Kedves Barátunk!
Kérlek, lapozd végig az új tankönyvedet! Böngészd át a tartalomjegyzéket is! Remélem, tetszenek majd a témák, amelyekkel ebben a tanévben foglalkozunk!
Az ismerős jelek segítenek az eligazodásban.
A katicabogár érdekességeket, választható témákat jelöl.
Ha többet szeretnél tudni, vagy emelt óraszámban tanulsz, segítségedre lesznek a földgömbbel jelzett témák.
A zöld mezőben lévő szöveg és a süni figyelmeztet a környezet- és természetvédelemmel, az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályokra,
feladatokra.
A könyv
kö
aztt jelenti,
j l ti h
ha valamelyik
l
l ik té
téma külö
különösen
ö
ffelkeltette
lk lt tt az é
érdeklődéd klődé
sedet, a könyvekben és az interneten búvárkodhatsz.
A kérdőjel a kérdéseket, feladatokat jelöli.
Tankönyvedhez használd a hozzá tartozó munkafüzetet! A feladatokat nemcsak tanórán, hanem házi feladatként vagy kutatásként is megoldhatod.
Jó munkát kívánok!

Pihenés túra után

„Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék, hanem,
hogy azt követni, s annak engedelmeskedni tanuljon.”
EÖTVÖS JÓZSEF
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Információforrások

A tudás forrásai
Közvetlen információforrások:
személyesen gyűjtött adatok
– utazás
– látogatás
– filmezés
– rajzolás
– fotózás
– emberek megkérdezése (interjú,
kérdőív, személyes beszámoló)

Közvetett információforrások:
mások által gyűjtött adatok
– könyvek
– újságok
– filmek
– folyóiratok
– tv-műsorok
– internet

A közvetlen információforrások akkor fontosak, ha közvetlen környezetünket akarjuk
vizsgálni. A közvetett információforrásokra akkor van szükségünk, ha tőlünk (térben,
időben) távoli dolgokkal akarunk foglalkozni.
A térkép is nagyszerű információforrás! Az itt látható térképen éppen Magyarország nemzetközi jelentőségű vizes
élőhelyeit láthatod (Ramsari területek).
A ramsari nemzetközi egyezményt 1971-ben írták alá. Kutass, érdeklődj! Milyen célból?
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Év eleji ismétlés

Milyen élőhelyeket ismerünk?
Milyen élőhelyekről tanultunk?

Zöldségeskert

Gyümölcsöskert

Miért jó, ha megismerkedsz a hazánkban található leggyakoribb élőhelyekkel? Azért,
mert a kirándulások, az utazások és a nyaralás során ismerősként tekinthetsz ezekre
az élőhelyekre. Örömet okoz, amikor felismersz egy-egy növényt vagy állatot. Ha a határozókönyvek segítségével sikerül beazonosítanod néhányat, az nagy sikerélmény.
Első osztályban megismerkedtél a park, a sövény, a kert élővilágával. Ezek az ember alakította mesterséges élőhelyek.
Második osztályban az erdő életközösségéről tanultál.
Harmadik osztályban megismerkedhetsz a mező és a vizes területek élővilágával.
Ismereteid alapján könnyen megérted, hogy az élőlények és az élőhelyük között szoros összefüggés van. Tapasztalataid és a tanultak segítségével sokkal érdekesebb
és könnyebb lesz a lakóhelyed és környezetének megismerése.

Erdő

Park
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Az erdő életközössége
Emlékszel? Második osztályban megismerted
g
az erdő életközösségét.

Mi jellemző az erdő növényzetére??
Melyek az uralkodó növények az erdőben?
Nevezz meg néhány fát, cserjét! Mondj el mindent, amit tudsz róluk!
Nevezd meg a fa és a bokor részeit!
Mi jellemző az erdő aljnövényzetére?
Hasonlíts össze egy fás szárú és egy lágy szárú növényt!
Milyen állatok élnek az erdőben?
Mondj a madarakra, a rovarokra és az emlősökre jellemző tulajdonságokat!
Hogyan viselkedsz környezetbarát módon az erdei kirándulás alkalmával?
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A mező életközössége

