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Kedves Barátunk!

Kérlek, lapozd végig az új tankönyvedet! Böngészd át a tartalomjegyzéket is! Remé-
lem, 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 lesz-
nek a földgömbbel jelzett témák.

A könyv azt jelenti, ha valamelyik téma különösen felkeltette az érdeklődé-
sedet, a könyvekben és az interneten búvárkodhatsz.

A kérdőjel a kérdéseket, feladatokat jelöli.

Tankönyvedhez használd a hozzá tartozó munkafüzetet! A feladatokat nemcsak tan-
órán, hanem házi feladatként vagy kutatásként is megoldhatod.

Jó munkát kívánok!

Pihenés túra után

A kö t j l ti h l l ik té külö ö f lk lt tt é d klődé

A zöld mezőben lévő szöveg és a süni fi gyelmeztet a környezet- és termé-
szetvédelemmel, az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályokra, 
feladatokra.

„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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InformációforrásokInformációforrások

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 információfor-
rás! Az itt látható térképen éppen Ma-
gyarország nemzetközi jelentőségű vizes 
élőhelyeit láthatod (Ram sari területek).

 A ramsari nemzetközi egyez-
ményt 1971-ben írták alá. Ku-
tass, érdeklődj! Milyen célból?

A tudás forrásai

Közvetlen információforrások: Közvetett információforrások:

személyesen gyűjtött adatok
– utazás
– látogatás
– fi lmezés
– rajzolás
– fotózás
–  emberek megkérdezése (interjú, 

kérdőív, személyes beszámoló)

mások által gyűjtött adatok
– könyvek
– újságok
– fi lmek
– folyóiratok
– tv-műsorok
– internet
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Év eleji ismétlésÉv eleji ismétlés

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 ha-
tározókönyvek segítségével sikerül beazonosítanod néhányat, az nagy sikerélmény.

Első osztályban megismerkedtél a park, a sövény, a kert élővilágával. Ezek az em-
ber 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 szo-
ros összefüggés van. Tapasztalataid és a tanultak segítségével sokkal érdekesebb 
és könnyebb lesz a lakóhelyed és környezetének megismerése.

Milyen élőhelyeket ismerünk?

Milyen élőhelyekről tanultunk?

Zöldségeskert

Erdő

Gyümölcsöskert

Park
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Év eleji ismétlésÉv eleji ismétlés

Emlékszel? Második osztályban megismerted az erdő életközösségét.

Az erdő életközössége

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?

g

? 



77

A mező életközösségeA mező életközössége

A mezőA mező
életközösségeéletközössége

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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Amikor ezt a szót hallod, hogy mező, a füves, virágos 
rét jut az eszedbe. A mező hangja a növények susogá-
sa, a rovarok döngicsélése, a madarak csicsergése.

A rét, a legelő és a szántóföld közös neve: mező.
A mező életközösségét az itt élő növények és ál-

latok 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 sza-
porodnak 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.

A mezőn 

KaszálókKaKaKaK szszszáálálálálóókókókók

A szántóföldet az ember műveli. Növényeket ültet bele, gondozza őket, majd be-
takarítja a termést.

Tarbay Ede: Szántóvető
őszi éneke (részlet)
Föld, föld, föld,
Fekete barátom, 
Őrizd meg a magot,
legyen búza a nyáron. 

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.

A szántóföldet ősszel traktorral szántják fel
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A mező életközösségeA 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.

Régen a mezőn kézi erővel vagy az állatok segít-
ségével 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 mun-
kák 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 táplá-
lék volt az állatok számára. A falun élő em-
berek vásárokon árulták a szénát. Hajóval, 
lovas kocsival szállították. Több városban 
megmaradt a régi szénapiac elnevezése: 
„Széna tér”, „Széna út”.

Mi a mező? Emlékszel Móricz Zsigmond 
Iciri-piciri című verses meséjére? Hol keres-
te a macska az ökröcskéket? Mi a különb-
ség a rét és a legelő között? Milyen állatok 
legelnek a mezőn? Milyen utak vannak a 
mezőn? Hogyan dolgoztak régen az embe-
rek a mezőn? Hogyan dolgoznak ma?

Amikor a mezőn bizonyos növény- és állatfajok száma csökken, abból 
a környezet romló állapotára következtethetünk.

Legelő ló A réten lekaszált füvet megszárítják, és télen az álla-
tok etetésére használják. Szénagyűjtés a kaszálón

A kombájn a learatott és kicsépelt búzát a trak-
tor pótkocsijába tölti

A mezőn is utakon közlekednek az emberek. 
Ezek földutak vagy más néven dűlőutak 

Szénagyűjtő gereblye és 
villa
SzSSS éééné ggaggg űűűyűy jtjtjtj őőőő gggegg reblblblyeyy éééés A AA éréréréttetenn lllelekkkakaszszálálálálttt füfüfüfüvevettt memeggsgsgg áázázá írírírí jtjtjtjjjákákákák, ,, éésésés tttélélélélenen aazz álálálállllala- SSSLLLeLeggegegg lőlőlőlő llllóóóó AAA
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A rét és a legelő meghatározó növényei a lágy szárú nö-
vények. A fűfélék nagyszerűen alkalmazkodnak a száraz-
sághoz, 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. ol-
dalán található információforrások.

A vi rágos növényeket a levelük formája és a viráguk 
alapján könnyen beazonosíthatod. Tapasztald meg, mi-
lyen élmény kirándulásaid során a határozókönyvek se-
gítségével felfedezni néhányat!

Növények a mezőn  

Franciaperje Réti ecsetpázsit Réti here Mezei katáng

Búzavirág Mezei zsályaPipacs 

FrFrFFrananan iciciciapapappperererjjejejej RéRéRéétitititi eeecscscs tetetet áápápápáp zszszsititititR RééRéRétitititi hhhhererereeeRRRR MeMeMezezezeiiii kkakaka átátátátá gngngngggMMM

A réten, a legelőn

PiPiPiipapapap cscscs BúúBúBúzazaza ivivivi áárárárágggggB MeMeMezezezeiiii zszszsáálálálályayayayM

Varga Imre: 
Mezei katáng

(részlet)
Nyári hajnalon
ébred a rét.
Kéken a katáng 
nyitja szemét.  
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A mező életközösségeA mező életközössége

A kukorica termése emberi és állati 
táplálék 

A búza terméséből (magjából) készül 
a liszt

A cukorrépából cukrot nyernek

A szántóföldön
A szántóföldet az emberek művelik. Megtrágyázzák a földet, elvetik a magot, meg-
kapálják és gyomtalanítják a földet. Ha az időjárás kedvező, bőséges termést taka-
ríthatnak be.

A szántóföldön termesztett növények: a búza, az árpa, a rozs, a kukorica, a napra-
forgó, a cukorrépa, a repce, a burgonya.

AAAAA búbúbúbú aza ttterer éémémé éésésébőbőbőbőllll (((m(m( gagaggjájájájáj bóbóbóból)l)l)l)) kkkkééésés üüüzülll A AA ccukkkokorrrrééépéppábábábábólólólól cc kkkukrorottt nnyyerernenekkkkAAA A AA kkkkukkkoko iiriricaca ttterer éémémésese ee bbmbmbereriiii ééésés áááállllllll tatatiiii AAA

A búza, az árpa, a rozs, a köles, 
a kukorica gabonafélék. Mind-
egyik fontos emberi és állati 
táplálék. A kukoricaszemekből 
liszt és olaj is készülhet. A rep-
ceolajból üzemanyagot is állí-
tanak elő. A cukorrépát állati 
takarmányként is használják.
A szántóföldön termesztett nö-
vények egy részét nyáron, más 
részét ősszel takarítják be.

Sorolj fel néhány mezőn élő fűfélét és virágos növényt! Te még milyeneket 
ismersz? Mit dolgoznak az emberek a szántóföldön? Milyen növényeket ter-
mesztenek? Mi készülhet a szántóföldön termesztett növényekből? Beszél-
jétek meg, mi okozhat örömet a mezőn dolgozó embereknek! Mi nehezítheti 
a munkájukat?

A növénytermesztésnél használt permetezőszerek és műtrágyák egy ré-
sze káros a környezetre. Szennyezik a talajt és a vizeket. Az istállótrágya 
felhasználásával környezetbarát módon lehet növényeket termeszteni.

A napraforgó és a repce magjából étkezésre használható 
olajat készítenek 
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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 táplá-
léka lett, és elkezdték sütni a házaknál a kemencében a szép, domború 5–6 kilo-
grammos 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 haj-
totta 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.

A kenyérsütés története (olvasmány) 

Szélmalom Vízimalom

Az első kenyeret (lepényt), ami nem nagyon hasonlít a mai kenyérre, ősanyáink sü-
tötték. Régen a kenyérsütés az asszonyok dolga volt. A jó tésztakészítés és a kenyér-
sütés 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, lepénysze-
rű kenyereket sütöttek. Kovászt először korpából vagy komlóból készítettek, víz hozzá-
adásával. Meleg helyre tették, megkelesztették. Azután langyos sós vízzel összekever-
ték 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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A mező életközösségeA mező életközössége

Azután vászonkendővel bélelt, liszttel meghintett szakajtókosarakba tették. Takarónak 
ráhajtották a kendő négy sarkát, és így pihent. A jól megkelt tészta megnő, belül lyu-
kacsos. A lyukak az élesztőgombáktól keletkeznek. Ezek szabad szemmel nem látha-
tó 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 baromfi udvar 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 para-
zsat 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?

Ősszel a szüret tájékán begyűjtötték a komló kis tobozszerű virágzatát. Ennek 
felhasználásával készült az egész évre való komlós korpa. Amelyik asszony-
nak 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?

Búbos kemence KomlóDagasztóteknőDaDaDaggagagag szszsz ótótótótóttetetekknknknőőőőő BúúBúBúbbobobosss kkekekemememencncnceeeBB KoKoKo lmlmlmlóóóóóKK

Sajnos ma is sok millió embernek nem jut mindennap kenyér. Becsüld és 
értékeld, hogy a mi asztalunkra naponta többször kerülhet ropogós ke-
nyér és péksütemény.
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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 nyúl-

tak. A hiedelem szerint ez biztosította a következő év jólétét.
•  Pénteken tilos volt kenyeret sütni, mert sír a kemencében 

és megkövesedhet. Kedden kenyeret sütni: szerencsétlensé-
get 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 halot-

taknak kenyérrel, sóval, vízzel.
•  Komlós korpát nem volt szabad kölcsönadni, mert akkor 

nem sikerült a kenyér.

Mindennapi kenyerünk

•  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?

A kenyér tisztelete, hagyományok

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

Ma sokféle kenyér és 
péksütemény kapható
MaMaMaMM ss kokokféféféllele kkkenen ééyéyy rr éésés 
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Hogyan készül ma a kenyér?

Melyik kenyér fogyasztása az egészséges?

Manapság a korszerűen felszerelt pékségekben szinte mindent gépek végeznek. A pé-
kek 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 szeny-

nyező 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 
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 üz-
letek polcain különféle színű, formájú és ízesítésű késztermékek kínál-
ják magukat. Többségükhöz sokféle adalékanyagot (dúsító, ízesítő, szí-
nező) használnak. Ezek lehetnek természetes és mesterséges anyagok. 
A mesterséges anyagok egy része az emberi szervezetre ártalmas.

A teljes kiőrlésű lisztből készült kenyéré. A teljes kiőrlésű liszt készítésekor a malom-
ban a búza külső héját (ebből lesz a korpa) nem hántolják le. Megőrlik a teljes búzasze-
meket. Az ebből készült kenyérnek magas a rosttartalma, ami fontos a jó emésztés-
hez. Ez a liszt gazdagabb vitaminokban és ásványi anyagokban is. A teljes kiőrlésű 
kenyér barnás színű, tömörebbnek, nehezebbnek érezzük. A vásárlásnál nem csu-
pán a kenyér színe a döntő, mert a barnás kenyerekben színezőanyag is lehet.

Ma már az otthoni kenyérsütő gépbe csak bele kell tenni az alapanyagokat, a készü-
lék 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 ke-
nyérsütő gép? Kérd meg édesanyádat, süssetek hétvégén együtt kenyeret!

Kenyérsütő gép

a sót,
mal 

Minél kevesebb vegyszer felhasználásával termesztik a gabonát, annál 
egészségesebb liszt készül belőle. A kevesebb adalékanyagot tartalmazó 
kenyér az egészségesebb.
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Nevezhetjük őket gyomnak, gaznak, dudvának. 
A kertben és a szántóföldön gyomlálással, gyomir-
tással igyekszünk megszabadulni tőlük. A gyomlá-
lás azt jelenti, hogy gyökerestől kihúzzuk a gyom-
növényeket a földből. A gyomirtást gyakran vegy-
szerekkel végzik. A gyomnövények a kerteken és 
a szántóföldeken kívül szabadon nőhetnek.

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  jelöli):

Gyomnövények, gyógynövények?

Petőfi Sándor:
A virágok (részlet)

Ki a mezőre ballagok,
Hol fű között virág terem. 

Gyomnövények

Árvacsalán Vérehulló fecskefű A parlagfüvet mindenhol kötelező ir-
tani!

ÁrÁÁÁÁÁ vaacscs lalalááánán VéVéVéérerehhhullllllóóóó fffefecscskkekefűfűfűfűVVV AAAA papapap lrlrlrl gagagaggfüfüfüfüvevevetttt imimimi dndndndenenenhhohohollll kökökököttetetellelele őőzőzőző iiiir-rrAAAA

Parlagi pipitér Mezei cickafark Szőrös disznóparéj 
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Vannak olyan gyomnövények, amelyek több állat számára biztosítják a szaporo-
dás feltételeit. Például a csalánra rakja petéit a kis rókalepke, a hernyói is ezzel táp-
lálkoznak. 

Melyik növény számít gyomnak és melyik gyógynövénynek? Meglepődve tapasztal-
hatod, hogy több gyomnövénynek gyógyító hatása is van. A gyomnövények között talál-
hatunk fűszernövényeket is, amelyekkel az ételeinket ízesítjük. 

Gyógynövények

Milyen tulajdonságai vannak a gyomnövényeknek? Milyen gyomnövényeket 
ismersz? Hogyan szabadítjuk meg a termesztett növényeket a gyomnövé-
nyektől? Sorold fel a megismert gyógynövényeket! Milyen gyógyító hatásuk 
van? Főzzetek gyógyteákat, és ízleljétek meg! 

A csalán levele, hajtása értékes vita-
minokat és ásványi anyagokat tar-
talmaz. Teája vértisztító hatású. Vala-
mikor a csalánleves a szegény falusi 
emberek étele volt. Reumás testré-
szeiket is a csípős csalánlevelekkel 
csapkodták. Ez volt a „csalánozás”

A kamillát könnyen felismered jelleg-
zetes illatáról. Szárított virágát vagy 
a növényből készült olajat szinte min-
den háztartásban megtaláljuk. Teájá-
nak nyugtató és gyulladáscsökkentő 
hatása van

A gyermekláncfű (pitypang) kedves 
ismerősöd. Több mint ötszáz éve 
használják gyógyításra. Zsenge leve-
léből fi nom saláta készíthető. Gyöke-
re májerősítő, emésztési panaszokra 
és ízületi gyulladásra is hasznos

Mi virít itt? Virágkalauz, Ciceró Kiadó

Az élővilágban minden élőlényre szükség van. A táplálkozási láncban egyik 
élőlény fontos táplálékot jelent a másik számára.

AAAA cscs llalaláánánán llllevev llelelee,,, hhhh jjajajjj átátátásasa éééé trtrtékékékékeses vviitititaa- A AA kkkaka iimimilllllllláátátát kkkkööönönnynyyyenen ffff lleleliiisismemereredddd jjjejejj llllllll gegeggg-AAA A AA ggygygygyerermemeklklklkláánánán ffcfcfűűűű (((p(p(p(piitititypypypypanan )g)g)g)g)g) kkkk ddededvevess A

A gyógyteák elkészítési módjához és kúraszerű fogyasztásához ki kell kér-
ni a szakember tanácsát. Ugyanúgy túl lehet adagolni, mint a gyógyszere-
ket. Egyébként követni kell a csomagoláson olvasható használati utasítást.
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Emlékszel arra, hogy mit tanultál második osz-
tályban a rovarokról?

A mezőn járva igazi rovarkoncertben van részed. 
Ezernyi rovar él itt. A napos, fűfélékben és virágos 
növényekben gazdag mezőn bőséges táplálékra 
és jó szaporodóhelyre találnak. Színük gyakran 
szinte beleolvad a környezetükbe.

A rovarok teste három részre tagolódik: fejre, 
torra és potrohra. A fejen található hosszú csápok 
a rovarok szagló- és tapintószervei. A fejen találha-
tók 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.

A mező rovarvilága

Gazdag Erzsi:
Száll, száll a pillangó 

(részlet)
Száll, száll a pillangó;
rét fölött libegő,
víz fölött villogó.

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 hallószer-
vei az elülső lábain vannak. A tücsökzenét az elülső 
szárnyak összedörzsölésével a hím adja. Rovarok-
kal, növényi részekkel táplálkozik. Talajlakó, nap-
közben 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. Tavasz-
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.

Mezei tücsök

A cserebogár testfelépítése 

Mezei tücsökMMeMeMezezezeiiii tütütütücscscsökökökök

AAA cscscserer bebeb gogoggááárár tttesestftftf lelelééépéppíítítítééésésee

fej
szemcsáp szájszerv

potroh
hártyás
szárny

kemény
fedő- 
szárny

rágó ízelt láb

tor
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Zöld lombszöcske

Szép fűzöld színével szinte belesimul a környezeté-
be. A mezőn a magasabb gyomnövényeken, bokro-
kon, fákon tanyázik. Júniustól az ősz közepéig lát-
hatjuk. Testhossza 3–4 centiméter. Hosszú, vékony 
csápjai és erős ugrólábai vannak. Hallószerve a 
mellső lábán található. A hím első szárnytövei össze-
dörzsölésével ciripel. Tud repülni. Párzási időben 
a nőstények keresik fel a hímeket, akik hangos ciri-
peléssel csalogatják őket. A nőstény a talajba vagy 
kéregrepedésekbe közel 100 petét rak. A szöcskék 
csak a következő évben kelnek ki. Ragadozók, kisebb rovarokkal és rovarlárvákkal táp-
lálkoznak. Szívesen fogyasztanak gyümölcsöt is. A kifejlett rovarok hat hónapig élnek.

Zöld lombszöcske

Az első tavaszi lepkénk, már márciusban láthatjuk. 
Teste 25 mm hosszú. Alapszíne vöröses narancs-
sárga, fekete és sárga foltokkal. Szárnyát kék fol-
tok szegélyezik. Élőhelye a mező, a kert, a park, 
az erdei tisztás. Nappali lepke. A virágok nektárjá-
val táplálkozik, de gyümölcsökön is látható. Szapo-
rodása érdekes, mert a csalánlevelekre rakja petéit. 
A kikelt hernyók egy csoportban maradnak, csalán-
levéllel táplálkoznak. Védettek. 

A lepkék épületek, barlangok zugaiban te-
lelnek át. A pókok, atkák, skorpiók nem ro-
varok. Nyolc (négy pár) lábuk van, és nincs 
csápjuk. A lepkék, a méhek és a dongók a 
virágok nektárjával táplálkoznak. A legna-
gyobb rovar a trópusokon élő botsáska, mely-
nek testhossza elérheti a 35 centimétert.

Miért nem szeretne a tücsök nedves terüle-
teken lakni? Emlékszel La Fontaine A tücsök 
és a hangya című meséjére? Milyennek is-
merted meg a tücsköt a mesében? Jelle-
mezd a mezei tücsköt, a lombszöcskét és a kis rókalepkét a következő szem-
pontok alapján: élőhelye, testfelépítése, életmódja, táplálkozása, sza poro dá sa! 
Mit gondolsz, miért nem szaporodnak el a mezőn túlzott mértékben a rovarok?

