
c) Mit mond el a Duna-kanyarról az itt látható térkép?
Összekötô vagy rövidítô út.
Kerékpárral is járható vándorút.
Barlanghoz vezetô út.
Hegységen átvezetô út.
Hegycsúcsra vezetô út.
Térképes ismereteidet interaktív térképjátékkal is gyakorolhatod! Ebben segítségedre lehet az internet.
8. Keressetek fel egy közeli kirándulóhelyet!
a) Figyeljétek meg a felszíni formákat!
b) Készítsetek egyszerû rajzokat az útról és az út mellett látható jelzésekrôl!
c) Gyûjtsetek terméseket, faleveleket, lehullott fakérget!
9. Találd ki, hogy milyen ritmust rejt a rajz!

a) Mely dalok jutnak eszedbe róla?
b) Jegyezd le a felismert dal kezdô sorának ritmusát!
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10.

Ispirityi Pál

11. Rajzold elôször a levegôbe az Ispirityi Pál kezdetû dal dallamvonalát, majd
rajzold a keretbe a dal elsô sorának dallamvonalát!

12. Készítsétek el terepasztalon a kirándulóhely egyik részletének makettjét!
Figyeljetek a dombok, a völgyek és a kanyargós vándorút kialakítására!
• A szükséges anyagok és eszközök
Ø Terepasztal homokkal, víz.
• Tanulmányozzátok a homok tulajdonságait!
Ø Vegyetek a kezetekbe homokot! Milyennek érzitek?
Ø Szórjatok egy maréknyi homokot egy kisebb edénybe! Lassan adagoljátok hozzá a vizet! Hogyan változik meg a homok formálhatósága?
Ø Hogyan változik meg a víz hatására a homok színe?
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