A mező
életközössége

MÓRA FERENC: Sétálni megy Panka
(részlet)
Sétálni megy Panka a búzamezőbe,
pillangós papucsba, hófehér kötőbe,
Dalolgatva ballag, egyes-egymagába –
virágtestvérkéi, vigyázzatok rája!
Simulj puha pázsit lába alá lágyan,
fütyülj neki szépet, te rigó, a nádban!
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A mező életközössége

A mezőn
Amikor ezt a szót hallod, hogy mező, a füves, virágos
rét jut az eszedbe. A mező hangja a növények susogása, a rovarok döngicsélése, a madarak csicsergése.
A rét, a legelő és a szántóföld közös neve: mező.
A mező életközösségét az itt élő növények és állatok alkotják. A mezőn kevés a fa és a bokor, ezért
ezeket a területeket sok napfény éri.
A legelők és a rétek növényzete igen változatos. Ezek a növények maguktól szaporodnak vagy elpusztulnak. A rét abban különbözik a legelőtől, hogy a rétet kaszálják.
A friss füvet megszárítják, a száraz fű neve: széna. Összegyűjtik, és télen az állatok
etetésére használják.

Szép Ernő: Kaszálnak (részlet)
Három legény gyönyörűen
egymás mellett jár a fűben.
Egyet lépnek, egyet állnak,
ők így járnak, mert kaszálnak.
Három kasza együtt villan,
a fű közé együtt illan.
Hull a fű, hull balra, balra,
ahogy a kaszás akarja.
K sz
Ka
Kaszálók
szá
álók
áló
ál
ók

A szántóföldet az ember műveli. Növényeket ültet bele, gondozza őket, majd betakarítja a termést.

Tarbay Ede: Szántóvető
őszi éneke (részlet)
Föld, föld, föld,
Fekete barátom,
Őrizd meg a magot,
legyen búza a nyáron.
A szántóföldet ősszel traktorral szántják fel
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A mező életközössége
A mezőn nem csak a vadon élő állatokat láthatod. Tavasztól őszig itt legelnek a
háziállatok is: a szarvasmarha, a ló, a szamár, a juh, a sertés, a kecske, a liba.
Amikor a mezőn bizonyos növény- és állatfajok száma csökken, abból
a környezet romló állapotára következtethetünk.
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Régen a mezőn kézi erővel vagy az állatok segítségével dolgoztak az emberek. Az eke elé befogták
az ökröket, lovakat, és úgy szántottak. A gabonát
és a füvet kaszával vágták le. Ma már a mezei munkák nagy részét: a trágyázást, a szántást, a vetést,
a boronálást, a kapálást, a kaszálást és a termés
betakarítását gépekkel végzik.
Valamikor még lóháton és lovas kocsikon
jártak az emberek. A jó széna fontos táplálék volt az állatok számára. A falun élő emberek vásárokon árulták a szénát. Hajóval,
lovas kocsival szállították. Több városban
megmaradt a régi szénapiac elnevezése:
„Széna tér”, „Széna út”.

A kombájn a learatott és kicsépelt búzát a traktor pótkocsijába tölti

Mi a mező? Emlékszel Móricz Zsigmond
Iciri-piciri című verses meséjére? Hol kereste a macska az ökröcskéket? Mi a különbség a rét és a legelő között? Milyen állatok
legelnek a mezőn? Milyen utak vannak a
mezőn? Hogyan dolgoztak régen az emberek a mezőn? Hogyan dolgoznak ma?
A mezőn is utakon közlekednek az emberek.
Ezek földutak vagy más néven dűlőutak
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Növények a mezőn
A réten, a legelőn
A rét és a legelő meghatározó növényei a lágy szárú növények. A fűfélék nagyszerűen alkalmazkodnak a szárazsághoz, a nedvességhez, jól tűrik az erős szelet.
Kora tavasztól késő őszig a szivárvány minden színében
pompáznak a virágok. Nézd, itt van közülük néhány! Ha
többet szeretnél tudni róluk, segítenek a tankönyved 4. oldalán található információforrások.
A virágos növényeket a levelük formája és a viráguk
alapján könnyen beazonosíthatod. Tapasztald meg, milyen élmény kirándulásaid során a határozókönyvek segítségével felfedezni néhányat!
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Varga Imre:
Mezei katáng
(részlet)
Nyári hajnalon
ébred a rét.
Kéken a katáng
nyitja szemét.
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A mező életközössége