Kis rókalepke

ZöZöZööZ ldldldld llllomomombbsbsbs özözözöcscscskkekeke

Kis rókalepke

Méh

KiKiKiKisss óórórórókkakakallelele kpkpkpkp eee

MéMéMéMéM hhhh
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A madarak testét toll borítja. Gerinces 
állatok, mellső végtagjaik szárnnyá módo-
sultak. Egyes futómadaraknál visszafej-
lődtek, ezért nem tudnak magasan a le-
vegőbe emelkedni. Néhány vízimadárnál 
evezőkké alakultak. Csőrük segítségével 
táplálkoznak. Kemény, me szes héjú tojá-
sokkal szaporodnak. Tojásaikat nagyrészt 
testmelegükkel költik ki. 

A mezőn élő madarak többsége a talajon fészkel. Fiókáikat is itt költik ki. Jobban 
ki vannak téve a ragadozók támadásának, mint a fákon fészkelő társaik. Színükkel, 
életmódjukkal is alkalmazkodnak a környezetükhöz.

Mezőn fészkelő madaraink a fácán, a fürj, a fogoly, a mezei pacsirta. Vannak olyan 
madarak, amelyek ugyan nem a mezőn fészkelnek, de állandó táplálékszerző helyük 
a mező. Ilyenek a vércsék, a héják, az ölyvek, amelyek ragadozó madarak.

Zajos csapatai a mezőn, a nádasokban, a szőlőskertekben és a városokban egyaránt 
feltűnnek. A fekete rigónál kisebb termetű madár. Tollazata feketés árnyalatú, az idő-
sebb madaraké fémesen csillogó. Csőre aranysárga, lába vörösesbarna. Testhossza 
20 cm. Szárnyfesztávolsága 37–42 cm. Tömege 60–90 g. Nagyszerűen utánozza más 
madarak hangját. Minden élethelyzethez jól alkalmazkodó, ravasz madár. Fészkelőhelye: 
a mezőket szegélyező erdősávok, fasorok, facsoportok, városok környékén az épü-
letek rései. Mindig kész odút foglal el, ezeket kibéleli madártollal, fűvel. 3–7 halvány-
kék tojását áprilisban rakja. A kotlás ideje 13 napig tart. Nappal a hím is felváltja pár-
ját. A fi ókák kikeléskor vakok és csupaszok, 20 napig maradnak a fészekben. A szülők 

szorgosan hordják nekik a táplálékot: mezei tücsköt, 
sáskát, hernyót, bogarat. Sok cserebogártól mentik 
meg a növényeket. Gyakran rászállnak a mezőn le-
gelő állatokra, és megszabadítják őket a rovaroktól. 
Herman Ottó szerint: „Míg a magyar földet gulya, nyáj, 
ménes legelve járja, védeni kell a seregélyt.” Nyár vé-
gén és ősszel szívesen fogyasztják a növények bo-
gyóit, a szőlőt, a gyümölcsöket. Ilyenkor a kertekben 
és a gyümölcsösökben madárhálóval és zajkeltéssel 
védekeznek ellenük. Vonuló madarak, de előfordul, 
hogy itthon telelnek. Nem védettek.

Petőfi Sándor: Pacsirtaszót 
hallok megint! (részlet)

Pacsirtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kismadár.

Madarak a mezőn  

Seregély 

Seregély
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Mezei pacsirta

Veréb nagyságú madár. Barnás rejtőszínével szinte beleolvad a kör-
nyezetébe. Testhossza 18–22 cm, szárnyfesztávolsága 30 cm. Test-
tömege 30–50 g. A talajon nem ugrál, hanem lépked. Csodálato-
san énekel, igazi mesterdalnok. A mező szárnyas költőjének is 
nevezik. Hangját februártól októberig hallhatjuk. A népköltészetben, 
a költészetben, a festészetben nagyon sokszor megjelenik. A nép-
dalok kedves szereplője. Röptében is énekel. Fészkét a talaj mé-
lyedéseibe, állatnyomokba, repedésekbe építi. Kikaparja a földet 
és fűvel béleli. Rovarokkal, rovarlárvákkal, hernyókkal táplálkozik. 
3–5 sárgásbarnára pettyezett tojást rak. Csak a tojó kotlik. A fi ó-
kákat mindkét szülő gondozza, amelyek már 3 hetesen repülnek.

Vonuló madár. Szeptember táján csapatokba verődnek, és novemberben vonulnak. 
Ha enyhe a tél, előfordul olyan csapat is, amelyik itthon telel. Védett madarak.

Amikor még nem zajos gépek dolgoztak a földeken, a szántó-vető embernek 
kedves társa volt a pacsirta. Szép neveket is adtak neki: dalos pacsirta, 
szántóka, dalos pityer. Szólás: Úgy dalol, akár a pacsirta. Találós kérdés: Da-
lolva száll égbe fel, röptében is énekel.

A vörös vércse, az egerészölyv, a barna rétihéja a mezőn táplálkozó ragadozó madarak. Sok mezei pocoktól szaba-
dítják meg a szántóföldeket. Néha a kisebb madarakra is lecsapnak

Milyen madarak élnek a mezőn?
Mutasd be a seregélyt és a mezei pacsirtát 
a következő szempontok alapján: testfelépí-
tése, életmódja, tápláléka, szaporodása!
Miért kell a talajon fészkelő madarak fi ókái-
nak hamar önállónak lenniük?
Miben segíti őket a rejtőszín? 
Hallgassátok meg Dinicu Grigoras Pacsirta 
című zeneművét vagy az Erdő, erdő, de ma-
gas a teteje című népdalt!  

FácánpárFáFáFáá áácácácánpnpnpppááárárár

AAAA öövövö öröröröss éévévércrcsese,,, azaz eeggegegg érérérészszölölölölyvyvyy ,,, aa bbababarrnn rérééé itititihéhéhéhéjjajajaj aa mmezezőőnőnőn tttáápápápplálálálálklklklkozozóóóó raraggagagg dddodo óózóna a a r m dadadadarar kakakak. SSSoSokkkk memezezeiiii popopp cocokktktktólólólól sszazabbababa-óóóó mmm

Mezei pacsirta
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Emlékszel? Első és második osztályban 
már tanultál az emlősállatokról.

Az emlősök élőhelyüket, életmódjukat 
tekintve sokfélék. Testüket csontváz szi-
lárdítja, gerinces állatok. Testhőmérsék-
letük állandó, 36–40 °C. Legtöbbjüknek 
négy lába van és testüket szőr borítja. 
Táplálkozásuk szerint lehetnek növény-
evők, ragadozók és mindenevők. Eleven 
utódokat hoznak a világra. Kicsinyeiket az emlőikben képződött tejjel táplálják. 
Ezért is emlős a nevük.

A mezőn élő emlősállatok 

Zelk Zoltán: Mese a leg-
okosabb nyúlról (részlet)
A kis nyúlnak háza nem volt,
szeme kettő, orra egy volt,
hosszú füle, kurta farka,
semmi furcsa nem volt rajta. 

Mezőn élő emlősök a mezei nyúl, a me-
zei pocok, a közönséges hörcsög, az ürge. 
Többen közülük kedves mese sze rep lők. 

Gondoztál-e házinyulat vagy hörcsögöt? 
Mondd el a megfi gyeléseidet!

A mezőkön, ritkás erdőszéleken él. Színe 
barnásszürke, szinte beleolvad a környe-
zetébe; rejtőszíne van. Izmos testalkatú. Füle nagy. Hallása, látása, szaglása nagyon jó. 
Ellenségei elől gyors futással menekül. Nem azért, mert gyáva, hanem mert érzi, hogy 
nincs esélye a küzdelemben. Csak így menekülhet meg. A ragadozó madarak, a rókák, 
a farkasok, a menyétfélék mind vadásznak rá. Növényevő, minden ehető növényi 

Mezei nyúl

A mezei hörcsög magvakkal, nö-
vényi részekkel, rovarokkal, gilisz-
tákkal táplálkozik. Harcias állat, 
néha az embert is megharapja

Az ürge magvakkal táp-
lálkozik, de kifosztja a 
talajon fészkelő mada-
rak fészkét is

Az ember környezetátalakító tevékenysége meg változtatta az emlősálla-
tok életét is. Sajnos az életterük egyre szűkül. 

A AA memezezeiiii höhöhöhörcrc öösösöggg gg mamaggvgvgg kkakakkkkakallll,,, nnöööö-AAAzAz üüüü grgrgggee mamaggvgvgg kkakakkkkakallll átátátápp-pp AAA

Mezei nyúl
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Mit jelentenek a szólások?
Kiugrasztja a nyulat a bokorból. Gyáva, mint a nyúl. Fürge, mint a nyúl. Felvette 
a nyúlcipőt.

részt elfogyaszt. Alkonyatkor és hajnalban keresi táplálékát. Gyakran kárt tesz a ku-
korica- és répaföldeken, télen megrágja a fi atal fák kérgét. Szapora állat. A nőstény 
évente kétszer ellik, 2–5 kölyköt hoz a világra. Kicsinyei nem sokkal a születésük 
után már látnak, és szükség esetén el is tudnak menekülni. A mezei nyúl hazánkban az 
egyik legfontosabb apróvad. Ízletes húsa miatt vadásszák, szőrméje is felhasználható.

Mezei pocok

A nyílt mezőkön mindenütt megtalálható. 
A házi egér rokona. Járatait 20–30 cm 
mélységben a talajba ássa. Lakhelyének 
több kijárata is van. Igen sok állatnak 
fontos táplálékot jelent: a borznak, a gö-
rénynek, a rókának, a vadmacskának és 
a ragadozó madaraknak. Falánk növény-
evő, szinte minden növényi részt elfo-
gyaszt. A szántóföldeken nagy károkat 

okoz. Nagyon szapora állat. Évente 8–9 alkalommal ellik, egyszerre 8–9 kölyke szü-
letik. A kölykök csupaszon és vakon születnek, de gyorsan fejlődnek. Télen bevackolják 
magukat a járataikba, de nem alszanak téli álmot. A kis állatok 6 hónaptól 2 évig élnek.

A rókáról és az őzről már második osztályban 
tanultál. Az őzek valamikor mezőn élő álla-
tok voltak. Ma az erdőkben, a mezők mel-
letti bokros erdősávokban van a lakóhelyük. 
Nappal sokat látjuk őket legelészni a mezőn. 
A rókák számára fontos táplálékszerző hely 
a mezei nyulakban és pockokban gazdag 
mező. Inkább alkonyat után vadásznak.

Mondd el az emlősállatok jellemző tulajdon-
ságait! Milyen emlősállatok élnek a mezőn? 
Hasonlítsd össze a mezei nyúl és a mezei 
pocok testfelépítését! Miért fut el a nyúl az ellenségei elől? Végezz számítá-
sokat arra vonatkozóan, körülbelül hány kölyköt ellik egy évben a mezei po-
cok! Mi történne a szántóföldekkel, ha nem lennének a ragadozó állatok? 
Milyen módon veszi el az ember a vadon élő állatok életterét?

Mezei pocok

Zsákmánnyal futó róka
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Összefoglalás

Magyarázzátok meg a következő gondolatot: Az élővilágban minden élő-
lényre szükség van!

Mezei pacsirta és fi ókáiMezei nyúl a kicsinyeivel

A tankönyvetek és a témakör feldolgozása során szer-
zett információk segítségével rendszerezzétek a mező 
életközösségéről szerzett ismereteiteket!

Használjátok az általatok készített tablókat, a témák-
kal kapcsolatos könyveket és az interaktív tananyago-
kat! Színesítsétek a tanórát a témákhoz kapcsolódó 
versekkel, dalokkal, játékokkal!

A szántóföld, a rét és a legelő közös neve: mező. 
A réten és a legelőn vadon élő növények élnek. A rét 
és a legelő között az a különbség, hogy a rétet rend-
szeresen kaszálják. A szántóföldet az emberek mű-
velik, növényeket termesztenek.

Növények a mezőn A mező rovarvilága
A kenyérsütés története Madarak a mezőn
Mindennapi kenyerünk A mezőn élő emlősállatok

Segítségetekre lehetnek a következő szempontok:
Növények Állatok
élőhelye élőhelye
testfelépítése (részei) testfelépítése
a levelek alakja, formája táplálkozása
virága (virágzata) szaporodása
termése (formája, színe) életmódja
ezt tudom még róla (érdekességek) ezt tudom még róla (érdekességek)

Gémeskút a legelőn

Kukoricatábla

GéGéGéGéGéémememe kkskskskúútútútútút aaa lllll ggegegeg llelelelőőőőnőnőn

KuKuKuK kkkokoko iiririricacaca átátátátátáblblblblblaaa
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TájékozódásTájékozódás
a tágabb térbena tágabb térben

PETŐFI SÁNDOR: Magyar vagyok 
(részlet)

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, 
Ahány a szépség gazdag kebelén.  
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A régi időkben még nem voltak olyan korszerű műszerek, amelyek segítették a tájéko-
zódást. Az emberek a természet jelzései alapján tájékozódtak. Nappal a Nap járása 
és a mohával borított fatörzsek mutatták az északi irányt. Éjszaka a csillagok állása 
alapján tájékozódtak, a sarkcsillag mutatta az északi irányt. Megfi gyelték, hogy a 
hangyabolyok északi oldala meredekebb, és több állat lakóhelyének a nyílása nem 
néz az északi oldalra.

A hajózás fejlődésén jól le tudjuk mérni a tájéko-
zódás fejlődését is. Valamikor a hajósok nem távo-
lodtak el nagyon a parttól, mert ismerős tereptár-
gyak segítségével tájékozódtak. Ez lehetett egy 
világítótorony, egy magasabb hegy. Ha mégis elté-
vedtek a nyílt tengeren, gyakran a madarak repülési 
iránya segítette őket partra.

Bizonyos vándorló rovarok és a költöző madarak 
mindig visszatalálnak eredeti élőhelyükre. A mada-
rak a Nap, a csillagok állása és a Föld mágnesessége 
alapján tájékozódnak.

Hogyan tájékozódunk a környezetünkben?

Tájékozódás a természetben

néz az északi oldalra.

Göncölszekér

A mágnes egy olyan tárgy, amely vonzza a vasból készült tárgya-
kat. Megfi gyelheted, hogy sok használati tárgy működik mágnes 
segítségével: a hűtőszekrény ajtaja, a hűtőmágnes, játékok, szek-
rényajtó, mágnestábla, mágneses sakk. A mágnesnek van egy ér-
dekes tulajdonsága: körülötte bizonyos távolságig ható mágne-
ses tér (mágneses mező) van. Erről meg is bizonyosodhattok, ha 
elvégzitek a munkafüzetben található kísérletet. A mágnes két 
vége a mágnes pólusa. Az ellentétes pólusok vonzzák, az azonos 
pólusok taszítják egymást. 

A közepénél zsinórra felfüggesztett mágnesrúd mindig beáll 
ugyanabba a nyugalmi állapotba. Egyik vége mindig északra mu-
tat (északi mágneses pólus), a másik déli irányba (déli mágneses 
pólus).

A Földnek is van mágneses tere, és két mágneses pólusa. Kép-
zeld el úgy, mintha egy hatalmas rúdmágnes lenne a belsejében. 
Az iránytű a Föld mágneses mezőjét felhasználva áll be mindig 
északi irányba. 

Tájékozódás iránytű segítségével

PatkómágnesPaPaPaPaPPPatktktktktktktkóóóómómómómómáágágágágágágággnenenenenesssss

RúdmágnesRúRúRúRúRúRúúRúdddmdmdmdmdmáágágágágágágágnenenenenesssss



2727

Információforrások

2727

Tájékozódás a tágabb térbenTájékozódás a tágabb térben

Ha északi irányba 
fordulsz, segít a vers:
Előttem van észak,
hátam mögött dél,
balra a nap nyugszik,
jobbra pedig kél.

Az iránytű a világtájak pontos meghatározására alkalmas műszer. Mágneses 
mutatója mindig ugyanabba az irányba, az észak–déli irányba mutat. Európában 
a középkorban használ ták először. 

Az iránytűben mágneses mutatótű van. A mágneses mutató egyik vége az északi, 
másik vége a déli irányt mutatja. A mágneses mutató alatti lapon a világtájak rövidíté-
sének betűit láthatod: észak = É, kelet = K, dél = D, nyugat = Ny. Ezek a fővilágtájak.

Hogyan használhatod az iránytűt? Helyezd vízszintes helyzetbe! Várd meg, hogy 
a mutató nyugalmi helyzetbe kerüljön, tehát ne mozogjon! Óva  tosan mozgasd a do-
bozt, míg a tű pirosra festett vége be nem áll az É-i irányba!

Viharos, zivataros időben ne használd az iránytűt, mert nagy eltérést mutat! Hasz-
nálatakor kerüld a nagyfeszültségű vezetékeket, vaskerítést, vasútvonalakat, mert 
ezek is eltérítik a mágnestűt!

A térképen, a térképvázlatokon a térkép felső széle felé van az északi irány, az 
alsó széle felé a déli irány.

A fővilágtájak között mellékvilágtájak vannak. Segítenek még pon to sab ban meg-
határozni az irá nyokat. A hajók, a repülőgépek, a katonai jár művek, a tájfutók számá-
ra ez rendkívül fontos. Mellékvilágtájak: észak kelet = ÉK, délkelet = DK, délnyu-
gat = DNy, északnyugat = ÉNy.

Az iránytűhöz hasonló, de bonyolultabb műszer a tájoló. A tájolónak is a mágnestű 
a legfontosabb része. A tájfutók, katonák a térkép tájolására használják.

Az első mágneses iránytűt a kínaiak készítették. Több mint ezer évvel ezelőtt 
a kínai hajósok már iránytű segítségével tájékozódtak. 

Hogyan tájékozódtak régen az emberek? Hogyan tájékozódhatunk a termé-
szetben iránytű nélkül? Mit vonz a mágnes? Hogyan viselkednek a mágnes 
pólusai? Mivel tudnál leggyorsabban összeszedni egy doboz kiborult gombos-
tűt? Milyen műszer az iránytű? Hogyan használjuk? Mi térítheti el az iránytűt? 
Melyek a fő- és mellékvilágtájak? Mondd el a versikét! Gyakoroljátok az irány-
tűvel való tájékozódást az iskola környékén!

Iránytű

észak (É)

dél (D)

nyugat (NY) kelet (K)

északkelet (ÉK)északnyugat (ÉNY)

délnyugat (DNY) délkelet (DK)

Fő- és mellékvilágtájak

É

D

Ny

ÉNy ÉK

DKDNy

K
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Felszínformák

Utazásaid, kirándulásaid során tapasztalhatod, hogy Földünk felszíne változatos. 
Vannak sík területek, itt egész távolra ellátunk. Vannak kisebb-nagyobb kiemelkedé-
sek: dombok, hegyek. A síkságokat, dombságokat, hegységeket együttesen dom-
borzatnak nevezzük.

A síkság közel vízszintes terület. A tenger 
szintjétől 200 m magasságig terjedő te-
rület az alföld. A tér kép zöld színnel jelöli. 

A kiemelkedés magassága alapján le-
het: halom, domb, hegy. A leg   ala cso nyabb 
kiemelkedés a halom. Mindössze néhány 
méter magas. 

200–500 méter magasságig a kiemel-
kedés neve domb. Több domb együttes 
neve: dombság. A térkép sárgásbarnával 
jelöli. Ha a kiemelkedés a tenger szintjétől 
számított 500 métert meghaladja, hegy-
nek nevezzük.

A hegy részei: hegyláb, hegyoldal, hegytető, hegycsúcs. A hegység több felszíni forma 
együttese. Hegyek, völgyek, medencék alkotják. A térkép barna színnel jelöli. Minél 
magasabb a hegy, annál sötétebb barna. 

A völgy a hegyek közötti hosszanti mélyedés. A medence minden oldalról zárt, mé-
lyebb, tágasabb terület. Magasságuk alapján vannak középhegységek (500–1500 m-ig) 
és magashegységek (1500 m felett).

Felszínformák

Alföld

HegységDombság
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Növekvő sorrendben az elneve zé sük: ér, csermely, 
patak, folyó, folyam.

Part: a vizek és szárazföldek határa (tengerpart, 
tópart, folyópart). A sziget olyan szárazföld, melyet 
minden oldalról víz vesz körül. A félsziget a vízbe 
nyúló földnyelv. Három oldalról víz veszi körül. 

Folyóvizek

Állóvizek

PatakEzt úgy állapíthatod meg, hogy a folyás irányába for-
dulsz. A jobb kezed felől van a jobb part, a bal kezed 
felől a bal part. Hogyan tudod megállapítani a folyás 
irányát? Megfi gyeled, merre folyik a víz. Figyeld meg, 
merre úsznak a vízbe esett ágacskák, falevelek! 

A tavak állóvizek. A mesterséges tavak (halastó, bánya-
tó) emberi tevé keny ség során keletkeztek. A tengerek 
és a folyók holtágai is állóvizek. Az állóvizeket világo-
sabb, a folyóvizeket sötétebb kék szín jelzi a térképen.

PaPaPaPaPPattatatatatatakkkkkkk

Arlói tóTihany, Belső-tó

Melyik a folyó jobb és bal partja?

Mit nevezünk domborzatnak? Milyen felszíni formákat találunk Földünkön? 
Mit nevezünk síkságnak, dombságnak, hegységnek? Milyen színnel jelöli 
a térkép a felszínformákat? Milyen felszíni vizeket ismersz? Sorold fel a fo-
lyóvizeket növekvő sorrend ben! Mi a sziget, félsziget? Hogyan keletkeztek 
a mesterséges tavak? Milyen állóvizeket ismersz? Keress a könyvedben talál-
ható domborzati térképen felszínformákat, vizeket! 

Egy vízen úszó ág is segíthet
a jobb és bal part megállapításában

iisisisis gg
megállapításában
ssss ssss gegegegegítítítítíthhehehehetttttt
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Magyarország
domborzati térképe
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Az időjárás ősidők óta nagy szerepet játszik az emberek életében. 
Földünk felszínének a szobrásza, folyamatosan alakítja. A szél 
és a víz mélyedéseket váj, magaslatokat épít, koptatja a kőzeteket. 
A sok csapadék árvizeket okoz. Az erős fagy és a forróság miatt 
aprózódnak, mállanak a kőzetek. A növények és az állatok életét 
is megnehezíti a szélsőséges időjárás. Ennek következménye lehet, 
hogy több állatnak és az embereknek nem jut elegendő táplálék. 
Az emberi szervezetet is megviseli a hirtelen változó időjárás.

Valamikor az időjárási megfi gyelések apáról fi úra öröklődtek, 
és különböző hiedelmek kapcsolódtak hozzájuk. Nem voltak mű-
szerek, amelyekkel mérni vagy jelezni tudták volna előre a válto-
zást. Írásos feljegyzéseket sem készítettek.

Az időjárás megfi gyelése akkor vált tudománnyá, amikor mű-
szerekkel pontosan mérni lehetett. 

Mérhető a lehullott csapadék mennyisége, a szél ereje, a le-
vegő nyomása, hőmérséklete és a napsütés időtartama. Már 
tanultad, hogy az időjárást a napsugárzás, a hő mérséklet, a csa-
padék, a szél állandó változása, egymásra hatása alakítja. Tehát 
az időjárás elemei: a napsugárzás, a hő mérséklet, a csapadék 
és a szél.

Milyen hatással van az időjárás
a környezetünkre?

Szélzsák

Hogyan készül a várható időjárásról a jelentés?
Időjárási megfi gyeléseket a világ minden táján végeznek. Száraz-
földi és tengeri mérőállomások, mérőha jók dolgoznak. Hidrogén-
nel töltött léggömbre (pilot) rádió-adókészüléket szerelnek, melyet 
egy be épí te nek mérőeszközökkel.

A meteorológiai műholdak és földi irányító állomásaik szintén a 
pontos megfi gyeléseket szolgálják.

A meteorológia elnevezés Arisztotelész görög tudóstól 
származik. Ő alkotta meg az időjárás tudományának első 
tankönyvét. Ma már az orvosmeteorológia előre jelzi az 
időjárás változásait és hatását az emberi szervezetre. 
Ezzel sokat segítenek, különösen a vérnyomás- és szív-
panaszokkal élő embereknek.

Meteorológiai műhold

Meteorológiai léggömb
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A Nap a Földünkhöz legközelebb eső csillag. Földünk éltetője. A Nap 
mozgatja a vizet és a levegőt, biztosítja a Föld számára a fényt és 
a hőt. Azt is mondhatjuk: az időjárás karmestere.

Napsugárzás

Hogyan melegszik fel a levegő?
A napsugarak közvetlenül a Föld felszínét me legítik fel. A földfel-
szín elnyeli a nap su ga ra kat, felmelegszik, majd átadja a hőt a le-
ve gő alsó rétegének. A levegő felmelegedé se annál erősebb, minél 
több napsugárzás éri a Földet. Az első olyan hőmérőt, amelyet ma is 
használunk, Celsius (celziusz) svéd csillagász készítette. Jele: °C

Ha a földfelszín feletti levegő felmelegedett, felszáll. 
Amikor a levegő felmelegszik, kitágul. A kitágult levegő 
könnyebb, ezért felemelkedik. A felemelkedett meleg 
levegő helyére hideg levegő tódul. Az is felmelegszik, 
felszáll. A levegőnek ez az áramlása a szél. A szél a le-
vegő mozgása. A szél iránya az a világtáj, ahonnan fúj. 
Sokszor hallhatod az időjárás-jelentésben, hogy észa-
ki szél, nyugati szél stb. A szél sebessége a másod-
percenként, illetve óránként megtett útját mutatja.
 

Mi a szél?

A szélerőmű energiát fejleszt

12 fokozatot használnak a meteorológusok a 
szél erősségének jelölésére a gyenge szellőtől 
(2–6 km/h) az orkánig (104 km/h) .

Milyen szerepe van az időjárásnak az emberek életében? Sorold fel, mi ala-
kítja az időjárást! Mit tudunk mérni? Melyek az időjárás elemei? Milyen mű-
szerek segítenek ma az időjárás megfi gyelésében? Mi az időjárás karmeste-
re? Hogyan melegszik fel a levegő? Mi a szél? Mondj konkrét példát arra, 
amikor a te életedet nehezítette a szélsőséges időjárás! Nézz utána az infor-
mációforrások segítségével! Mi az a barométer?

Mi micsoda sorozat: Az időjárás, Tessloff és Babilon Kiadó

Napsugárzás

Hőmérő
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A Nap melegének hatására a tengerek, folyók, tavak vize párolog. A növények és a 
talaj is párologtatnak. A meleg levegővel a pára felszáll. A magasban lehűl, felhővé 
alakul, és csapadék formájában visszahull a földre. Ez a víz körforgása. 

A víz körforgása

A csapadékvíz részben leszivárog a talajba, kőzetekbe, részben a felszíni vizekbe 
jut. A leszivárgó víz oldja a kőzetekben lévő ásványi anyagokat, sókat. A kőzetrétegek 
szinte megszűrik a vizet. Az összegyűlt víz forrás alakjában feltör vagy tovább folyik. 
A forrásvizek egy része ásványvíz, gyógyvíz. A melegforrások neve hévíz.

A víz állandó körforgást végez.

A víz körforgása

Modellezd a víz körforgását! Önts egy lapos üvegtálba vizet! Fedd le fol pakkal, 
és zárd le egy befőttesgumival! Tedd az ablakba, ahol besüt a nap! Figyeld 
meg pár óra múlva! Mit tapasztaltál?
Rajzold le, majd mondd el a víz körforgását!
Hová tűnik a csapadékvíz? 
Kutass, búvárkodj! Hogyan és mivel gyógyít a víz?

365 egyszerű tudományos kísérlet, Alexandra Kiadó
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Milyen tanácsokat adtak Párácskának a szülei?
Ki volt a barátja? 
Kiknek segített Párácska?
Hogyan él tovább falevélben, fűszálban, búzában? 

Régen történt ez, nagyon régen, s olyan nagyon 
messze, hogy még a torony tetejéről se lehetett oda-
látni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de 
olyan szép göndör felhőcske, hogy a Nap és a Hold 
egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a 
kis felhőt. A vihar is kézen fogta kis unokáit, a szel-
lőket, így indult el velük meglátogatni Párácskát, a 
most született kis felhőt.

Büszke is volt felhőpapa és felhőmama gyönyörű 
gyermekére, és gyakran mondogatta felhőpapa a 
szom szédainak:

– Meglátjátok, mire megnő, zivatar lesz belőle!
– Az bizony – mondogatták a felhő szomszédok –, 

zivatar, de még országos eső is lehet...
Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hal-

lotta; ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen kicsi maradjon a gyermeke, ilyen szelíd és göndör, sose 
kiáltson haragos villámszavakat, ne veszekedjen mennydörögve a földdel, ne verje le jégkavicsokkal 
a gyümölcsfák virágait.

Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, s 
már szaladgált a hegy csúcsai felett. Az egyik reggel odaállt szülei elé, és így szólt:

– Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni!
Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, s így válaszolt:
– Menj csak, fi am, vándorold be az eget, szórjál villámokat, mennydörögj haragosan, légy erős, 

büszke felhő!
Felhőmama így szólt:
– Menj csak fi am, járd be az eget, szeresd az erdőket s a rét virágait, és szelíd légy, mint nénéd, 

a szivárvány!
Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szü leitől, repülni kezdett az égen. Mikor 

egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak:
– Ó, felhőcske, öntözz meg minket, mert halálra száradunk!
A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkadt lombokat. Aztán tovább ván-

dorolt, s egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elsárgult fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek:
– Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket!
Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az esőcseppeket.
De akkor bizony már nagyon kicsi felhőcske volt, úgy megfogyott az erdő és a rét megöntözése után, 

hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül rajta a szél. A szél azonban karjai közé fogta.
Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért, ahol a gazda éppen szomorúan leste az eget. Mikor 

a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott:
– Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalászaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret 

a gyermekeimnek!
A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél 

pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, fűszál-
ban, margarétában, búzában, kenyérben.                                                                                               

Zelk Zoltán: Párácska

A hegy fölött megszületett párácskaAAAA hhhheheheggygygy fffffffölölölölölölöötötötötötttttt mememeggsgsgs üüüzüzüzülllleleletttetetetttttttttt pppááááráráráráááácácácác kkkskskskaaa
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Hulló csapadékfajták: eső (záporeső, szitálás, jégeső, ónos eső), hó, hó dara.

A csapadék formái

Hogyan keletkeznek a felhők? 
A víz körforgásának folyamatát már is-

mered.
A pára, miután felemelkedett a magas-

ba, lehűl. Vízcseppecskék, jég szem csék 
lesznek belőle. Ezekből alakulnak ki a fel-
hők. Amikor még kevés pára száll fel, fe-
hér gomolyfelhő képződik.

Eső

Gomolyfelhő

Zápor Villámlás Szivárvány

•  A növények számára a leghasznosabb a lassú, csen des eső.
•  A jégeső gyakran tesz kárt a növények levelében, termésében.
•  A zivatar „kimoshatja” a talajt a gyö kerek körül.
•  Villámláskor ne állj magas fa alá nyílt domboldalakon!

Nyáron gyakori a hirtelen zápor, zivatar. Ilyenkor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapa-
dék hull. A zivatar gyakori kísérőjelensége a villámlás, mennydörgés. Ha eső után hirte-
len kisüt a nap, megjelenik az égbolton egy csodálatosan szép, színes ív, a szivárvány. 

Ha az alsó légrétegek hidegek, a hó nem olvad el, miközben lehull. Ilyenkor szép fe-
hér hópaplan takarja be a tájat és a házak tetejét. A hótakaró vastagságát cm-ben 
mérjük. Egy cm vastag, frissen esett hó egyenlő egy mm esővel.

Hó, hódara

ZáZááZáZáZápopopopop rrrr ViViViVilllllllllllláámámámámlálálálálássssVVV SzSzSzSziiviiviviváárárárár áváváváványnynynyySSSS
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A talaj menti csapadékfajták a talaj közelében vagy a felszínén képződnek. 

Köd

Harmat

Dér

Zúzmara

A köd tulajdonképpen felhő, mely a talaj kö zelében alakul ki. A le-
hűlt talaj fölé melegebb, nedves levegő áramlik. Ilyenkor a levegő 
is lehűl, a vízgőz apró cseppekké ala kul. Ez a köd.

Amikor a levegőnek nagyobb a nedvesség tartalma, és lehűl a víz-
gőz, cseppfolyóssá alakul, harmat képződik. A kora reggeli órák-
ban tapasztalhatod leginkább, amikor járkálsz a fű ben, vizes lesz 
a cipőd. Nyáron és ősszel különösen jól megfi gyelheted. A fokoza-
tos nap pa  li felmelegedéssel a harmatcseppek el  pá ro log  nak.

Harmat

Hasonlóan keletkezik, mint a harmat, de ilyenkor 0 °C alá hűl a levegő. Apró jégkris-
tályokból álló fehérség lepi el a füvet, a talajközelben élő növényeket.

Amikor télen kinézel az ab lakon, a zúzmarás faágaknál nincs 
szebb látvány. Mintha fehér csipké ből lenne minden. 

A jégkristályok ráfagynak a faágakra. Néha prob  lémát okoz, ha 
túl vastagon rakódnak le a jégkristályok. A terhelés miatt elsza-
kadhatnak a villanyvezetékek, letörhetnek az ágak. 

Milyen csapadékfajtákat ismersz? Milyen csapadékfajták jellemzik a külön-
böző évszakokat? Kutass, búvárkodj! Miért nem szabad zivataros időben 
magas fa alá menekülni? Rajzolj vagy fess egy szép szivárványt!

Dér Zúzmara

Jégcsap
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A mi bolygónk, élőhelyünk a Föld. A Földön 
földrészek és óceánok vannak. A Föld ott-
hont, élőhelyet ad a növényeknek, állatok-
nak, embereknek.

A Földet és az élővilágot nem mi, embe-
rek alkottuk. Ha tönkretesszük, nem tud-
juk újjáteremteni. Ezért a természet rend-
jébe illeszke dő emberi életet kell élnünk.

Sokféle ország (például Németország, 
Kína) és sokféle nép (például orosz, an-
gol) van bolygónkon.

A mi hazánk Magyarország. Földrészünk 
Európa. Magyarország a föld gömbön csak 
egy pici pont. Európa közepén fekszik. La-
kóhelyed lehet város, falu vagy tanya. Magyarország térképén egy pici pont, de szá-
modra az otthont, a családot, a barátokat jelenti.

A Föld országaiban több helyen is élnek 
magyar emberek. Magyarországon az em-
berek nagy többsége magyar anyanyelvű, 
de vannak más anyanyelvűek is. A hiva-
talos nyelv a magyar. Bárhol jársz a vilá-
gon, ha megpillantod a piros-fehér-zöld 
zászlót, a hazád jut eszedbe. A zászló jel-
kép.

Jelképeink: a zászló, a címer, a Him-
nusz, a Szózat mind a magyar nép törté-
nelméből idéznek valamit.

A piros-fehér-zöld zászló egy közösség, a magyar nép, az ország jelképe. A piros az 
erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt jelenti. Használatára 1848-ban hoztak törvényt.

A címer pajzs alakú. A magyar címerben a négy vízszintes csík az ország nagyobb 
folyóinak jelképe. Jobb oldalon a három zöld halom nagy he gye inket jelképezi. A hal-
mok fölötti kettős kereszt Szent István király óta a ke resztény hitet jelenti. Felső ré-
szén a koronázási jelvények közül a Szent Korona látható.

Földünk, hazánk, lakóhelyünk

Űrfelvétel a Földről

Magyarország

ŰrŰrŰrŰŰŰŰrŰrffffefefefefelllvlvlvlvlvéététététététét llelelelelel aaaaa FFFFFFFölölölölölölöldddrdrdrdrdrőőlőlőlőlőlőlől
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A Himnusz szövegét Kölcsey Ferenc 
ír ta. Zenéjét Erkel Fe renc szerezte.

A Szózat költője Vörösmarty Mihály. 
Zenéjét Egressy Béni komponálta. 

Tartsd tiszteletben a hazád és más 
népek zászlaját! Bármely nemzet himnu-
szát hallod, állj szó nélkül, egyenesen! 
Ezzel tiszteletedet, megbecsülésedet fe-
jezed ki.

Melyik földrészen található Magyarország? Te milyen településen élsz? 
Beszélj a jelképeinkről! Miért vagy büszke a hazádra, lakóhelyedre?

Erkel Ferenc                           Kölcsey Ferenc
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Magyarország megyéi

GYŐR-MOSON-
SOPRON

VAS VESZPRÉM

KOMÁROM-
ESZTERGOM

ZALA

SOMOGY

BARANYA

TOLNA

FEJÉR

PEST

BÁCS-
KISKUN

CSONGRÁD

BÉKÉS

HAJDÚ-
BIHARJÁSZ-

NAGYKUN-
SZOLNOK

HEVES

NÓGRÁD

BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN

SZABOLCS-
SZATMÁR-BEREG

Győr

Szombathely

Veszprém

Zalaegerszeg

Kaposvár

Pécs

Szekszárd

Kecskemét

SzolnokSzékesfehérvár

Tatabánya
Budapest

Salgótarján

Eger

Miskolc 

Nyíregyháza

Debrecen

Békéscsaba

Szeged

Ahol élek

Magyarország megyéinek térképén a megyéket különböző színekkel ábrázolták. Az or-
szág szívében fekszik hazánk fővárosa, Budapest. A megyék központja egy-egy na-
gyobb város: a megyeszékhely. Aláhúzással jelöli a térkép. A városokat, falvakat, ta-
nyákat közös néven településnek mondjuk. A településeket közút- és vasúthálózat 
köti össze egymással. A vasutak és közutak a fővárosban vagy a megyeszékhelyen 
futnak össze.

A térkép színei alapján számláld meg Magyarország megyéit!

Fejér megye székhelye: Székesfehérvár Heves megye székhelye: EgerHeHHHeHeHeHevevevevevesssss mememememegggygygygygyeeeee szszszszszéékékékékékékékhhhehehehehelllylylylylyeee:e:e: EEEEEEEgggegegegegerrrrrFeFeFeFeFFejééjéjéjéjéjéjérrrrr mememememegggygygygygyeeeee szszszszszéékékékékékékékhhhehehehehelllylylylylyeee:e:e: SSSSSSS ééézézézézézékkkekekekeke fffsfsfsfsfsf hhehehehehehééérérérérérér ááávávávávávárrrrr HHHH
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Települések
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” TAMÁSI ÁRON

Szülőhelyünkhöz, a közvetlen környezetünkhöz életre szóló élménnyel kapcsolódunk. 
A szülőföld összefügg a múlttal, az anyanyelv, a család, a barátok nyújtotta élmény-
nyel. Felnőttkorunkban, ha más vidékhez köt a munkánk, máshol élünk, mindig „ha-
zajárunk”. Jelenünket csak úgy tudjuk megbecsülni, ha ismerjük múltunkat is. 

Valamikor az emberek letelepedését nagymértékben befolyásolták a földrajzi kö-
rülmények (völgy, domb, folyópart, termékeny talaj), a megélhetés biztonsága. A vá-
rak általában magaslatokra, folyami átkelőhelyeknél, utak találkozásánál épültek. 
Így alakultak ki a városok.

Keresd meg a megyeszékhelyeket is! Lakóhelyedhez melyik város van a leg-
közelebb? Te melyik megyében élsz? Melyik város a székhelye?

Főváros – Budapest 

Falu

Város – Debrecen

Tanya

VáVáVáVáVáVáVárororororosssss – DDDeDeDeDeDebbbrbrbrbrbrecececececenenenenenFőFőFőFőFőFőFő ááávávávávávárororororosssss – BBBuBuBuBuBudddadadadadapepepepepe ttststststst VVVV

TaTaTaTaTanynynynynyaaaaaFaFaFaFaFalllululululu TTTT
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Te milyen településen élsz? Városban, faluban vagy 
tanyán? Hegyvidéken, dombos vidéken vagy sík vi-
déken? Mondd el, miért szeretsz itt lakni!

Lakóhelyem 

A régi épületek, várak, kastélyok, szobrok, templo-
mok értékes építmények. Gyakran fontos történelmi 
eseményhez kötődnek. Nagy részük korabeli híres 
művészek, építészek munkája. Legtöbbjük műemlék.