A szántóföldön
A szántóföldet az emberek művelik. Megtrágyázzák a földet, elvetik a magot, megkapálják és gyomtalanítják a földet. Ha az időjárás kedvező, bőséges termést takaríthatnak be.
A szántóföldön termesztett növények: a búza, az árpa, a rozs, a kukorica, a napraforgó, a cukorrépa, a repce, a burgonya.
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A búza, az árpa, a rozs, a köles,
a kukorica gabonafélék. Mindegyik fontos emberi és állati
táplálék. A kukoricaszemekből
liszt és olaj is készülhet. A repceolajból üzemanyagot is állítanak elő. A cukorrépát állati
takarmányként is használják.
A szántóföldön termesztett növények egy részét nyáron, más
részét ősszel takarítják be.
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A napraforgó és a repce magjából étkezésre használható
olajat készítenek

A növénytermesztésnél használt permetezőszerek és műtrágyák egy része káros a környezetre. Szennyezik a talajt és a vizeket. Az istállótrágya
felhasználásával környezetbarát módon lehet növényeket termeszteni.
Sorolj fel néhány mezőn élő fűfélét és virágos növényt! Te még milyeneket
ismersz? Mit dolgoznak az emberek a szántóföldön? Milyen növényeket termesztenek? Mi készülhet a szántóföldön termesztett növényekből? Beszéljétek meg, mi okozhat örömet a mezőn dolgozó embereknek! Mi nehezítheti
a munkájukat?
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A kenyérsütés története (olvasmány)
A honfoglaló magyarok vándorlásaik során már megismerték a gabonát. A rendszeres
földműveléssel és a gabonatermesztéssel csak mai hazánkban, a letelepedés után
ismerkedtek meg.
Még hosszú idő telt el addig, amíg a kenyér az emberek egyik legfontosabb tápláléka lett, és elkezdték sütni a házaknál a kemencében a szép, domború 5–6 kilogrammos kenyereket.
A kenyér gabonafélékből készült: búzából, árpából, rozsból, kukoricából. Gyakran
kétféle lisztet is összekevertek. A gazdagabbak búzakenyeret ettek, a szegényebb
embereknek be kellett érniük a rozsból, kukoricából sütött kenyérrel.
Az érett gabonát learatták (lekaszálták), a szemeket kicsépelték a kalászokból.
A termést zsákokba gyűjtötték, majd a malomba vitték őrölni. Jó liszt nélkül nincs jó
kenyér. A malmokat valamikor bivalyok, marhák, majd lovak hajtották. A szélmalmok
és a vízimalmok működéséhez nem volt szükség állati erőre. A víz és a szél ereje hajtotta a lapátkerekeket. Az őrlés mestere a molnár volt. Mivel az őrlés általában hosszú
ideig tartott, a malomban érdekes társas élet alakult ki. A sorukra várakozó gazdák
itt beszélték meg a falu és a környék fontosabb eseményeit. Szó esett az időjárásról,
a termésről.

Szélmalom

Vízimalom

Az első kenyeret (lepényt), ami nem nagyon hasonlít a mai kenyérre, ősanyáink sütötték. Régen a kenyérsütés az asszonyok dolga volt. A jó tésztakészítés és a kenyérsütés nagy hozzáértést kíván, sok apró titka van.
A lisztet megrostálták, majd megszitálták, hogy ne kerüljön bele semmilyen más
anyag. Így lazább is lett a tészta. Amikor még nem ismerték a kovászt, lapos, lepényszerű kenyereket sütöttek. Kovászt először korpából vagy komlóból készítettek, víz hozzáadásával. Meleg helyre tették, megkelesztették. Azután langyos sós vízzel összekeverték a kovászt meg a lisztet. Fából készült teknőben megdagasztották. Bizony két óra
hosszat is kellett gyúrni, ütögetni, hogy kellő mennyiségű levegő kerüljön a tésztába.
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Azután vászonkendővel bélelt, liszttel meghintett szakajtókosarakba tették. Takarónak
ráhajtották a kendő négy sarkát, és így pihent. A jól megkelt tészta megnő, belül lyukacsos. A lyukak az élesztőgombáktól keletkeznek. Ezek szabad szemmel nem látható apró kis gombák, keléskor szaporodni kezdenek. Ezektől a tészta néhány óra alatt
megdagad. Amikor megsül, így lesz könnyű és foszlós a kenyér.
A mesékben is gyakran olvashatsz a szakajtókosárról.
Ebben kelesztették a kenyértésztát, de a szakajtóban
vitték a baromfiudvar lakóinak a kukoricát, a búzát.
Még a tészta dagasztása előtt be kellett fűteni a kemencét. Ezt az idősebb emberek
végezték, hiszen ők nem bírtak dagasztani. Amikor a kemence jól áthevült, a parazsat kitisztogatták. Ezután sütőlapáttal bevetették (beletették) a megkelt, formázott
kenyértésztát. Amikor megsült, kivették, és még forrón megkenegették vízzel. Ettől
ropogós lett a héja. A még meleg kemencében a maradék tésztából megsülhetett
a kenyérlángos. Zsírral, fokhagymával megkenve a gyerekek igazi csemegéje volt.
Ugye, el tudod képzelni, milyen illat lehetett a kemence körül?
Sajnos ma is sok millió embernek nem jut mindennap kenyér. Becsüld és
értékeld, hogy a mi asztalunkra naponta többször kerülhet ropogós kenyér és péksütemény.