Népművészeti hagyományainkat tájházak, múze-
umok őrzik. Az itt található tárgyak segítenek meg-
ismerni, hogyan éltek régen az emberek. A népművészet ágai: népmese, a népzene, 
a népdal, a népi építészet; kézműves munkák: fazekasság, szövés, hímzés, fafa-
ragás, mézeskalács-készítés, bőrművesség, festészet, pingálás. Mindezekhez szép 
hagyományok kötődnek. 

Kulturális értékeink

Természeti értékeink

A kerékpározás jó sport és környezetbarát közlekedés

A lakóhelyeden és környékén biztosan van egy ritka fa, facsoport, 
forrás, szikla, hegy, erdő, vizes élőhely, ahová szívesen kirándultok, 
vagy ahol természetvédelmi feladatot végeztek.

Szatmári nádfedeles ház Hagyományőrzés

Pannonhalmi apátság

HaHHHaHaHaHagggygygygygyomomomomomááánánánánánán őőőyőyőyőyőyőrzrzrzrzrzééésésésésésés

PaPaPaPaPPPannnnnnnnnnonononononhhhahahahahalllmlmlmlmlmiiiiiii apapapapapáátátátátátátát áásásásásásásággggggg
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Az épített és természeti környezetünk megóvása fo-
lyamatos feladatunk. A tiszta, szép és zöld környeze-
tért, az élőhelyek védelméért mindenki tehet valamit. 
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Mezőgazdaság

Növény-
termesztés

mező

legelő
 rét – növényeit kaszálják, állatok etetésé-
re használják (fűfélék – széna)
 szántóföld – például napraforgó, ku ko ri ca, 
burgonya, gabonafélék (búza, árpa, rozs)

zöldség- és gyümölcstermesztés

Állat-
tenyésztés

• háziállatok
•   vadgazdálkodás
• halászat

Ipar
bányászat, villamosenergia-termelés, gépipar, építő anyag-ipar, 
vegyipar, fa-, papír-, textil-, cipő- és élelmiszeripar

Szolgáltatások

közlekedés, kereskedelem, hírközlés, bank, víz-, gáz-, villamos-
energia-ellátás, javítás, karbantartás, tudomá nyos kutatás, 
egészségügy, oktatás, kultúra, rendőrség, honvédelem, állam-
igazgatás, idegenforgalom

Hol dolgoznak az emberek?
A szüleid a gazdaság valamelyik ágában dolgoznak. A mezőgazdaságban, az iparban 
vagy a szolgáltatásokban.

A gazdaság valamennyi ága kapcsolatban van egymással. A mezőgazdaság nyers-
anyagot termel az ipar számára (például zöldségféléket az élelmiszeriparnak). Az áru-
házak polcain látható termékeket a gyárakban az ipar állítja elő. A szolgáltatásokban 
dolgozó emberek igyekeznek könnyebbé tenni a mindennapjainkat.

Ma az emberek nagy részét a szolgáltatások foglalkoztatják. Előfordul, hogy nem 
talál minden ember a lakóhelyén a képzettségének megfelelő munkát. Ebben az eset-
ben egy közeli településen vagy távolabbi városokban dolgozik.

A közlekedési eszközöket már ismered. Közlekedhetünk kerékpárral, autóbusszal, vo-
nattal, személyautóval, motorkerékpárral, repülőgéppel, hajóval. A nagyobb városok-
ban a helyi közlekedést autóbuszok, villamosok és trolibuszok segítik. Budapesten 
metró és hév is közlekedik. Az áruszállítást kamionok, teherautók, tehervonatok, ha-
jók és repülőgépek végzik.           

Lakóhelyem közlekedése

Milyen kulturális értékek vannak a lakóhelyeden vagy a városrészetekben? 
Milyen hagyományokat ápolnak a lakóhelyi közösségek? Milyen gyárak vagy 
üzemek találhatók a lakóhelyeden? A te szüleid hol dolgoznak? Mivel közle-
kednek az emberek?
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Összefoglalás

A tájoló az iránytűhöz hasonló tájékozódást segítő eszköz. 
A tájfutók és a honvédség is használja

Sziget

Visegrádi várjáték

AAAAAA táátátátátátátájjjojojojojo ólólólólólólóló aaaaazzzzz iiiririririrááánánánánánán ttytytytytytűűhűhűhűhűhűhűhööözözözözöz hhhhhhhasasasasasononononon ólólólólólólóló tttttttáájájájájájájájjéékékékékékékékozozozozozóódódódódódódódááásásásásásásttttttt sesesesese ígígígígígígígí őtőtőtőtőtőtőtő eeeeeszszszszszkökökökökököközzzzz. SzSzSzSSSzigigigigigigig tetetetetetetSSSSS
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Rendszerezzétek ismereteiteket a tankönyv, a témakör 
tanulása során készített tablók és az interaktív tan-
anyagok segítségével. Elevenítsétek fel az elvégzett 
kísérletek, modellezések tapasztalatait!

Hogyan tájékozódunk a környezetünkben iránytű 
és a környezet jelzéseinek segítségével?

Felszínformák, folyóvizek, állóvizek. Játék a térkép-
pel (tankönyv: 30–31. oldal)

Milyen hatással van az időjárás a környezetünkre? 
A víz körforgása
Jelképeink: zászló, címer, Himnusz, Szózat (jelenté-

sük, zenehallgatás, éneklés)
Lakóhelyem (kulturális és természeti értékei, köz-

lekedése, az emberek élete, szolgáltatások) Történelmi lombok

g j

Próbálj meg egyre jobban tá-
jékozódni Magyarország térké-
pén! Például a közlekedés vagy 
kirándulás alkalmával a legrö-
videbb utat tervezd meg! Ezzel 
véded a környezetedet, és időt, 
pénzt takarítasz meg!
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EgészségEgészség
és betegségés betegség

Két hatalmas ellensége
van mindenféle bacilusnak. 
Az egyik a napfény, a másik 
a jóízű nevetés. 

(Eötvös Károly)
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Emlékszel? Az első és a második osztályban már megismerkedtél az egészséges 
életmód elemeivel: helyes táplálkozás; helyes időbeosztás, napirend; rendszeres 
tisztálkodás; rendszeres testmozgás; megfelelő mennyiségű alvás; lelki egészség.

Az egészséges életmód 

Nem akkor egészséges az ember, ha nem beteg. Akkor vagyunk egészségesek, ha 
testileg, szellemileg és lelkileg jó állapotban vagyunk. A jó fi zikai állapotunk, erőnlé-
tünk csupán egy része az egészségünknek. Szellemünk fejlődését biztosítja az egész 
életünkön át tartó tanulás. Lelki egészségünk feltétele, hogy tanuljuk meg szeretni 
önmagunkat és másokat. Törekedjünk harmóniára (összhangra) a családunkkal, az 
iskolai közösséggel és a körülöttünk élő emberekkel. 

A mindennapokban egyszerűen csak arra szoktunk fi gyelni, hogy jól érezzük-e ma-
gunkat, vagy sem. Amikor jól érezzük magunkat, nyugodtak és jókedvűek vagyunk. 
Ugye előfordult már, hogy rosszul érezted magad, pedig nem is voltál beteg? Ilyen 
esetekben keresd meg az okát, és törekedj arra, hogy mielőbb elmúljon! Ha egyedül 
nem tudsz valamilyen problémáddal megbirkózni, kérj segítséget a családodtól, a ta-
nítódtól vagy a barátaidtól!

Mit jelent az egészség?

A pihenés az egészség alapvető feltétele. Azt már tudod, hogy a te 
életkorodban napi 9–11 óra alvásra van szükséged. Az alvás 
passzív pihenés. Alvás közben lelassulnak az életműködéseink, 
felfrissül (regenerálódik) a szervezetünk. 

A jó alváshoz nem elég a kényelmes ágy és a zajmentes környe-
zet. A lefekvés előtti fürdés vagy zuhanyozás segíti a nyugodt alvást. 
Fontos, hogy a napirendünkben található minden feladatunkat 
elvégezzük. Ha aznap megbántottunk valakit vagy rosszat tettünk, 
bánt a lelkiismeret, és nyugtalanul alszunk. Ha nem jó jegyet kap-
tunk az iskolában és eltitkoljuk, bizony az is nyomja a lelkünket. 

Nemcsak az alvás pihentet, aktív pihenésre is szükségünk van. Amikor reggeltől dél-
utánig sokat ülsz az iskolában, délután jólesik a kerékpározás vagy a focizás a játszó-
téren. Lehet korcsolyázni, sakkozni, horgászni, kertészkedni, táncolni vagy közösen 
zenét hallgatni. A társas programok jó hatással vannak a testre és a lélekre egyaránt.

Melyek az egészséges életmód elemei? Ki az egészséges? Kitől kérhetsz se-
gítséget a problémáid megoldására? Te kihez fordulsz leggyakrabban? Miért 
fontos a pihenés? Hányféleképpen pihenhetünk? 

Miért fontos a pihenés?

Néptánc
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Mi okozhat betegséget?

A betegségek lehetnek testiek vagy lelkiek. A helytelen 
táplálkozás, a rossz életkörülmények, a környeze ti 
ártalmak is betegségekhez vezethetnek.

A fertőző betegségek egyik em berről a másikra ter-
jedhetnek. Ezek legtöbbjét – a csak mikroszkóppal 
látható – vírusok és baktériumok okozzák.

Gyermekkori fertőző betegségek: a bárányhimlő, 
a kanyaró, a mumpsz, a rubeola (rózsahimlő), a szamárköhögés.

A betegség tünetei lehetnek: hőemelkedés, láz, fájdalom, vérzés, hányás, hasme-
nés, rossz közérzet.

Ha egyszerre több embert támad meg ugyanaz a fertőző betegség, járványról be-
szélünk. A környezeti ártalmak, például a levegő szennyezettsége is okozhat légúti és 
más betegségeket. A szennyezett vízben való fürdőzéskor súlyos fertőzéseket lehet 
kapni. Amikor a gyerekorvos vagy az iskolaorvos súlyosnak találja a betegséget, be-
utalja a beteget a kórházba. A kórházba legtöbb esetben a mentők szállítják a be-
tegeket. Telefonszámuk: 104. Hívhatók általános segélyhívón is: 112.

Az öröklött betegségek azok, melyeket néha a szülők örökítenek át a gyermekeikre. 
A már születéskor felismerhető betegségeket veleszületett betegségeknek nevezzük. 

Emlékszel arra, amit második osztályban tanultál? Kik dolgoznak az orvosi, 
fogorvosi rendelőben? Mi a munkájuk? Hogyan viselkedsz az orvosi rendelő-
ben? Hogyan kell tárolni a gyógyszereket? Mi okozza a fertőző betegségeket? 
Mikor beszélünk járványról? Mondd el, milyen környezeti ártalmaktól kapha-
tunk betegségeket! Melyek lehetnek a betegség tünetei? Játsszátok el, ho-
gyan kell viselkedni az orvosi rendelőben! Hogyan kell hívni a mentőket?

Ismerkedés

Vizsgálat Felírom a gyógyszereketViViViVizszszs áágágágágág lllalalattttVV FeFeFF ílílílílílírororommm aaa ggygygygyóóógógógóggysysysy zezezerererekkkekekettttFFF

Az egészségügyi dolgozók 
nemcsak nappal, sokszor 
éjszakai ügyeletben is dol-
goznak. Mindig tudnak se-
gíteni rajtunk. Munkájukat 
segíthetjük, ha az orvosi 
ügyeletet csak indokolt 
eset ben keressük fel.
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Vannak velünk született betegségek, amelyeknek nagy részét nem tudjuk megelőzni. 
Egészséges életmóddal könnyebbé tehetjük a betegség elviselését, és értékes, 
örömteli életet lehet élni. 

A fertőző betegségek nagy része megelőzhető az egészséges életmóddal. Erős, 
ellenálló lesz a szervezetünk és ritkábban betegszünk meg. Ha mégis elkapunk vala-
milyen betegséget, könnyebben átvészeljük és hamarabb meggyógyulunk. 

Járványos időszakban nagyon fontos a gyakori kézmosás. Ha 
fertőző betegséget kapunk, egy ideig nem lehet közösségbe men-
ni, mert a többi embert is megfertőzzük. Otthon lehetőleg feküd-
jünk külön szobában. Az ágyneműt, a poharat, az evőeszközein-
ket, a fogkefét rendszeresen fertőtleníteni kell. 

Régen nagyon sok gyerek halt meg a különböző járványos be-
tegségekben. Ma már ezekkel ritkán találkozunk, mert nálunk a 
gyerekek védőoltásokat kapnak. Vannak kötelező és szabadon be-
adható védőoltások. A kötelező oltásokat csecsemőkortól kezdve 
oltási naptár szerint kapják a gyerekek. Például: kanyaró, tuber-
kulózis (tüdőbaj), rózsahimlő, mumpsz, diftéria (torokgyík), teta-
nusz ellen. Ezeket bejegyzi a védőnő a gyerekek oltási könyvébe.

Hogyan előzhetjük meg a betegségeket? 

Nem minden országban kötelezőek a védőoltások. Sajnos vannak olyan orszá-
gok is, ahol a szegénység miatt nem kaphatnak a gyerekek ingyenes védőol-
tásokat.

Azért, mert a tudása alapján és a megfelelő műszerek használatával az orvos tudja 
megállapítani, hogy pontosan milyen betegségünk van. Ha szükséges, felírja a meg-
felelő gyógyszert. Amikor nem szakember végzi a gyógyítást, annak gyakran rossz 
következménye lehet. Ma már az orvosok gyakran együtt dolgoznak a természetgyó-
gyászokkal, akik segítenek a betegségek kezelésében. 

Ismersz-e a környezetedben olyan embert, akinek veleszületett betegsége van? 
Hogyan segítik a családtagok és a barátok? Hogyan előzhetjük meg a beteg-
ségeket? Mit kell tennünk, ha fertőző betegséget kapunk? Mire jók a védőol-
tások? Miért kell betegség esetén orvoshoz fordulni?

Miért kell betegség esetén orvoshoz fordulni?

A kötelező védőoltásokat nem szabad elmulasztani. Nem csak akkor kell 
orvoshoz menni, ha beteg vagy! Ajánlatos évente vagy félévente ellenőriz-
tetni az egészségi állapotodat.

A védőoltás beadása
csupán egy pillanat
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Környezetünkben vannak olyan emberek, akik vagy veleszületett 
betegség, vagy baleset miatt valamilyen fogyatékkal élnek. Fogya-
tékkal élők azok az emberek, akiknek érzékszervi, mozgásszervi, 
értelmi vagy kommunikációs képességei elmaradnak az átlag-
emberétől.

Van-e a te környezetedben fogyatékkal élő ember? Mesélj róla!
A mozgássérült emberek egy része csak kerekesszékkel tud köz-

lekedni. Ma már a közlekedési eszközöket, a lépcsőket úgy alakítják 
ki, hogy ne okozzon számukra nehézséget a használatuk. A vakok 
és gyengén látók külön intézményben megtanulhatnak ír ni és ol-
vasni. Számukra kifejlesztettek egy speciális írás-olvasás mód-
szert, a Braille-írást (bráj). Ujjaik segítségével érzékelik a betűket. 

A Braille-írást több mint 200 évvel ezelőtt a 12 éves francia Louis Braille (lui 
bráj) dolgozta ki. Háromévesen édesapja műhelyében megsérült és megva-
kult. Szorgalmasan tanult, és a zenében is tehetséges volt.

A nagyothallás és a siketség is lehet veleszületett. Előfordul az is, hogy a fül beteg-
sége vagy baleset során alakul ki. A siket emberek sajnos semmit sem hallanak. Jel-
beszéd segítségével kommunikálnak. A nagyothalló embereknek a fül mögé helye-
zett hallókészülék segít, amely felerősíti a hangokat. Speciális iskolában tanulhatnak.

Az értelmi fogyatékkal élő gyerekek más iskolában tanulnak, mint te. Itt a számukra 
megfelelő módszerekkel a többségük el tudja sajátítani a mindennapi élethez szük-
séges tudást.

Aki más, mint én 

Mozgássérült

Ma a fogyatékkal élő emberek egy része családot alapít, sportol, tanul, dolgozik, 
teljes értékű életet él. Természetesen csak az állapotuknak megfelelő munkát tudnak 
végezni, megváltozott munkaképességűek. Ahhoz, hogy testileg-lelkileg jól érezzék 
magukat, szükségük van a munkára, a barátokra és a családra.

f tékk l élő b k é lád t l ít t l t l d lg ik

A fogyatékkal élő embereknek nem sajnálatra, hanem fi gyelmességre, tü-
relemre és segítségre van szükségük. Egyszerűen csak képzeld magad 
a helyükbe, így könnyebben megérted őket!

Kik a fogyatékkal élő emberek? Hogyan tanulhatnak a fogyatékkal élő embe-
rek? Nézz utána az interneten, mi a paralimpia! Szereztek-e érmet ezen ma-
gyar sportolók? Éljétek meg egypár percre a fogyatékkal élők életét! Játsszatok 
el olyan helyzeteket, amikor nem láttok vagy nem hallotok!
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„Ha mindenki egyforma lenne, megszűnne a szépség.” 
DARWIN

Biztosan játszottál már Barbie babával vagy superman 
fi gurával. Mit gondolsz, csak az a szép nő vagy férfi , 
akinek a külseje hozzájuk hasonló? Vitassátok meg! 
Te elégedett vagy magaddal? Mások is úgy látnak té-
ged, ahogy te magadat?

Amióta emberek élnek a Földön, minden kornak 
megvolt a maga szépségideálja. Volt olyan kor, ami-
kor a fehér bőr, a teltkarcsú vagy éppen a csontsovány 
alkat volt divatos. Ma azt mondhatjuk, hogy a sportos 
testalkat a divatosabb. Nem tudjuk, hogy száz év múl-
va éppen milyen lesz. Természetesen a divat is folyton 
változik. 

Volt olyan korszak, amikor a nők minél karcsúbb-
nak szerettek volna látszani. Ezért olyan szoros fűzőt 
viseltek, hogy gyakran elájultak. Természetesen ez az 
egészségüknek sem tett jót. Ahogy a túl magas tűsarkú 
cipő viselése sem, amely gyakran gerincfájdalmakhoz 
vezet. Ma is találkozunk hasonló divatirányzatokkal. 
Nyáron a bakancs és a csizma viselésénél biztosan 
kellemesebb és egészségesebb a szandál. A testék-
szerek használata (orrban, szájban, szemöldökben) 
egyrészt akadályozza a mindennapi tevékenységein-
ket, másrészt fertőzéseket is okozhat. A tetoválás pe-
dig egész életünkön át a testünkön marad akkor is, 
ha már nem szeretnénk. 

Mindenki lehet szép

Elfűzött derék

Teltkarcsú szépség

Tetoválás Sportos alkat Lemosható arcfestésTeTeT ttototo ááávávává álálálálálásss SpSpSpporororttototosss llalalalkkkakakattttSSS LeLeLemomomo hhshshsh tatatatóóóóóó ararar fffcfcfcfeseses éététététésssLLL
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Mit hallottál a szüleidtől? Kire hasonlítasz a családban?
Külső tulajdonságaink velünk születettek. Szüleinktől, nagy-

szüleinktől örököltük őket. Az orrunk formáját, a szemünk és a ha-
junk színét, az alkatunkat. Vannak közöttük olyanok, amelyeken 
tudunk változtatni. Ha túlsúlyosak vagyunk, mértéktartó evéssel 
és több testmozgással le tudunk fogyni. Ma már, ha valaki felnőtt-
korban nem szereti a hajszínét, vagy éppen az orra formáját, 
a megfelelő szakemberek segítségével változtathat rajta. Akár a 
szemünk színét is meg tudjuk változtatni.

Belső tulajdonságaink egy részét is örökölhetjük. Ebben le-
hetnek jó és rossz tulajdonságok, vagy valamilyen betegségre va-
ló hajlam is. Más részük az életünk során alakul, a környezetünk 
hatására. Fontos, hogy mennyi jó példát látunk a környezetünkben, 
hogyan nevelnek a szüleink és az iskola. Erős elhatározással és odafi gyeléssel bár-
melyik rossz tulajdonságunkon tudunk változtatni.