Ősszel a szüret tájékán begyűjtötték a komló kis tobozszerű virágzatát. Ennek
felhasználásával készült az egész évre való komlós korpa. Amelyik asszonynak nem volt komlókovásza, annak nem volt sütnivalója.
Miből készült régen a kenyér? Hogyan készült?
Emlékeztek az A part alatt című dalra? Énekeljétek és játsszátok el!
Kire mondják ma, hogy nincs semmi sütnivalója?
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Mindennapi kenyerünk
A kenyér évszázadokon át a termékenység, a bőség szimbóluma volt. Hiedelmek és
nagyon szép hagyományok kötődnek hozzá.
A kenyérrel kapcsolatos több száz éves hiedelmek:
• Karácsonykor az asztalra tett kenyérhez több napig nem nyúltak. A hiedelem szerint ez biztosította a következő év jólétét.
• Pénteken tilos volt kenyeret sütni, mert sír a kemencében
és megkövesedhet. Kedden kenyeret sütni: szerencsétlenséget hoz.
• Gyógyításra is használták a kenyeret: etetésre, bedörzsölésre.
• Az új házba vitt kenyér és só biztosítja a háziak gazdagságát.
• A mindenszenteket követő hajnalon megterítettek a halottaknak kenyérrel, sóval, vízzel.
• Komlós korpát nem volt szabad kölcsönadni, mert akkor
nem sikerült a kenyér.

M ssokféle
Ma
okfé
ok
kfé
félle
le kenyér
kenyé
yér és
és
péksütemény kapható

A kenyér tisztelete ma is nagyon sok családban megmaradt. Biztosan téged is így nevelnek a szüleid, nagyszüleid. Szomorú látvány a szemetesbe
dobált szendvics- vagy kenyérmaradék.

A kenyér tisztelete, hagyományok
• Hazánkban a búzát júniusban, Péter-Pál napján kezdik aratni.
• Esküvő után az ifjú párt kenyérrel és sóval kínálták.
• Egy asszony az ügyességét azzal is tudta bizonyítani, hogy jó
kenyeret tudott sütni.
• Megszelés előtt a kenyér alsó felére jelképesen késsel egy
keresztet rajzoltak.
• A levágott karéj kenyeret végig meg kell enni.
• A kenyérnek egy pici darabkáját sem volt szabad eldobni vagy rálépni.
• Augusztus 20-a az államalapító Szent István király ünnepe. A keresztény magyar
államalapítás emléknapja. Nemzeti ünnepünk. Az új kenyér ünnepe.
Milyen hiedelmek éltek régen a kenyérrel kapcsolatosan? Mit gondolsz, miért
nem maradtak meg ezek a hiedelmek? Mondd el, hogyan tisztelték régen az
emberek a kenyeret! Miben vehetünk példát elődeinkről? Mit ünnepelünk
augusztus 20-án?
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Hogyan készül ma a kenyér?
Manapság a korszerűen felszerelt pékségekben szinte mindent gépek végeznek. A pékek munkája nagyon szép, és egyben nehéz is. Éjszaka is dolgoznak, és a pékségben
nagyon meleg van.
Az igazi kenyérhez csupán háromféle nyersanyag szükséges: liszt, víz és só.
A lisztet először átrostálják, hogy ne legyenek benne korpaszemcsék vagy szenynyező anyagok. Ezután apróbb lyukú szitán átszitálják. A rostálást és a szitálást ma
már gépek végzik. Ezután a lisztet a dagasztógépbe adagolják. Beleteszik a sót,
a vizet, a kovászt vagy az élesztőt. A dagasztógép elektromos árammal
mal
működik, jól megdagasztja a tésztát. A következő művelet a formázás.
Amikor megfelelően megkelt (megnőtt), beteszik sülni a kemencébe.
Az elektromos kemencék hőfoka szabályozható. Beállítható a sütési
idő is. A pékségekben és az üzletekben a késztermékeket árusítják.
Ma kenyerekből és péksüteményekből igen nagy a választék. Az üzletek polcain különféle színű, formájú és ízesítésű késztermékek kínálják magukat. Többségükhöz sokféle adalékanyagot (dúsító, ízesítő, színező) használnak. Ezek lehetnek természetes és mesterséges anyagok.
A mesterséges anyagok egy része az emberi szervezetre ártalmas.
Kenyérsütő gép

Melyik kenyér fogyasztása az egészséges?
A teljes kiőrlésű lisztből készült kenyéré. A teljes kiőrlésű liszt készítésekor a malomban a búza külső héját (ebből lesz a korpa) nem hántolják le. Megőrlik a teljes búzaszemeket. Az ebből készült kenyérnek magas a rosttartalma, ami fontos a jó emésztéshez. Ez a liszt gazdagabb vitaminokban és ásványi anyagokban is. A teljes kiőrlésű
kenyér barnás színű, tömörebbnek, nehezebbnek érezzük. A vásárlásnál nem csupán a kenyér színe a döntő, mert a barnás kenyerekben színezőanyag is lehet.
Minél kevesebb vegyszer felhasználásával termesztik a gabonát, annál
egészségesebb liszt készül belőle. A kevesebb adalékanyagot tartalmazó
kenyér az egészségesebb.
Ma már az otthoni kenyérsütő gépbe csak bele kell tenni az alapanyagokat, a készülék jelez, ha kész a kenyér. Gazdagíthatjuk magokkal: szezám, napraforgó, tökmag.
A tűzhely sütőjében is készülhet kenyér, akkor magunknak kell megdagasztani.
Mondd el a kenyérgyártás lépéseit! Hogyan lesz a nyersanyagból késztermék?
Melyik kenyér fogyasztása az egészséges, és miért? Hogyan készül a teljes
kiőrlésű kenyér? Milyen energiával működik a háztartásokban használt kenyérsütő gép? Kérd meg édesanyádat, süssetek hétvégén együtt kenyeret!
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Gyomnövények, gyógynövények?
Gyomnövények
Nevezhetjük őket gyomnak, gaznak, dudvának.
A kertben és a szántóföldön gyomlálással, gyomirtással igyekszünk megszabadulni tőlük. A gyomlálás azt jelenti, hogy gyökerestől kihúzzuk a gyomnövényeket a földből. A gyomirtást gyakran vegyszerekkel végzik. A gyomnövények a kerteken és
a szántóföldeken kívül szabadon nőhetnek.

Petőfi Sándor:
A virágok (részlet)
Ki a mezőre ballagok,
Hol fű között virág terem.

A gyomnövények igen szívósak és jól tűrik a szárazságot. Sok magot termelnek,
ezért is nagyon könnyen szaporodnak. Elszívják a vizet és a táplálékot a termesztett
növények elől, ezért hátráltatják a fejlődésüket.
Néhány gyomnövény (a gyógyító hatásúakat
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jelöli):

Parlagi pipitér

Mezei cickafark
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Vannak olyan gyomnövények, amelyek több állat számára biztosítják a szaporodás feltételeit. Például a csalánra rakja petéit a kis rókalepke, a hernyói is ezzel táplálkoznak.