A rendszeres tisztálkodás fontosságáról már tanultál. Ez a jólápoltság alapja. Ezen 
kívül természetesen gondot kell fordítani a frizurádra, a kezedre, az öltözködésedre, 
a cipőd tisztaságára. Nem az a legfontosabb, hogy márkás és nagyon divatos ruha 
legyen rajtad. Öltözéked legyen az időjárásnak megfelelő, kényelmes, az alkalomhoz, 
életkorodhoz és az egyéniségedhez illő. Nem mindenkinek ugyanaz a ruha áll jól.

Kire hasonlítok?

Ki a szép?
Azt mondjuk, az a szép, aki tetszik nekünk. Ezt mindenki maga 
dönti el. Nem minden embernek egyforma az ízlése. Ha alaposan 
megnézed, a szupermodellek sem tökéletesek, és nem is ugyan-
az tetszik minden embernek. 

Biztosan hallottad már ezt a szót: kisugárzás. A kisugárzás 
a belső és külső értékek egyensúlya, harmóniája. Hiába szép a 
külseje valakinek, ha csúnyán beszél, gonosz, irigy, beképzelt és 
durva. A jólápoltság, a kedvesség, a mosoly, a jóindulat megszépí-
ti az embereket. A kellemes kisugárzású emberek társaságában 
jól érezzük magunkat.

Milyen szépségideálok és divatok voltak a régi korokban? Szerinted ma minden 
divatos holmi szép és egészséges? Mondj külső és belső tulajdonságokat! 
Te milyen ember szeretnél lenni felnőttkorodban? Szoktál utánozni valakit az 
öltözködésedben? Gyűjtsetek képeket a régi korok viseleteiről, és készítsetek 
csoportokban tablókat!

Harmónia

A gyerekek hasonlítanak
szüleikre
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„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a leg-
tanulságosabb találkozás.” 

MÁRAI SÁNDOR

Ahhoz, hogy harmóniában élj a környezeteddel, elsősor-
ban az a fontos, hogy igyekezz megismerni önmagadat.

Melyek a jó tulajdonságaid? Melyek azok, amelyeken 
magad, szüleid, barátaid szerint változtatni kellene? 

Bíznod kell önmagadban! „Tégy úgy, mint a kisma-
dár, ki akkor is dalol, ha törik alatta az ág, mert tudja, 
hogy van szárnya!” (Victor Hugo)

Nemcsak a felnőtteknek, ha-
nem a gyerekeknek is vannak 

kötelességei, feladatai: tanulás, segítés a házimunkában, 
sport stb.

Vannak olyan feladatok, melyeket könnyűnek érzel, és 
vannak olyanok is, amelyeket – már az elején úgy érzed – 
nem tudsz teljesíteni.

Vegyél példát a mesehősökről! Mennyi akadályon, meg-
próbáltatáson mennek át, amíg elérik céljaikat! Nem adják 

fel, nem fordulnak vissza. Nem csüggednek, bíznak önmaguk-
ban. Vagy itt a híres tudósok, feltalálók példája. Sokszor évti-
zedeken vagy egy életen át kutatják valaminek a titkát. Újra 

és újra próbálják a sikertelen kísérleteket. Gyakran a siker-
telenséget, kudarcot, meg vetést is el kellett viselniük. 

Számíts a körülötted élőkre! Szülőkre, nagyszülőkre, 
testvérekre, barátokra! Igyekezz barátságos, jó viszonyt 
kialakítani velük!

Melyik mesehősre emlékszel, aki a legkedvesebb, legjobb példa? Miért?
„Névjegykártya” játék: A kártyádon minden tulajdonságod rajta lehet, csak 
éppen a neved nem, és az, hogy milyen a külsőd. Próbáld meg leírni, milyen-
nek látod magad, milyen jó és rossz tulajdonságaid vannak! Szedjétek össze 
a kártyákat, és valaki olvassa fel! Kire ismertek? Szerintetek hogyan tudtok 
neki segíteni a rossz tulajdonságai legyőzésében? Számolj be egy olyan ese-
ményről, feladatról, melyet önállóan, sikeresen oldottál meg! Mondj el egy 
kudarcot is! Mi az, ami nem sikerült? Mit kellett volna másképp tenned, hogy 
sikerüljön? Kire számíthatsz, ha segítségre van szükséged?

Találkozás önmagaddal

ááss sseeggíííítttééééss aa hhhháááázziiiimmuunnkkkkáááábbbbaann

Tulipánná vált királyfi 
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A barátság nagyon fontos része életünknek. Neked is van egy vagy több barátod. 
A barátságban nélkülözhetetlen az egymás iránti tisztelet, a türelem, az őszinteség, 
az alkalmazkodás, a segítőkészség. Nem az a fontos, hogy a barátod gazdag vagy 
szegény gyerek. Nem is az, hogy ő focizik-e a leg ügyesebben, vagy ő a legerősebb az 
osztályban. A belső ér té kek az igazán lényegesek. Természetesen senki sem tökéletes. 
Hibái mindenkinek vannak. Akiket szeretünk, hibáival együtt elfogadjuk. 

Magyarázd meg a szólásokat! „Mondd meg, ki a barátod, megmondom, ki 
vagy.” „Nem mind barátod, aki rád mosolyog.” „Új barátért ne hagyd el a régit!” 
„A barátod vize édesebb az ellenség mézénél.” Ki a legjobb barátod? Miért 
őt választottad? Mondj példát barátok közötti összeveszésre, kibékülésre! 
Szerinted igaz, jó barátok között tarthat sokáig a harag?

Madarat tolláról, embert barátjáról… 

Annamária, becenevén Anami, osztálytársam volt. Kisgyerekként a jár-
ványos gyermekbénulás betegítette meg. Sajnos nem tudott járni. 
Előfordult, hogy hetekig nem tudott jönni iskolába sem, mert időnként 
gyengébb volt az állapota. Kemény téli napokon nem tudták elhozni 
a szülei. Féltették, mert messze laktak az iskolától, és még három 
kisebb testvére is volt.

Anami nemcsak nagyon okos, hanem mindig jókedvű és mosolygós 
kislány volt. Örült, amikor jöhetett iskolába. Szorgalmasan tanult, igye-
kezett bepótolni a lemaradásait. Mindenről lehetett vele beszélgetni, 
és nagyon jókat játszani vele. Eszembe sem jutott, hogy hiányozna az 
együtt futkározás. Összebarátkoztunk és nagyon megszerettük egy-
mást. Egyik télen hosszabb ideig nem jöhetett iskolába. Osztályfőnö-
künk megkérdezte: ki vinné el Anaminak a megtanulandó leckét, ki be-
szélgetne vele arról, mit tanultunk az órákon. Szívesen vállaltam. Szüleim néha kissé aggódva nézték, 
amikor a nagy hóban gyalogosan elindultam, hogy megtegyem a több mint két kilométeres távolságot. 
Egy héten két alkalommal látogattam meg. Emlékszem, egyszer még a lábujjaim is majdnem meg-
fagytak. Amikor beléptem az ajtón és láttam a boldogságot az arcán, az csodálatos érzés volt. Tanul-
tunk, játszottunk, jókat nevettünk. Mindent elmeséltünk egymásnak. Úgy elrepült az együtt töltött 
idő, hogy észre sem vettük. Alig vártam, hogy újra iskolába jöhessen. Ilyenkor az osztálytársaimmal 
megszánkóztattuk őt. Ujjongva tapsoltuk meg a padokba kapaszkodva megtett pár önálló lépését.

Így ment ez évekig. Azután gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat. Anami nem járhatott kö-
zépiskolába. Ezután is barátok maradtunk, és rendszeresen meglátogattam. Megbeszéltünk minden 
könyvet, amit elolvastunk, és mindent, ami történt velünk. Csodáltam a vidámságát.

Egyik ősszel súlyos tüdőgyulladást kapott. Gyenge szervezete sajnos nem tudott megbirkózni 
a betegséggel. Elvesztettük őt. 

Emlékeimben ma is az az okos, mosolygós, játékos, türelmes, őszinte és jószívű barátnő él, akivel 
mindig nagyon jól éreztem magam.

Anami

mm nnéhé a kissé aggódva néztékk

„A barátság a lelkek közötti legtisztább kapcsolat. Mi választjuk.” MÜLLER PÉTER
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Összefoglalás

Vakvezető kutya

Egész Európa területén használatos általános hívószám. 
Ezen keresztül bármilyen segítséget kérhetünk

Fogyassz minden nap gyümölcsöt!

A szánkózás aktív pihenés

A témakör összefoglalása során segítségetekre lehet a tankönyv, a munkafüzet, a 
környezetetekben látott példák, tapasztalatok. Ezek mellett a könyvtár, az interaktív 
tananyagok és az általatok készített tablók.

Az egészséges életmód (Ki az egészséges? Passzív és aktív pihenés.)
Mi okozhat betegséget? (Melyek lehetnek a betegség tünetei?)
Aki más, mint én (A fogyatékkal élő emberek segítése.)
Milyen vagyok? (Külső és belső tulajdonságaim.)
Mindenki lehet szép (Ki a szép? Szükséges-e minden esetben a divatot követni?)

Az emberi szépség alapja a rendszeres testmozgás, az egészséges táp-
lálkozás, a jólápoltság, az ízléses öltözködés és az egyre több belső, jó 
tulajdonságra törekvés.

VaVVVaVakkkvkkvkvezezez ttetetetőőőőőőő kkkukukutttytytyyaaa

EgEEgEgEgEgEggééééésésészzz EEEEuEuEu óóóórórórópapapap ttttterererüülülülülülül ttetetetééééénénén hhhhhhasasasznznznáálálálálálál ttatatatososos ááááááálltltltltlt lllalalalááááánánánososos hhhhhhííííívívívóóóóósósós áááázázázámmm. 

FoFoFoF gggyggygygyasasasszszsz mmmiiininindddededennn nananappp p gggygygygyüüüümümümöölölölölölcscscsöötötötötöt!!!!! VVV
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A vizek, vízpartok életközösségeA vizek, vízpartok életközössége

A vizek,A vizek,
vízpartokvízpartok

életközösségeéletközössége

FEKETE ISTVÁN: Nádas (részlet)

Aludtál-e már nádtető alatt,
láttad-e ott, hogy kél fel a nap?
Hallgattad-e a szélben, hogy zsong a nád,
ha megérinti a virradat?      
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Emlékszel arra, hogy mit tanultál máso-
dik osztályban a fákról? A vizek közelé-
ben olyan fák telepedtek meg, amelyek 
kedvelik a sok nedvességet. A folyóvizek 
környékén ártéri erdőket találunk. A fák 
gyökerei megkötik az iszapos talajt, lomb-
juk oxigénforrás az élőlények számára. 
Élő- és búvóhelyet, táplálékot biztosítanak 
az itt élő állatoknak. 

Vízparti fák

Szeretem, ó, a fanépet,
a fák is olyan szépek, szépek.
Nem mások ők, nézz csak rájok:
égig érő zöld virágok.

Szép Ernő: Virágok (részlet)

A fehér füzet földig lehajló vesszőiről, 
hosszúkás világoszöld leveleiről köny-
nyen felismered. Még ismerősebb szá-
modra a kora tavaszt hirdető virágza-
ta: a barka. Leggyakrabban fává nő, 
de sok cserje is van közöttük. Lomb-
hullató fa. A fa kérgét a gyógyszeripar 
alapanyagként használja. Lázcsillapí-
tó és idegnyugtató gyógyszer készül 
belőle. Vesszőjéből kerítéseket fon-
nak, kosarakat készítenek.

Fehér fűz 

Fekete nyár
Árterek és vizek környékén élő nagy termetű lombhullató fa. 30–
40 méter magasra is megnőhet. Levelei 5–10 cm hosszúak, szélük 
fűrészfogas. A levelek mozgása a szél hatására érdekes zizegő, 
susogó hangot ad. Virágzata barka.  

Régen a fájából használati tárgyakat készítettek: teknőt, fapa-
pucsot, fakanalat. Ma gyümölcsösládák, rönkbútorok készülnek be-
lőle. Rügye, levele, hajtása gyógyító (gyulladáscsökkentő, fertőtle-
nítő) hatású.    

Fehér fűz

A szél messze viszi
a fekete nyár

repítőszőrös magjait

A fehér fűz leveleFeFeFeFF héhhéhéhérrr fűfűfűfűzzz AAA fefffefehéhéhéhérrr fűfűfűfűzzz llelelevevevelleleleAAAA

AAA szszéélélél mmesesszszee iviviszsziii

nítő) hatású.   

A nyárfa barkavirágzata

A nyárfa levele
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Láperdők, folyó- és patakpartok gyakori fája. A magas talajvíz 
jelzőnövénye. 20 méter magasra is megnőhet. Kérge barnásszürke, 
az idősebb fáknak repedezett. A fák fi atal hajtásai ragadósak. Le-
velei ovális alakúak. Sárgás, lecsüngő barkavirágzatát március-
ban láthatjuk. Apró, sötétbarna tobozhoz hasonló termése októ-
berben jelenik meg. Fájából régen hidakat építettek és vályúkat 
készítettek, mert jól ellenáll a víznek. Ma bútorokat, dísztárgyakat 
készítenek belőle. Kérgét a kelmefestők és a szűcsök fekete, szürke 
színezésre használták. A leveleiből készült főzet jó a fáradt, meg-
dagadt végtagok borogatására.

Enyves éger

Közönséges nyír
A nedves területeket kedveli. A fi atal fákat fehér kérgükről könnyen 
felismered. Levele háromszög alakú, csúcsa hegyes, széle fűrészes. 
Fája rugalmas, jól megmunkálható, hajlítható. Szerszámnyelek, 
szán- és sítalpak készülnek belőle. A nyírfa nedve, a nyírvíz gyógyító 
hatása miatt évszázadok óta fontos itala az embereknek. Üdítő ha-
tású, véd a betegségektől. A nyírfacukor egészséges édesítőszer.

A néphagyomány szerint a fűz a vízpartok királynője, az 
éger a vízpartok királya. Régen a nagyobbacska gyerekek 
az állatok legeltetése közben fűzfa sípot faragtak.

A nyírfákhoz sok babona, népi hiedelem is kapcsolódik. Régen Luca-napon nyírfa 
seprűt készítettek. Ezt karácsonykor megszentelték a templomban. Úgy hitték, ha az 
első hétköznapon ezzel kisöprik a házat, egész évben semmi sem vész el a lakásból. 
A Dunántúlon (Göcsej vidékén) tavasszal a nyírfából (nagyasszonyfából) készített kapun 
hajtották ki először az állatokat a legelőre. Úgy hitték, ez megóvja őket minden bajtól. 

Szólások
Fából vaskarika = lehetetlen dolog; Kemény fából faragták = erős jellemű em-
ber, nem lehet rávenni bármire; Nem látja a fától az erdőt = nem veszi észre a 
dolog lényegét
Közmondások
Egy fa nem erdő.; Keményfába úgy verd az éket, hogy szemedbe ne pattanjon!; 
Maga alatt vágja a fát.; Addig hajlítsd a fát, ameddig fi atal!; Jó a vén fa árnyékában 
megpihenni.

Milyen fák élnek a vizek közelségében? Mi a fák szerepe a természet meg-
őrzésében, védelmében? Mire hasznosíthatók a vízpartokon élő fák?

Enyves éger levele
és termése

A közönséges nyír levele
és termése

EnEnEnE yvyvyvyy eseses éééégegegegg rrr llelelevevevellelele

A AAAA kökökkökö özözözönsnsnséégégégggeseses nnn íyíyíyíyy rrr llelelevevevellelele
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A tavak és a lassú folyású vizek partját 
gyakran nádas szegélyezi. A part mentén 
körülbelül egy méter mélységig sások, 
két méter mélységig nádas, három méter 
mélységig káka, öt méter mélységig híná-
rok tenyésznek. 

A nád és a gyékény az aljzaton gyöke-
rező, nagy termetű vízinövények. Alkal-
mazkodtak a vízi életmódhoz. Szerte-
ágazó gyökérzetük jól kapaszkodik az 
iszapban. Erős száruk belül üreges, el-
lenáll a viharos szélnek, hullámverésnek.

A nádas

Ring, ring, ring a nád,
Nádon ring a fészek.
Nádirigó kisfi a,
aludj, álmodj szépet!

Gazdag Erzsi: Ringató 
(részlet)

Nádas

A gyékény a nádas, mocsaras területeken gyakori. 1–2 méter magas növény. 
Levelei hosszúak, keskenyek. Szára szivacsos. Virágzata a „buzogány”. Leveleiből 
szőnyeget, kosarat, kalapot, papucsot, lábtörlőt fonnak.

Szólások:
Egy gyékényen árulnak = Egy az érdekük.
Karcsú, mint a nádszál.

A gyékény virágzata Edényalátét gyékényből GyékénykosárAAAAA gygygygyékékékékékééénénényyy y iivivivi áárárárágzgzgzg tatatataaa EdEdEdddééénénényayayay lálálálálá étététététttt gygygygyékékékékékééénénén bbybybyby őlőlőlőlőlEEEE GyGyGyyyékékékékékééénénén kkykykyky osososááárárárGGG
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Ahol sekélyebb a víz, a gyékényt felváltja a nád. A nád a legnagyobb méretű fűfélénk. 
1–4 méter magasra is megnőhet. Levele, szára üreges, hasonló a gyékényhez. Vi-
rágzata nagy, barna, bugavirágzatnak nevezik. Nyár végén megfi gyelheted szárának 
csúcsán lévő virágzatát. Ma is feldolgozza a papír- és építőipar.

Télen, amikor a jég vastagsága megfelelő, elkezdődhet a nád aratása. Ma már gé-
pekkel végzik. A legtöbbet hazánkban a Balatonnál és a Velencei-tónál aratják. A nád-
dal fedett házak télen melegek, nyáron kellemesen hűvösek. Ma már ritkábban hasz-
nálják tetőfedésre a nádat, mint régen. Több népdalban is szerepel a nádfedeles ház.

A nád aratása

Nádból készült kerítés

A nád virágzata

Náddal fedett ház

Hogyan alkalmazkodik a nád és a gyékény a vízi életmódhoz? 
Mondd el a nád és a gyékény testfelépítését! 
Hogyan hasznosítja az ember e két növényt? 
Milyen szerepe van a nádasnak a vizek életében?
Mit jelent a szólás? „Karcsú, mint a nádszál.”

A nádas táplálékforrás, búvó- és fészkelőhely a madarak és más állatok 
számára. Jelentős szerepe van a víz szűrésében, a part védelmében.
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Virágos növények a vízben, vízparton

A mocsári gólyahír népi neve kácsavirág, gólyavirág, békavirág, libadöglesztő. Patak-
parton, mocsárréteken gyakori növény. Március végétől május végéig virágzik. A mé-
hek szívesen látogatják virágporban és nektárban gazdag virágait. Régen sárga virá-
gának nedvéből festéket készítettek. A növény részei kissé mérgező hatásúak.

A kereklevelű harmatfű 5–15 cm magas rovarfogó növény, lápos területeken él. 
Július–augusztusban virágzik.

A zergeboglár élőhelye: láprétek, mocsarak menti kaszálók. Virágai illatosak. A le-
geltetéssel járó taposás, a talajvízszint csökkenése, az emberi gyűjtőszenvedély mi-
att erősen megfogyatkozott. Védett. Május–júniusban virágzik.

Mocsári gólyahír Kereklevelű harmatfű ZergeboglárMoMoMoMM cscscsááráráriiii ógógógóg llylylyyy hahahahíírírír KeKeKererereklklklklevevev lelelelűűűű hhahaharmrmrmatatatfűfűfűfűKKKK ZeZeZergrgrggg bebebebogogoggglálálálárrrZZZZ

Ligetek, nádasok ősszel is virító növénye a felfutó 
sövényszulák. Szára nádra, fűzfára csavarodik. Leve-
lei háromszöghöz hasonlók. Virágai fehérek vagy ró-
zsaszínűek, tölcsér alakúak. Borús időben és esőben 
összecsukódnak, ha kisüt a nap, ismét kinyílnak.

Sövényszulák

Kis növényhatározó, Tankönyvkiadó
Nagy európai természetkalauz, Offi cina Nova
A vizek világa, Természetkalauz, Magyar Könyvklub

A vadon élő virágos növények az élőhe-
lyükön a legszebbek. Ott díszlenek a leg-
tovább. A természetben gyönyörködj ben-
nük, ne csokorba szedve!
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Hínárnövények

Süllőhínár Vízitök Fehér tündérrózsaSüSüSüüüS lllllllllőhőhőhőhíínínínáárárár VííVíVí iizizizi ötötötökkkkVVV FFeFehéhhéhéhérrr ütütütü dndndndéérérér órórórózszszsaaaFFF

A hínárnövényeknek fontos szerepük van a víz életében. Búvóhelyet, szaporodási he-
lyet, táplálékot biztosítanak a vízben, vízparton élő állatok számára. Vannak közöttük 
olyanok, amelyek a víz színén úsznak, vékony gyökérszálaik nem érnek le az aljzatra.

A békalencse sokszor szőnyegként 
borítja a víz felszínét. Lebeg a vízen. 
Kis gyökérszála ereszkedik a vízbe. 
A vízimadarak kedvenc csemegéje. 
A legkisebb virágos növény.

A sulyom az állóvizek növénye. Ke-
mény termésének magját régen fo-
gyasztották.

Álló- és lassan folyó vizek gyakori 
növénye a füzéres süllőhínár.

A vízitök (sárga tavirózsa) levelei a 
vízen úsznak. Erős illatú virágai betöl-
tik a környezetüket. Gyakran a tündérrózsával együtt találkozunk vele. Az aljzatban 
gyökerezik. Virágai júniustól szeptemberig láthatók.

A nagyvirágú fehér tündérrózsa az iszap ban gyökerezik. Élőhelye: az álló- és lassan 
folyó vizek. 

Békalencse SulyomBéBéBéééB kakkkakallelelencncncsesese SuSuSulylllylyyyomomomSSSS

Sorolj fel néhány nedves élőhelyen találha-
tó virágos növényt! Mondj róluk egy-egy jel-
lemző tulajdonságot! Kutass, búvárkodj! 
Mivel csalogatják a rovarfogó növények a 
rovarokat? Vajon elfogyasztanának egy sajt-
darabkát? Mi a hínárnövények szerepe a víz 
életében? Melyik hínárnövényt láttad kirán-
dulásaid során?

Hínárnövények a vízben
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A virágoknak szépségük, illatuk, színük, jelentésük van! Életünk sok fontos pillanatá-
ban ajándékozunk virágot. A természetben nyíló virágok sokasága szép, kellemes és 
megnyugtató látvány. Van azonban a virágoknak egy nagyon fontos szerepe is.

A virágos növény részeit már ismered. Gyökérzet, szár, le-
vél, virág, termés. 

A virág a növény szaporítószerve. A növény szaporítószer-
véből, a virág termőjéből a megporzás után alakul ki a termés. 
A termő felső része ragacsos, így könnyen megtapad rajta a 
virágpor (pollen). A természetben megfi gyelhetted, hogy a vi-
rágokat igen sok rovar látogatja. A rovarokat a színek és az 
illatok csábítják. Amikor a szirmok között nektár után kutat-
nak, fi nom virágpor hullik rájuk. A virágporszemeket átviszik 
egyik virágról a másikra, így segítik a beporzást. A virágos 
növényeknek nagyon nagy szükségük van a rovarokra, hogy 
megtermékenyüljenek, és gyümölcsöt, magot teremjenek.

A beporzásban nagy szerepe van a méheknek. A virágok 
és a méhek a többi élőlény számára az életet jelentik. Nem 
minden esetben végzik a beporzást a rovarok. A virágport szál-
líthatja a szél, a víz és más állatok (madarak, denevérek).

Hogyan vizsgálhatsz meg egy virágot?
•    Tépd le a szirmait, és számold meg, hány van belőlük! 
•  Amikor eltávolítottad a szirmokat, megfi gyelheted azt a részt, ahol kifejlődnek a ma-

gok. Óvatosan vágd le a porzókat, és vizsgáld meg kézinagyítóval!
•  Vágd függőlegesen félbe a bibét és a magházat, és megtalálod a magkezdeménye-

ket! Ha érett termést találsz, akkor kiszóródnak a magok.

Milyen színű virágok vonzzák a rovarokat?
Ha fi gyelmesen szemügyre veszed a rétek sürgő-forgó rovarnépét, 
észreveszed, hogy nem minden virágot keresnek fel szívesen. A mé-
hek leginkább a lila és fehér virágokat szeretik. A nappali lepkék 
a piros virágokra szállnak, az alkonyatkor röpködők a fehéren vi-
lágítókat látogatják. A legyek a hússzínű virágokat kedvelik.

Mit jelentenek életünkben a virágok? Melyek a virágos nö-
vény részei? Melyek a virág részei? Hogyan vizsgálhatsz 
meg egy virágot? Mit jelentenek a rovarok a növények éle-
tében? Milyen színű virágok vonzzák a rovarokat? Nézz 
utána! Vannak-e ehető virágok? 

A virágok titkai 

BeporzásBeBeBeBB popopopp rzrzrzáásásás

g y g y

A virág részei porzók

sziromlevél
termő csészelevél

bibe

bibeszál

magház

A termő
részei
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Emlékszel? Második osztályban tanultál a rovarok egyik családjáról, a bogarakról. 
Azokat a rovarokat, amelyeknek mellső pár szárnya kemény fedőszárny, hátsó pár 
szárnyuk hártyás, bogaraknak nevezzük.

A vizek, vízpartok gazdag rovarvilágnak adnak otthont. Szaporodásuk, fejlődésük 
több esetben vízhez kötött, és itt találják meg a táplálékukat is.

Rovarok a vízben, vízparton 

Kedvelt élőhelyei a sík vidékeken lévő tavak, tócsák. 
Júniustól augusztus végéig láthatjuk. A szitakötők 
jelzik a vizek tisztaságát, ugyanis kerülik a szennye-
zett vizeket. A kifejlett szitakötő hossza 6–8 cm. Két 
pár hosszú, keskeny hártyás szárnya van. Az egyik 
legügyesebben repülő rovar. Röptében nemcsak fel-
le, hanem előre és hátra is képes haladni. Egy má-
sodperc alatt több mint 15 métert is megtesz. Raga-
dozó. Repülő rovarokkal táplálkozik. Zsákmányára 
a levegőből csap le, amelyet 2 méteres távolságból 
fedez fel. A nőstény vízinövényekre rakja a petéit. 
A lárvák 2-3 hét múlva kelnek ki, és a vízben fejlődnek. Falánk ragadozók, vízibolhát, 
ebihalat, apróbb halakat esznek. A lárvák fejlődése 1–4 év is lehet. Egy meleg nyári 
reggelen valamelyik növény szárán kimásznak a vízből, és néhány óra múlva felszáll 
a gyönyörű szitakötő. A kifejlett szitakötő mindössze 4 hónapig él.

Óriás szitakötő

Melyek a rovarok jellemző tulajdonságai? Milyen rovarok élnek a vízben, vízpar-
ton? Mondd el a szitakötő jellemző tulajdonságait! Miért nem bogár a szitakötő?

A dalos szúnyogok nőstényei vérszí-
vók. Kellemetlenné tudják tenni a víz-
parti nyári estéket. Csak a nőstény 
szúnyogok csípnek

A molnárpoloskák (molnárkák) a víz 
felszínén futkosó rovarok. Ragadozók, 
kiszívják más rovarok testnedveit

A közönséges keringőbogár árkok, ta-
vak, folyóvizek lakója. Keringve úszik 
a víz felszínén

AAAAA dadddadallololosss szszszúúnúnúnyoyoyoy gogogog kkkk őnőnőnőstststéénénényeyeyey iiii évévévérsrsrs íízízízí- A AA momomollnlnlnáárárárpopopop llololo kskskskákákákák (((((momomollnlnlnáárárárkákákákák)k)k)k)) aaa vvvííízízíz AAAA A AA kökkökökö özözözönsnsnséégégéggeseses kkkkerereriininin őgőgőgőg bbobobo ágágágág rrr áárárárkkokokokkkk,, tttaaa-AAAA

Óriás szitakötő
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Vannak-e a környezetedben akváriumi halak? Hogyan gondozzátok őket? Horgá-
szik-e valaki a családodban vagy a barátaitok közül? 

Természetes vizeinkben közel 80 halfaj él. Élőhelyük lehet hegyi patak, mestersé-
ges medrű folyóvíz (csatorna), a folyók ártere, folyó, holtág, láp, mocsár, természetes 
tó, víztározó. Légzésük, szaporodásuk vízhez kötődik.

Hogyan alkalmazkodik a halak test-
felépítése a vízi életmódhoz?
A halak teste áramvonalas, lapított. 
Nyálkás bőr borítja, amely lehet csu-
pasz vagy pikkelyekkel fedett. A vízben 
úszóik segítségével mozognak. Le-
merülésüket és felemelkedésüket az 
úszóhólyag segíti. Az úszóhólyagban 
gáz van, amelynek mennyiségét a ha-
lak képesek szabályozni. Gerinces ál-
latok, testüket csontos váz tartja. Fő testtájaik a fej, a törzs és a farok. Nem tüdővel, 
hanem kopoltyúval lélegeznek. A legtöbb hal ikrákkal szaporodik. A hátuk sötétebb, 
a hasuk világosabb színű. Így ellenségeik számára nehezebben észrevehetők. 

Hazai halaink 

FEJ TÖRZS FAROK

kopoltyú

hátúszó

páros mellúszók hasúszó

farok alatti úszó

farokúszó

úszóhólyag

Természetes körülmények között a lassú folyású 
vizek, tavak lakója. Növényevő, de szívesen fo-
gyasztja a rovarlárvákat is. Ikrákkal szaporodik. 
Akár 4–5 ezer ikrát is lerakhat. A vízszennyezésre 
kevésbé érzékeny. A pontyfélék családjában 15–
20 kilogrammos példányok is előfordulnak. Hazánk-
ban mesterségesen is tenyésztik. Az idősebb pél-
dányok elzsírosodnak. A befagyott vizekben léken 
(jégen vágott nyíláson) át télen is fogható.

Ponty

Csuka
A hegyvidéki patakok kivételével szinte minden vízben megél. Teste hosszúkás, erős, 
fi noman pikkelyezett. Feje a testéhez viszonyítva nagy, szája a kacsacsőrhöz hasonló. 
A vízben nagyon jól lát. A 4–5 éves példányok 6–8 kilogrammot is nyomnak. Idősebb 
példányai elérik az egy méter hosszúságot, testtömegük 20 kilogramm is lehet. Fa-
lánk ragadozó, nem üldözi az áldozatát, lesből támad. Halakat, békákat, vízimada-

Ponty



6565

A vizek, vízpartok életközösségeA vizek, vízpartok életközössége

Sekély, dús növényzetű tavakban, holtágakban él. 
Nagyon hasonlít a pontyra, a pontyfélék családjába 
tartozik. Teste zömök, oldalról lapított, háta magas. 
Feje kicsi, pikkelyei aprók. Szívós, alkalmazkodóképes, a vízszennyezésre kevésbé 
érzékeny. Vízinövényekkel, rovarokkal táplálkozik. A dús növényzetű sekély vizekben 
ikrázik. Ikrái a vízinövényeken tapadnak meg, és 3–7 nap múlva kikelnek. Télre az 

iszapba fúrja magát. A horgászat sok ember kedvelt időtöltése. Lehet 
pihenni a jó levegőn, barátkozni más emberekkel, megismerni 

jobban a természetet és fi nom halételeket főzni.

rakat zsákmányol. A nagyobb csuka gyakran felfal-
ja a kisebbeket. Ikrákkal szaporodik. A lerakott 
ikrákból 15–30 nap múlva kikelnek az ivadékok. 
Télen nem pihen az iszapban (nem vermel), ezért 
a befagyott vizekben is léken át fogható. Húsa na-
gyon ízletes, különösen a fi atalabb példányoké.

Hazánkban évszázadokkal ezelőtt több halat fogyasztottak az emberek. 
A szennyezett vizekben kevesebb halfaj tud megélni. Ezért óvjuk a vizek 
tisztaságát! A tiszta vízben fejlődő halak húsa ízletesebb is, egészséges táp-
lálék. Ásványi anyagokban és B-vitaminokban gazdag, könnyen emészthető.

Kárász

Csuka

A halak testalakja aszerint változik, hogy rohanó hegyi patakokban vagy las-
súbb áramlatú vizekben élnek. Szájnyílásuk árulkodik a táplálkozásukról. 
Vannak közöttük rajban és egyedül élők. 

Melyek a halak jellemző tulajdonságai? Sorold fel a hal fő testtájait! Mivel 
lélegeznek a halak? Milyen szerepet töltenek be az úszók? Hogyan működik 
az úszóhólyag? Mondd el a ponty, a csuka és a kárász jellemző tulajdonsá-
gait! Miért egészséges táplálék a halak húsa?

Kárász

Halikra
Folytasd a történetet kétféleképpen! Végződjön jól 

és rosszul a pontyporontyok számára!HaHaHaH lilililililikkkkrkrkraaa ééé

iszapba fúrja 
pihen

jj

KááárárárászszszKKáKárárászsz

Romhányi József: Hal-dal (részlet)
Egy pontyporonty s egy kiscsuka kiúszott a nádhoz,
hátha e kis kaland fi nom vacsorát hoz.
Meg is láttak ott egy ingerlő csalétket,
mely a parton ülő horgászban ért véget. 
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A közeledben élő emberekkel, szülőkkel, 
nagyszülőkkel, testvérekkel, barátokkal 
szeretetteljes kapcsolatban vagy. Meg sem 
fordul a fejedben, hogy ők szépek vagy 
kevésbé szépek. Egyszerűen azért, mert 
segítitek és szeretitek egymást. Ha arra 
gondolsz, hogy vannak szebb állatok a békáknál, biztosan igazad van. De ha azt is tu-
dod, hogy például mennyi szúnyogcsípés lenne rajtad, vagy mennyi zöldségfélét meg-
rágnának a rovarok a kertben, ha a békák nem lennének, máris másképp érzel irántuk. 

Alkonyattájt a vízpartok sajátos 
hangulatát a békakoncert adja. A bé-
kák kétéltűek. Kétéltű a szalamand-
ra és a gőte is. Szaporodásuk vízhez 
kötött, de kifejlett állapotban is gyak-
ran a víz közelében maradnak. Bőrük 
nyálkás, általában sima, a varangyo-
ké szemölcsös. A hideg idő beálltá-
val befúrják magukat az iszapba, és 
téli álmot alszanak. Kora tavasszal 
ébrednek, és párzás után a vizekben 

lerakják petéiket. Egy hét elteltével kikelnek az ebihalak (lárvák). Nincs lábuk, úszó-
farkuk van, és kopoltyúval lélegeznek. Moszatokkal, apró rovarokkal táplálkoznak.

Békák

A rajzon megfi gyelheted, hogy a békává alakulás egy hosszú folyamat. Kora ta vasz-
 tól szeptemberig tart. A ki fej  lett állatok már tüdővel lélegeznek.

A békák helyváltoztatásában nagy szerepe van az ugrásnak. Hátsó lábuk lényegesen 
hosszabb az elsőnél, ugrólábbá fejlődött. Ugrással ragadják meg zsákmányukat is.

Békák, hű társaim, ti brekegők,
kik énekelve vesztek levegőt,
szeretném megköszönni, cimborák,
a sok szép nyári estét, éjszakát…

Kányádi Sándor: Béka-búcsúztató
(részlet)

A békává alakulás egy hosszú folyamat A béka ugrólábaA béka ugrólábaA békává alakulás egy hosszú folyamat A béka ugrólába

Barna varangy Zöld levelibéka hanghólyagjaiBarna varangy Zöld levelibéka hanghólyagjai
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A békák gerinces állatok. Fő leg repülő rovarokkal táp  lálkoznak, de elfogyasztják 
a csi gákat is. Kidülledő szemükkel hamar felfedezik a zsákmányt. Hosszúra nyújt-
ható hátsó lá buk segítségével nagyot ug ra nak. Messze kiölthető raga dós nyelvük-
kel ügyesen meg ragadják táplálékukat.

A béka csontváza

A béka így kapja el a rovarokat

KecskebékaKecskebékaA béka csontváza Kecskebéka

A béka így kapja el a rovarokat

Ez a közlekedési tábla fi gyelmeztet
a békák testi épségének védelmére

Hazánkban 12 fajuk él, valamennyi védett. Te is óvd őket! Sajnos a szá-
muk egyre csökken. Az autók nagy veszélyt jelentenek rájuk. A száguldó 
autók által keltett légáramlat az úttesthez csapja őket. Peterakó helyükre 
igyekezve ugyanis gyakran át kell menniük az úttesten. Védelmükre ve-
szélyt jelző táblákat helyeztek el az utak mentén.

Mit mondanál annak az embernek, aki bántja 
a békákat? Hogyan magyaráznád meg, hogy 
nagyon helytelen dolgot cselekszik? Mondj olyan 
mesecímeket, amelyeknek a szereplője béka! 
Milyen a békák testfelépítése? Hogyan szapo-
rodnak? Hogyan szerzik táplálékukat? Mivel 
táplálkoznak? Mikor szerveznek az emberek 
békamentési akciót? Hallgattál-e már „béka-
koncertet”?

Kétéltűek, Szemtanú sorozat, Park Kiadó
Ez a közlekedési tábla fi gyelmeztet
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A nádassal szegélyezett tavak, folyók, pa-
takok, holtágak érdekes madárvilágnak 
adnak otthont. 

Mire jók a madártollak? 
A madarak a tollaik segítségével 
repülnek. Repüléskor a tollak kor-
mányzásra is szolgálnak. Melegen 
tartják a testüket, segítenek meg-
tartani állandó 41 °C-os testhőmérsékletüket. 
Elrejtik őket az ellenség elől (rejtőszín), és se-
gítenek párt találni, kommunikálni. A madarak 
rendszeresen cserélik tollruhájukat: vedlenek. 
A régi tollak kihullanak, és újak nőnek helyet-
tük. A madarak többsége azért tud jól repülni, 
mert testük áramvonalas, csontjaik belül üre-
gesek, könnyűek, és szárnyaikat erős izmokkal 
tudják mozgatni.

Csodálatos madárvilág

Nekem valamennyi között legkedvesebb
Madaram a gólya,
Édes szülőföldem, a drága szép alföld
Hűséges lakója. 

Petőfi Sándor: A gólya (részlet)

A tőkés réce (vadkacsa) a leggyakoribb récefaj. A házi kacsa őse. A hím (gácsér) szep-
tembertől májusig színes tollazatot visel, de ősszel szürkésbarnát ölt, mint a tojó. 
Testhossza 50–60 cm, szárnyfesztávolsága 80–90 cm, testtömege 75–150 dkg. 
A tojó kisebb, mint a hím. Jól repül és úszik, hiszen a nap nagy részét a vízben tölti. 
Lábujjai között úszóhártya feszül. Úszómadár. A szárazföldön úgy totyog, mint a házi 
kacsa. Férgekkel, csigákkal, apró víziállatokkal és növényi részekkel táplálkozik. 

Csőre úgy működik, mint egy szűrő. 
Amikor a víz alatt az iszapban táplá-
lékra talál, csőrét összezárja. A víz ki-
folyik, a táplálék benne marad. A tojó 
a nádasba, sásosba építi a fészkét. 
Márciusban rakja le 9–13 tojását. 
A fi ókák, amikor a kikelés után meg-
száradnak, nyomban követik anyjukat, 
és kezdődik a kacsaélet. Finom hú-
sáért vadásszák. Egy részük áttelel, 
más részük vonuló madár. 