Gyógynövények
Melyik növény számít gyomnak és melyik gyógynövénynek? Meglepődve tapasztalhatod, hogy több gyomnövénynek gyógyító hatása is van. A gyomnövények között találhatunk fűszernövényeket is, amelyekkel az ételeinket ízesítjük.
Az élővilágban minden élőlényre szükség van. A táplálkozási láncban egyik
élőlény fontos táplálékot jelent a másik számára.

A cs
csalán
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al
lán
án llevele,
evel
ele
le, h
hajtása
ajjtá
tása
ása é
értékes
rték
rt
ték
ékes
es vvitaitaita
it
minokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Teája vértisztító hatású. Valamikor a csalánleves a szegény falusi
emberek étele volt. Reumás testrészeiket is a csípős csalánlevelekkel
csapkodták. Ez volt a „csalánozás”

A kamillát
kami
ka
mill
illllá
át k
át
könnyen
önnyyen ffelismered
önny
elilisme
el
ismere
red
d je
jjellegelleg
gzetes illatáról. Szárított virágát vagy
a növényből készült olajat szinte minden háztartásban megtaláljuk. Teájának nyugtató és gyulladáscsökkentő
hatása van

A gyermekláncfű
gyerme
gyer
gy
mekl
klá
kl
áncf
án
cfű
fű (pitypang)
(pit
(pi
(p
ityp
ityp
ypan
ang)) kedves
ked
edve
dvess
ismerősöd. Több mint ötszáz éve
használják gyógyításra. Zsenge leveléből finom saláta készíthető. Gyökere májerősítő, emésztési panaszokra
és ízületi gyulladásra is hasznos

A gyógyteák elkészítési módjához és kúraszerű fogyasztásához ki kell kérni a szakember tanácsát. Ugyanúgy túl lehet adagolni, mint a gyógyszereket. Egyébként követni kell a csomagoláson olvasható használati utasítást.
Milyen tulajdonságai vannak a gyomnövényeknek? Milyen gyomnövényeket
ismersz? Hogyan szabadítjuk meg a termesztett növényeket a gyomnövényektől? Sorold fel a megismert gyógynövényeket! Milyen gyógyító hatásuk
van? Főzzetek gyógyteákat, és ízleljétek meg!
Mi virít itt? Virágkalauz, Ciceró Kiadó

17

A mező életközössége

A mező rovarvilága
Emlékszel arra, hogy mit tanultál második osztályban a rovarokról?
Gazdag Erzsi:
A mezőn járva igazi rovarkoncertben van részed.
Száll, száll a pillangó
Ezernyi rovar él itt. A napos, fűfélékben és virágos
(részlet)
növényekben gazdag mezőn bőséges táplálékra
és jó szaporodóhelyre találnak. Színük gyakran
Száll, száll a pillangó;
szinte beleolvad a környezetükbe.
rét fölött libegő,
A rovarok teste három részre tagolódik: fejre,
víz fölött villogó.
torra és potrohra. A fejen található hosszú csápok
a rovarok szagló- és tapintószervei. A fejen találhatók még a szemek és a táplálkozásra alkalmas szájszerv. A torhoz három pár láb és
többnyire két pár szárny kapcsolódik. A három pár láb ízekből áll. Petékkel szaporodnak.
fej
tor

potroh

kemény
fedőszárny

ízelt láb
rágó
csáp szájszerv szem

hártyás
szárny
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tes
estf
tfel
elé
lép
épít
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Mezei tücsök
A napos legelők, száraz rétek lakója. Jellegzetes,
nagy feje és csillogó fekete színe van. Testhossza
23–28 mm. Csápjai hosszúak és vékonyak. Hátsó
pár szárnya kicsi, ezért nem tud repülni. A hallószervei az elülső lábain vannak. A tücsökzenét az elülső
szárnyak összedörzsölésével a hím adja. Rovarokkal, növényi részekkel táplálkozik. Talajlakó, napközben földbe ásott lyukakban bújik meg. A nőstény
közel 300 petéjét a talajba rakja. A 2–3 hét múlva
kikelt lárvák növényekkel táplálkoznak, és a telet
a saját maguk készítette otthonukban töltik. TavaszMezei
Meze
Meze
Me
zeii tücsök
tücs
tü
csök
cs
ök
szal alakulnak át kifejlett rovarrá. A tücsök csak a
mesében lusta, a valóságban szorgalmas állat. Mindig rendben tartja és meg is védi
a háza táját.
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