Tőkés réce Nyári lúdNyNyNNyNyáárááráriiii lúlúlúlúdddd

Tőkésréce-pár ÚszólábTőTőTőTőkékékékésrsrsréécécéceee- áápápápáp rrr ÚÚÚÚsÚsÚs ózózózóláálálálábbbb
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Fehér gólya

Nagy kócsag (nemes kócsag)

Népi elnevezése gilice, eszterág. Sík és kissé dombos területeken él. 
Tollazata fehér, csak a szárnytollai feketék. A hím és a tojó hasonló 
színezetű. Lába és csőre hosszú és piros. A vízben járkálva keresi 
táplálékát, nem úszik. Gázlómadár. Magassága álló helyzetben 
110–120 cm. Szárnyfesztávolsága 150–160 cm, testtömege 3– 
4 kg. Hangja a csőrkelepelés. Lassú szárnycsapásokkal repül, gyak-
ran kering. Tápláléka: rovarok, giliszták, békák, apró rágcsálók, 
kígyók. Az emberek közelségében építi fészkét rétek, vizes területek 
közelében. Ritkán a magas fákra, gyakrabban kéményekre, oszlo-
pokra. Évente egyszer költ. 2–5 tojást rak, amelyeken 29–33 napig 
kotlik. A fi ókák a 8–9. héten repülnek ki. A gólyák 30 évig is élhetnek. Nem töltik nálunk 
a telet, költöző madarak. Sajnos, táplálékszerző helyük egyre szűkül. Védett madarak.

Fehér gólya

Nagy kócsag

FeFeFFehéhéhhéhérrr ógógógóg llylylyyaaa

NNaNaNagygygygygy kkkkóócócócsasasaggggg

A magyar természetvédelem szimbóluma. Ártereken, nádas, mo-
csaras területeken él. Telepeket (kolóniákat) alkotnak, 50 pár is él 
egy telepen. Tollazata fehér, csőre sárga, lába barna színű. Test-
hossza 80–100 cm, szárnyfesztávolsága 140–170 cm, testtömege 
1 kg, a hím madarak súlyosabbak. Gázlómadár. Szárnycsapása 
kimért, repülése könnyed. Kiszemelt áldozatára villámgyorsan le-
csap. Tápláléka: vízi rovarok, halak, békák, kisemlősök. Párzási 
idejük február, március. A hímek hosszú, fátyolszerű farktollaikat 
mutogatva udvarolnak. A tojó 3–4 kékeszöld tojást rak, és 25 napig 
kotlik. A fi ókák kikelés után még 35 napig a fészekben maradnak. 
Egy részük itthon áttelel, más részük melegebb vidékre vonul. Vé-
dett madarak.

A madarak a tudomány mai állása szerint a dinoszauruszokból fejlődtek ki. 
Az ősmadaraknak már tollazatuk volt. Hazánkban 2013-ban elhelyezték az első 
kócsagfi gyelő kamerát. Az interneten fi gyelemmel kísérheted a kócsagok életét.

Hogyan alkalmazkodik a vízimadarak testfelépítése a vízi, vízközeli életmód-
hoz? Jellemezd a tőkés récét, a fehér gólyát és a nagy kócsagot a következő 
szempontok szerint: élőhelye, testfelépítése, életmódja, táplálkozása, sza-
porodása! Énekeljétek el a Gólya, gólya, gilice című dalt!

A 19. században a nemesi öltözék kelléke volt a kócsagtollas kalap. Ezért 
a kócsagok száma erősen megfogyatkozott. A madárvédelmi egyesületek 
nagy gondot fordítanak a madarak és élőhelyeik megőrzésére.
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Az első emlősök apró, elsősorban rovarokkal táplál-
kozó állatok voltak. A dinoszauruszok idején éltek 
a Földön. A dinoszauruszok kipusztulása után az em-
lősök léptek a helyükbe. Ma Földünkön mintegy hat-
ezer emlősfaj él. A legnagyobb a kék bálna. Hossza 
34 méter, súlya 140 tonna. A legkisebb a kisded cic-
kány, mely 4 cm hosszú és a súlya alig 4 dkg. 

Vannak: 
•  tojásrakó emlősök is, például a kacsacsőrűek és 

a hangyászsünök.
• erszényesek, például a koala, a kenguruk.
• méhlepényesek, például a kutya, a vidra. Ebbe a csoportba tartozik az ember is.

Az emlősök testhőmérséklete állandó. Szőrzetük védelmet jelent mind a hideg, mind 
a meleg ellen. Tüdővel lélegeznek, akár az ember. A hallása és a szaglása a legtöbbjük-
nek igen fejlett. A szárazföldön élő emlősöknek négy lába van. Emlősök élnek a vízben 
is. A bálnák nem halak, hanem emlősállatok.

Ma már a technika nagy segítségünkre van az állatok megfi gyelésében. A nyak örvbe 
épített pici rádió adók, a rejtett kamerák, a különféle hang felvevő készülékek beavat-
nak bennünket az állatok legrejtettebb titkaiba.

Emlősök

Hód Hódvár

Dinoszaurusz

HóHóHóHóóHóHódddddvdváááárárár

DiDiDiDiDiinononoszszszauauaurururuszszsz

HóHóHóHóHóHóódddddd HH

A hód számára a fákkal szegélyezett folyóvölgyek, tópartok adnak élőhelyet. Testhosz-
sza a farokkal együtt 100–120 cm. Testtömege a 30 kg-ot is meghaladhatja. Növény-
evő. Fogazata erős. Rágcsáló. Vízinövényeket, hajtásokat fogyaszt. Nem alszik téli 
álmot. Ebben az évszakban kidönti a fákat (például füzek, rezgő nyár, kanadai nyár, 
fekete nyár) és a kérgükkel táplálkozik. 

Hód
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A vidra testfelépítése a vízi életmódhoz 
alkalmazkodott. Bundája barna szí nű, tö-
mött. Testhossza a farokkal együtt 100–
120 cm.

Testtömege 7–10 kg. Rövid, izmos lá-
bai segítségével igen kitartóan úszik. 
Mancsain 5-5 ujj van, melyek között a 
hátsókon úszóhártyák feszülnek. Halak-
kal, rákokkal táplálkozik. Néha pézsma-
pocok, béka, szárcsa is kerül az étlapjára. 
2–3 kölyköt hoz a világra, melyek 10 hé-
tig szopnak. A vidrák 10–15 éves kort is 
megérhetnek. Nem alszanak téli álmot. Fokozottan védettek!

A vidrák általában éjszaka vadásznak a víz alatt. Szükség esetén 4–6 percig is a 
víz alatt képesek maradni. A víz alá bukva fül- és orrnyílásaikat elzárják.

VidraViViViViViidddrddrdraaa

Várát ágakból, földből építi, melyet kölykei nem hagynak el 2 hónapos korukig. 
A hódvár bejárata a víz alatt van. A lakókamrák a víz fölött, száraz területen.

A hód farka pikkelyszerű bőrrel borított, szőrtelen. A szárazföldön támasz ko dás ra 
használja. A vízben mozog ügyesebben. A hód a fatörzset ho mok óra sze rűen körbe-
rágcsálja. Egy 20 cm átmérőjű fűz kidöntéséhez még egy éjszakára sincs szüksége.  
Védettek. 

Valamikor hazánkban sokkal több hód és vidra élt. Az emberek a prémjü-
kért vadászták őket. A hódokat a fák kidöntése miatt, a vidrákat a hal-
pusztítás miatt is vadászták. Sajnos az életterük is egyre kisebb lett. Igen 
kevés példány maradt belőlük. Ma már ismét kezdenek szaporodni az 
érintetlenebb, nyugalmas vizes területeken. 

Jellemezd a hódot és a vidrát az alábbi 
szempontok szerint: élőhelye, testfelépítése, 
táplálkozása, szaporodása, életmódja! Mi-
ért fogyatkoztak meg ezek az állatok? Sze-
rinted mit lehetne tenni értük?

Emlősök, Természetkalauz, Magyar Könyv-
klub; Az élő világ, A természet csodái soro-
zat, Elektra Kiadóház; Mi micsoda sorozat: 
Felfedezőúton a természetben, Tessloff és 
Babilon Kiadó

Vidra

Hód építkezikHóHóHóHóHóHóódddddd éééépépépíítítítítítkkkkekeke iiizizizikkkkkk
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Összefoglalás

Növények Állatok

– élőhelye
– testfelépítése (részei)                                           
– levele formája                                                        
– virága (virágzata)                                                   
– termése (formája, színe)                                        
– ezt tudom még róla (érdekességek)                                             

– élőhelye
– testfelépítése
– táplálkozása
– szaporodása
– életmódja
– ezt tudom még róla (érdekességek)

Fűzfavesszőből készült tárgyak

Pihenő nagy kócsag Búvárpók

Elevenítsétek fel a témakör élővilágát a saját tapasztalataitok és a tanult információ-
források segítségével!

Vízparti fák (fehér fűz, fekete nyár, eny-
ves éger, közönséges nyír)                                     

A nádas (szerepe a vizek életében, fel-
használása)

A virágok titkai (a virágok vizsgálata, a 
rovarok és virágok kapcsolata)

Rovarok a vízben, vízparton (óriás szi-
takötő, dalos szúnyog, molnárpoloska, kö-
zönséges keringőbogár)

Hazai halaink (ponty, csuka, kárász)
Békák (védelmük)
Csodálatos madárvilág (tőkés réce, fe-

hér gólya, nagy kócsag)

FűFűFűFűFűűű ffffzfzfzfavavavesesesszszszőőbőbőbőbőbőbőőlőlőlőlőlől kkkkkkééééésésés üüüüzüzüzültltltltltlt ttttttááááárárárggggygygygy kkkakakak

A vizek, vízpartok változatos, csodálatos élővilágát akkor őrizhetjük meg, 
ha óvjuk a természetes állapotukat, és vigyázunk a tisztaságukra.

PiPiPihehhhehe őnőnőnő nnnagagagggyyy yy kókókókócscscsagagagggPPPP BúBúBúúú ávávávárprprpppókókókókBBBJegenyenyárfák
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Megtart, ha Megtart, ha 
megtartodmegtartod

GAZDA JÓZSEF: Mindenek mestere

„Önmagunkat becsüljük meg azzal, ha 
nem feledkezünk meg elődeinkről, akiktől 
nemcsak az életünket, de tudásunkat, 
kultúránkat, erkölcsünket kaptuk.”
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Elődeink kalendáriumába be voltak jegyezve a jeles napok. A jeles vagy jelölt napok va-
lamiben különböztek a többitől. A jeles napok az egyházi ünnepekhez, az emberi élet 
eseményeihez, az évszakok változásához, az év gazdasági eseményeihez kötődtek. 

Mi a hagyomány?
A hagyomány egy adott közösség 
(nemzeti, lakóhelyi, családi, vallási kö-
zösség) tapasztalatainak, tudásának 
összessége. A hagyományok öröklőd-
nek. Ápolásuk összetartja a közössé-
geket és segíti a fennmaradásukat.

Ma is számon tartjuk a nemzeti, 
állami és keresztény ünnepeket és 
emléknapokat, a néphagyományok-
hoz kötődő ünnepeket. Ezek megün-
neplése gyakran összefonódik.

„Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!” 

Tanulmányozd a következő oldalakon olvasható kalendá-
riumot! Milyen kapcsolat van az ünnepek és az évszakok 
között? Mi a hagyomány? Mire jók a hagyományok? Mi-
lyen néphagyományok vannak a te lakóhelyeden? Milyen 
hagyományok vannak a családodban?

Emlékszel? Második osztályban megtanultad, hogy az 
ünnepekre testben és lélekben is készülődünk. Az ün-
nepnek megfelelően öltözködünk és viselkedünk. Is-
merd meg az információforrások segítségével az ün-
nepek pontos tartalmát!

 Vannak a lakóhelyünkhöz és a családunkhoz, a természethez 
kötődő ünnepek, hagyományok is.

A jeles napokhoz, ünnepekhez több száz évig hiedelmek (babo-
nák) is kapcsolódtak. A tudomány sokat fejlődött, és ma már ezek-
ből keveset hisznek el az emberek.

A néphagyományokhoz, ünnepekhez kötődő szokások vidéken-
ként eltérőek voltak. Nem maradt fenn mindegyik, és az idők fo-
lyamán több átalakult.

A régi magyarok nagyon szép neveket adtak a hónapoknak, 
amelyek jól jellemezték azok eseményeit, időjárását.

Hímzett nógrádi pruszlik Közös kenyérsütésHíHíHíHíH mzmzmz tetetettttt ónónónóggrgrgrg ádádádádiiii prprprp ususus lzlzlzlikikikik KöKöKöKö özözözösss kkekekenynynyyéérérér üsüsüsütétététésssKKK

január – fergeteg hava

február – jégbontó hava

március – kikelet hava

április – szelek hava

május – ígéret hava

június – napisten hava

július – áldás hava

augusztus – új kenyér hava

szeptember – földanya hava

október – magvető hava

november – enyészet hava

december – álom hava
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Közös kenyérsütés

Január 1. Újév napja. Hiedelmek, szokások: érdemes 
lencsét, kölest enni, mert egész évben bőven lesz 
pénzünk.

Január 6. Vízkereszt, háromkirályok napja. A karácso-
nyi ünnepkör záró napja. Ezen a napon kezdődik 
a farsang, amely hamvazószerdáig (húsvét előtti 
40. nap) tart.

Január 22. Vince napja. Szent Vince a szőlősgazdák 
védőszentje. A hiedelem szerint sok bort kellett inni 
Vince tiszteletére, hogy sok legyen a termés. „Fényes 
Vince, tele pince. Ködös Vince, üres pince.”

Február 2. Időjárásjóslás: Ha ezen a napon a medve 
kijön a barlangjából, és meglátja az árnyékát, még 
negyven napig tart a hideg.

Február 18. Zsuzsanna napja. Ezen a napon szólal meg először a pacsirta, közeledik 
a tavasz.

Február 24. Mátyás napja. Mátyás megtöri a jeget, ha nincs jég, csinál.
Március 12. Gergely napja. Szent Gergely pápa az iskolák védőszentje. Gergelyjárás: 

az iskolás gyerekek adománygyűjtő, köszöntő, toborzó szokása. Gergely hetében 
vetették el a krumplit.

Március 15. Nemzeti ünnep. Az 1848-as forradalom ünnepe.
Március 18. Sándor napja. Sándor a tavasz kapunyitogatója. A zab és az árpa veté-

sének ideje.
Március 19. József napja. Ekkor várták vissza a fecskéket, a gólyákat. Kiengedték 

a kaptárból a méheket.
Március 22. A víz világnapja. A természet ünnepe. Környezetvédelmi akciókkal, kirán-

dulásokkal a természetben ünnepeljük.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony. A néphagyomány szerint ez a nap alkal-

mas a gyümölcsfák oltására, szemzésére.
Április 1. A tréfálkozás napja. A néphit szerint az ezen a napon végzett munka nem 

lesz eredményes.
Április 22. A Föld napja. A természet ünnepe. A legfontosabb helyi környezeti problé-

mák feltárásával, közös környezetvédelmi tevékenységgel ünnepeljük.
Április 24. Szent György napja. A lovasok, a lovagok, a fegyverkovácsok, a szíjgyártók 

védőszentje. Ezen a napon hajtják ki az állatokat a legelőkre. A kukorica és a bab 
vetőnapja.

Kalendárium 

Busójárás
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Április. Húsvét. Keresztény ünnep. Mozgóünnep, min-
den évben más időpontban van, március végén vagy 
áprilisban. A húsvéti ünnepkör a virágvasárnappal 
kezdődik (a húsvét előtti vasárnap), ezt követi a 
nagyhét, húsvétvasárnap és húsvéthétfő.
Nagypéntek: a vallásos emberek ezen a napon tart-
ják a legszigorúbb böjtöt.
Húsvétvasárnap: Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepe.
Húsvéthétfő: a húsvéti locsolkodás szokása.

Május 10. Madarak és fák napja. A természet ünnepe. 
Kirándulással, természetvédelmi vetélkedőkkel, fa-
ültetéssel ünnepeljük.

Május 12., 13., 14. Szervác, Pongrác, Bonifác (a fa-
gyosszentek) napja. Ezeken a napokon erősen lehűl a levegő, gyakran fagy. A gaz-
dáknak sok kárt okoz.

Május vége, június eleje. Pünkösd, keresztény ünnep. Mozgóünnep, a húsvét utáni 
ötvenedik nap. Az ünnephez kapcsolódó népszokás a pünkösdi király és királyné 
választása. 

Május 25. Szent Orbán napja. Ezen a napon van az utolsó tavaszi fagyos nap, amely 
elpusztíthatja a szőlőtermést. 

Június 8. Medárd-nap. A néphit szerint, ha ezen a napon esik az eső, akkor 40 napig 
esni fog.

Június 24. Keresztelő Szent János napja. Előestéjén népszokás volt a tűzgyújtás ün-
nepe (Szent Iván-éj). A tűznek varázserőt tulajdonítottak. Védelmet nyújtott a köd, 
a jégeső, az állatok betegsége ellen.

Június 29. Péter-Pál napja. Ekkor kezdődik az aratás.
Augusztus 20. Nemzeti, állami és egyházi ünnep. István király szentté avatásának 

évfordulója. Az új kenyér napja.
Szeptember 5. Lőrinc napja. Ettől a naptól nem jó ízű a dinnye, 

és nem lehet a szabadban fürdeni. A fás növények megáll-
nak a fejlődésben.

Szeptember 8. Fecskehajtó Kisasszony napja, ekkor gyülekez-
nek a fecskék. Kezdődik a dióverés. A cselédek szolgálatba 
lépésének napja volt.

Szeptember 29. Mihály napja. A Szent György-napkor (tavasszal) 
kihajtott állatokat hazahajtják. A pásztorok elszámoltatásá-
nak, szegődtetésének az időpontja, akik ekkor nagy mulatsá-
gokat rendeztek. Ezen a napon kezdődhetett a kukoricatörés. 
Ha Mihály itt találja a fecskéket, hosszú, szép ősz lesz.

Kalács és hímes tojás

Cserépedények
egy mai vásárban
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Október 4. Az állatok világnapja. A természet ünne-
pe. Assisi Szent Ferenc halálának a napja. Azt 
tanította, hogy az állatok is Isten teremtményei, 
testvérei az embernek. Tiszteletet és megbecsü-
lést érdemelnek tőlünk.

Október 23. Nemzeti ünnep. Az 1956-os forrada-
lom ünnepe.

November 1. Mindenszentek. Katolikus ünnep.
November 2. Halottak napja. Keresztény ünnep. 

Emlékezünk halott szeretteinkre, gyertyát gyúj-
tunk, virágot viszünk a temetőbe.

November 11. Márton napja. Szent Márton püspök 
ünnepe. Segítette a szegényeket, legendák szólnak a gyógyító tevékenységéről. 
Erre az időre befejeződnek a mezőgazdasági munkák.

November 19. Erzsébet napja. Árpád-házi Szent Erzsébet II. András magyar király 
lánya volt. Kórházat alapított és menhelyet az árva gyerekek számára. Legenda 
szól arról, amikor kötényében a szegényeknek szánt kenyerek rózsákká változtak, 
hogy a jótékonykodó ne kerüljön bajba.

November 25. Katalin napja. Katalin az eladósorban lévő lányok védőszentje. Nap-
jához férjjósló hiedelmek kapcsolódnak. Időjóslás: Ha Katalin kopog, karácsony 
locsog.

November 30. András napja. András napja a legjelentősebb házasságjósló nap volt. 
Ezen a napon kezdődtek a disznóvágások is.

December 6. Miklós-nap. Szent Miklós püspök ünnepe, aki titokban megajándékoz-
ta a szegény gyerekeket. Mikulás-várás.

December 13. Luca napja. Férj- és házasságjósló, idő- és ter-
mésjósló hiedelmek kapcsolódnak ehhez a naphoz. Ekkor 
vetették el egy cserépbe a lucabúzát, amely karácsonyra 
szépen kizöldült. Ebből megjósolták a következő évi ter-
mést. Elkezdődött a lucaszék készítése, amelyet karácso-
nyig faragni kellett.

December 24. Karácsony, keresztény ünnep. Szenteste, a kis 
Jézus születésének a napja. A szentestéhez kapcsolódó 
szokások: kántálás, betlehemezés, karácsonyfa-állítás, ha-
gyományos karácsonyi ételek fogyasztása, ajándékozás és 
az éjféli mise.

December 25. Karácsony első napja. 
December 26. Karácsony második napja, István-nap. Ezen a napon kezdődik a regö-

lés, amely január 6-áig tart. A regösök járják a falut, köszöntik a ház népét, éne-
kelnek, és ezért ajándékokat kapnak.

Növekszik a Luca-napi búza

Tükrös szív

Növekszik aa LuLuLucacaca nn-nnapapii búbúza
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Valamikor hazánk, a Kárpát-medence belsejének egy része ártér volt. Ebben az idő-
ben még nem voltak árvízvédelmi töltések. Az emberek a folyóvizek magas partján 
kifolyási nyílásokat (fokokat) vágtak. Keskeny csatornák segítségével vezették a vi-
zet az ártéri területekre. Szabaddá tették a víz útját az ártér szélesebb, alacsonyabb 
részei felé. Így a víz nem rombolta le a településeket, hanem szétterült a tájon. Amikor 
a folyó vize apadni kezdett, ugyanezeken a csatornákon át visszahúzódott a mederbe. 
Ezeken a területeken megvalósulhatott az ártéri tájgazdálkodás, más néven fokgaz-
dálkodás.

Az emberek elfogadták és szerették a 
változatos, természetes tájat, és harmó-
niában tudtak vele élni. Az elárasztott 
területeken dús füvű legelők, nádasok 
voltak. A magasabban fekvő szigeteket, 
amelyeket nem borított el a víz, erdők és 
gyümölcsösök (alma, körte, szilva, mo-
gyoró, dió, meggy) borították. Szőlőt is 
termesztettek. Az állandóan száraz terü-
leteken gabonát termeltek. Az időnként 
elárasztott réteken, legelőkön és az er-
dőkben szinte emberi őrizet nélkül lehe-

Együtt élni a természettel

tett tartani a félvad gulyákat (szarvasmarhákat), méneseket (lovakat), kondákat 
(sertéseket). A magyar szürkemarha, a mangalica sertés, a rackajuh jól bírták a 
félvad tartást. Az emberek nem ismerték a cukrot, a mézelő méhek elegendő éde-
sítőszert biztosítottak. A környezetükből gyűjthették be a háztartáshoz szükséges 

A magyar szürkemarha húsa a vadhúshoz hasonló ízű, és 
kevés zsírt (faggyút) tartalmaz

A mangalica ősi magyar zsírsertés A rackajuh húsa egészséges, kevés zsírt tartalmaz
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nyersanyagokat: fűszereket, gyógynövényeket, ná-
dat, gyékényt, fát. Az ártéri erdőkben sok vad élt, 
a vizekben bőségesen volt hal. A kiáradó folyóból a 
halak kiúsztak az ártérre táplálkozni és szaporodni. 
Amikor a kiáradó vizet elrekesztették, a halak kint 
rekedtek az ártéren. Olyan volt, mint a halastó. Ké-
sőbb a halivadékok vissza tudtak úszni a folyóba. 

A folyók melletti gátak építésével, a vizek lecsa-
polásával az ártéri gazdálkodás régen megszűnt. 
A ma látható hatalmas gabona- és kukoricatáblák 
gyakran szenvednek a csapadék hiányától. Az erdők 
területe és a halak száma egyre kevesebb lett.

A mézelő méhek gyűjtötte méz ásványi 
anyagokban és vitaminokban gazdag, ener-
giát biztosít, immunerősítő és bak té ri um ölő 
hatása van

Gímszarvas

A vizes élőhelyek újra megtelepedő növényeit (fűz, nád, gyékény) ismét fel lehet 
dolgozni, és eladni az üzletekben, vásárokon. Az árasztásos területeken újra erdők 
telepednek meg. A folyó apadása után a réteken maradt hordalék megújítja a réteket, 
amelyeken dús fű nő. A talaj elég vizet tud raktározni. Újra elszaporodnak a vadon 
élő növények és állatok. Ismét jó élettere lenne az évszázadokkal ezelőtt termesztett 
növényeknek és a tenyésztett állatoknak.

Hogyan nyitottak régen az emberek utat a folyóvíznek? Miért volt erre szük-
ség? Milyen növények telepedtek meg az ártéri területeken? Milyen tenyész-
tett és vadon élő állatok éltek? Miért szeretnénk megújítani az ártéri tájgaz-
dálkodást?

Ma szeretnénk újra életre kelteni az ártéri gazdálkodást. Jobban tudnánk 
gazdálkodni nagy kincsünkkel, a vízzel. Együtt lehetne végezni a gazdálko-
dást a környezet védelmével, a hagyományok, az értékek megtartásával.

Ártéri erdő
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Az ártereken kis falvak alakultak ki. A táj változó képet mutatott a homokostól a vizes 
területig.

Hová építették az emberek a házaikat?
Természetesen a magasabban fekvő területekre, a halmokra (hátakra). A falu lakói 
segítették egymást. Közösen (kalákában) építkeztek. Mindenki kötelességének tar-
totta, hogy visszaadja a segítséget a másiknak. 

A házak úgynevezett füstösházak voltak. Vályogból, agyagból, nádból, sásból épül-
tek. A házak alapjába törekkel (összezúzott szalmával) kevert agyagot raktak. A törek 
nem csak kötőanyagként szolgált, szinte kivezette a vizet a falból. A házak falát faváz-
hoz erősített vesszőfonat tartotta. Ehhez tapasztották az agyagos sarat. Vályogból is 
épülhetett a fal. A vályogfalú ház az esős időszakokban szívott nedvességet nyáron 
kiadta magából. A tető nádból, szalmából készült. Télen meleg volt, nyáron hűvös. 
A 20–25 centiméteres ablakokon az üveget a juh bendőjéből (gyomrából) készült 
hártya helyettesítette, amelyet kisimítottak és megszárítottak a napon. Nem volt ké-
mény (füstösház), hanem a füst a mennyezeten vágott nyíláson távozott. A mennye-
zeten szétterülő füst melegítette is a házat. A füstnek fertőtlenítő és szúnyogűző ha-
tása volt. Ezeken a vizes területeken ugyanis az emberek kénytelenek voltak együtt 
élni a szúnyogokkal. Nem irtották őket, mint manapság, csak elűzték a füsttel a kör-
nyezetükből. Jó falatokat jelentettek a békáknak és a madaraknak. A ház padlóját 
tehéntrágyás sárral tapasztották, ennek fertőtlenítő hatása is volt.

Az ártéri ház és a porta

Füstösház Régi fa mosóteknő és sulykolófák

Tudod, meddig tartottak ezek a házak? Három emberöltőn keresztül, mintha te a 
nagyszüleid által épített házban laknál. A házépítés tudománya nemzedékről nem-
zedékre öröklődött. A kalákában való építkezés lehetővé tette, hogy az emberek 
megtanulják egymástól a házépítés fogásait. Ezt a találékonyabbak tovább is fejlesz-
tették. Az emberek a megélhetéshez szükséges tudományukat nem az iskolában 
tanulták. Az idősebbektől és egymástól.
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Minden házhoz hozzátartozott a nagy, 
vizekig lenyúló porta (telek, házhely). 
A porták a háton (halmon) álló házaktól a 
lapályig (a vizes, mélyebben fekvő terü-
letig) nyúltak le. A ház körüli terület tövi-
ses sövénnyel volt körbeültetve. Ez volt 
a kerítés. Itt éltek a gazda ház körül élő 
állatai. A száraz lakóudvar homokos ré-
szén a tyúkfélék kapirgáltak. Lejjebb, a 
porta dús gyeppel benőtt részén, a kö-
zépső udvaron éltek a libák és a kacsák. 
Innen jártak a nyílt vízre. A sásos, zsom-
békos laposon (vizes területeken) a disznók és a bivalyok dagonyáztak.

Sás és nád Legelő libák

Füstöskonyha

A marhákat, a sertéseket és a lovakat csak a kemény télre vitték fedél alá. 
Az igásökörnek és a nyerges lónak a ház közelében kellett lennie. Ezek közvet-
lenül segítették a munkát. A fejőstehenek naponta jártak a legelőre. A félva-
don tartott állatok gyakran találkoztak vadon élő fajrokonaikkal, és utódaik 
is születtek. Ezek az utódok sokkal szívósabbak voltak, és ellenállóbbak let-
tek a betegségekkel szemben.

Miért építették az emberek a házaikat a magasabb kiemelkedésekre? Miből 
épültek a házak? Miért ilyen anyagokból épültek? Milyen volt a füstösház? 
Hogyan építkeztek az emberek? Milyen állatok éltek a portán? Csak az isko-
lázott emberektől lehet tanulni? Próbáljátok meg modellezni technika és 
életvitel órán az ártéri portát! Segítségetekre lesz a munkafüzet.

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, 
Mezőgazda Kiadó
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A felnőtteknek és a gyerekeknek reggeltől estig volt mit dolgozniuk. Kivételek voltak 
az ünnepnapok, de az állatokat ilyenkor is gondozni kellett. Ahogy a naptárban is olvas-
hattad, mindennek megvolt a maga ideje. A mezőgazdasági munka az évszakokhoz 
és az ünnepekhez kötődött.

Élet az ártereken

A gyerekek többnyire télen hallgathattak meséket. Tavasztól őszig hajnaltól söté-
tedésig az állatokkal, a földműveléssel, halászattal sok volt a munka. A természet 
bőven adott vadat, halat, gyümölcsöt. Az ételek változatosságát a környezetben fel-
lelhető növények és állatok adták. Télen az állatokat kellett gondozni. Lehetett a 
jégen léket vágva halászni, nádat aratni, kötelet, kosarat fonni, ruhát szőni. 

A gyerekek nem jártak iskolába, ezért mindent a felnőttektől tanultak meg. A benti 
munkák közben hallgathattak meséket a gonosz és a jó harcáról, tündérekről, bo-
szorkányokról, a növényekről, az állatokról és az emberekről. Amikor felnőttek, ők is 
továbbadták a szép meséket a gyerekeiknek. Fogócskát, bújócskát, labdajátékokat 
abban az időben is játszottak, de annyi játékuk nem volt, mint a mai gyerekeknek. 
A kisfi úknak a felnőttek készítettek fából és más anyagokból játékokat, hangszere-
ket: lovat, kocsit, parittyát, nádsípot. A kislányok rongybabákkal, fából faragott baba-
bölcsővel játszottak.

Az apróságok népdalokat tanultak a felnőttektől, hiszen munka közben is gyak-
ran énekeltek. A daloló, fütyörésző ember hangja nem zavarta a természetben élő 
állatokat sem. A szajkó időnként még utánozni is próbálta, a mezei pacsirta pedig 
felelgetett neki. A népdalok a mindennapi életről: a boldogságról, a szomorúságról, 
a jóságról és a természetről szóltak. Az ünnepeken jelen volt a zene és a tánc.

Fa tárolóedényekSzövőszék
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Pörgettyű játék

Karikadobálás (ügyességi játék)

Rongybabával ma is játszanak a gyerekek

Nádsíp

RoRRoRo gngngng bbbybybyb bbbabababáááááváváv lllalalal mmmaaa iiiisisis jjjjjjááátátátátátszszszananan kkkakakak aaa ggggyeyeyerererekkkkekekekkkkkk

NáNááááNáNáddddsdsdsíííípípípípp

PöPöPöPöö grgrgrg ttetetettttytytyűűűűűűű ájájájájájájáj éétététététékkkkkk RRR

KaKaKaK iiiriririkkkkakakaddddododo ábábábábábábá álálálálálálásss (ü(ü(ü(ü(ü(üggygygyeseses ééésésésésé iigigigigi jjjjjjááátátátátátéékékékékékék)))))) NNN

A gyerekeknek egész kicsi koruktól ki kellett venni a részüket a munkából. Így 
mindent megtanultak, mire felnőttek. A kislányok tyúkot etettek, tűzrevalót, később 
vizet hordtak. Segítettek az édesanyjuknak a gyümölcs szüretelésében és aszalásá-
ban, a halak sóval való tartósításában. Megismerték a női munkákat a házban és a 
ház körül. A nagyobbacska lányok vigyáztak a kisebb testvérükre. Így megtanulhat-
ták a kisgyerekek gondozását is. A kisfi úk az édesapjuk mellett segítettek az állat-
gondozásban, a halászatban és a földeken. Szántáskor vezették az eke elé fogott 
bivalyokat.

Mi volt a munkájuk az embereknek a különböző évszakokban? Milyen mun-
kákban segítettek a gyerekek? Kitől tanulták meg a mindennapi élet teen-
dőit? Téged milyen munkákra tanítottak meg a szüleid és a nagyszüleid? 
Tanuljátok meg a Tavaszi szél vizet áraszt című csángó népdalt!

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, 
Mezőgazda Kiadó
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Valamikor az ártereken élő emberek számára ismeretlen volt az orvos és a patika. 
Így betegség esetén a gyógyfüveket jól ismerő tudós emberekhez fordultak. Fűben, fá-
ban orvosság van! – mondták. 

Bizony ráillett a tudós jelző arra, aki mindezt ismerte, és gyógyításra alkalmazta. 
A be tegségeket gyógyfüvek főzetével és állati zsiradékkal (juhfaggyú, vadnyúlháj) ké-
szült gyógyfüves kenőcsökkel gyógyították. A füveket a legelőkről, kaszálókról, a ritka 
vízinövényeket a lápszigetekről szerezték be. 
Mindig volt egy ember a közösségben, aki jól is-
merte a gyógyítás fortélyait. A tudomány apáról 
fi úra szállt. A gyógyításhoz gyakran imádságok, 
ráolvasások, varázslások is kapcsolódtak. A rá-
olvasás a szavakkal való varázslás. Például, ha 
azt tartották, hogy valaki szemmel verés miatt be-
tegedett meg, a ráolvasás így hangzott: 

Ilyenekkel gyakran találkozol a mesékben is. Természetesen inkább a gyógyfüvek 
hatottak és nem a ráolvasás szövege. 

Később a füves emberek járták a falvakat. A füves ember az esztendő bizonyos 
szakaszaiban (május, június, július, október) hosszú gyűjtő- és gyógyítóútra indult. 
Felpakolt kétkerekű szamárfogatos szekerére. Vitt magával a szárított füvekből és az 
elkészített kenőcsökből. Útközben, vagy ahol megszállt, ezek segítségével gyógyítot-
ta a rászorulókat. Közben gyűjtötte is a friss füveket gyökerestül, szárastul, leveles-
tül. Ezután elraktározta a magával hozott faedényeibe és bőrzsákjaiba. 

Piócát is gyűjtött. Felgyűrte a nadrágja szárát, belegázolt a sekély vízbe. Az éhes 
állatkák ráragadtak a lába szárára. Ezután kilépett a vízből és sóval megszórta a lá-
bát. A piócák a sótól leestek, ezután egy edénybe gyűjtötte őket.

Több gyógynövényt fűszernövényként is használtak. 

Az ártereken élő emberek patikája

Gyógynövények, fűszernövények

Szem megnézte,
megigézte,
Valahányszor megigézte,
annyi ezer angyal megőrizje.

(Erdélyi gyűjtésből)

Népi neve: kígyófű, büdössás. Tavakban, állóvizek partján, mocsaras 
helyeken él. Évelő vízinövény. Kard alakú levelei vannak, 1 méter 
magasra is megnőhet. Hatóanyaga a gyöktörzsében van, amelyet 
frissen vagy porrá őrölve használnak. Étvágyjavító, gyomorerősí-
tő, vértisztító hatású. Reuma elleni gyógykenőcsöt is készítenek 
belőle. Az illóolaját ételek, italok ízesítésére használják. Nálunk 
védett, csak gyógyászati célra alkalmazható.

Orvosi kálmos (gyógy- és fűszernövény)

Orvosi kálmos
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Vízpartokon, nedves réteken él. Hasonlít 
a csalánhoz. Hatóanyaga a leveleiben ta-
lálható. Teája emésztést elősegítő, görcs-
oldó hatású. Meghűlés esetén csillapítja 
a köhögést. Édességek, rágógumik, fog-
krémek ízesítésére használják. Ma ter-
mesztik konyhakertekben is.

Fodormenta
(gyógy- és fűszernövény)

Galagonya (gyógynövény)

Szeder (gyógynövény)

Fodormenta

Szeder

Galagonya

Népies neve: Isten gyümölcse, fehér tö-
vis. Legelőkön, erdőszéleken élő tövises 
cserje. Akár 3 méterre is megnőhet. Év-
századok óta a legelők, telkek köré ülte-
tik, birtokhatárokat jelöl. Apró, fehér vi-
rágai vannak. Termése élénkpiros bogyó. 
Levele, virága, termése gyógyít. A szív 
gyógynövénye. Virágos leveles hajtásaiból 
gyógytea készül. Termése októberben 
szüretelhető, lekvár is készül belőle.

A mezőknek, ligeteknek ősidők óta ismert 
gyümölcstermő vadnövénye. Kúszó nö-
vény, 2–3 méter magasra nő, szára elfá-
sodik. Virágai halványlilák. Nyár közepén 
terem. Termése először piros, érett álla-
potban fekete színű. Segíti az emésztést, 
az ízületi gyulladást is gyógyítja. Termése 
nyersen fogyasztva is nagyon jóízű. Már-
tás, dzsem, lekvár is készíthető belőle. SzSzSzS ddededededererer

Hogyan gyógyították régen a betegségeket? Kik gyógyítottak? Milyen gyógy- 
és fűszernövényeket használtak az emberek? Melyik mire volt jó?
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Környezetünk a körülöttünk lévő világ, amelyben élünk. Természetes környezetünk 
a talaj, a víz, a levegő, az élővilág. Épített környezetünk a települések és az életünkhöz 
kapcsolódó szolgáltatások. A növények, az állatok és az emberek életére hatással van 
a környezetük, amelyben élnek.

Természetes környezetünk védelme az élőlények fennmaradásának feltétele. 
Az ember a természet része, ezért alkalmazkodnia kell az őt éltető környezethez. 
Ha nem rombolja, nem szennyezi, akkor a természet is megtartja, eltartja az embert.

Az állatok és a növények a természet rendje szerint élnének. Az emberi beavatko-
zás megváltoztatta az életüket. 

Sokkal jobb megelőzni a természet rombolását, mert a bajt orvosolni több időbe 
és pénzbe kerül. Ezért minden ember tehet valamit, te is. „Aki hegyeket akar elmoz-
dítani, apró kövekkel kezdi.” Kezdd a közvetlen környezetedben! Amikor közvetlenül 
nem tudsz segíteni, hívd fel rá a felnőttek fi gyelmét! 

Tapasztalhatod, hogy a természetben minden kapcsolatban van egymással, az 
élőlények egymásra vannak utalva. Figyeld meg a táplálékláncot és gondolkozz el! 
Mi történne, ha valamelyik élőlény eltűnne a láncból?

Megismerni, megszeretni, megvédeni

Megtart, ha megtartod

Mi okozza a természet sebeit?
Az erdők, a fák tisztítják a levegőt, amit belélegzünk. A levegőbe sok környezetszennyező 
anyag jut. A fák lombja megköti ezeket az anyagokat. Az erdők a napfény segítségével 
oxigént termelnek. Ha nem vigyázunk a fákra, és pusztítjuk az erdőket, saját oxigénforrá-
sunkat károsítjuk. A kéményekből távozó füst, a járművek kipufogógáza a vízpárával ke-
veredve savassá teszi az esőt. A savas eső pusztítja az erdő fáit és beszivárog a talajba.

Víz nélkül a Földön nem lenne élet. Ma a természetes vizekbe veszélyes anyagok is 
kerülhetnek: hulladék, olaj, vegyszerek. Elpusztulhatnak a vizekben élő növények, álla-
tok. A káros anyagok a halak testébe is bekerülnek, és ezek fogyasztása ártalmas az 
emberek számára. A vizekbe a talajból is szivároghatnak szennyező anyagok. A szenny-
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vizet nem lehet tisztítás nélkül a folyókba, tavakba, tengerekbe engedni. Ha a víz és a 
vízpart hulladékkal van tele, gyorsabban terjednek a fertőző betegségek (tífusz, kolera).

Termőtalaj nélkül a növények nem tudnának növekedni, így az állatoknak és az 
embereknek sem jutna elegendő táplálék. Az időjárás: a szél, a víz, az eső, a fagy 
lassan tönkreteszi a termőtalajt. A növényvédő szerek használata és a műtrágyázás 
során a káros anyagok beszivárognak a talajba, amelyből felszívják őket az itt termő 
növények. Az emberi és állati táplálékokba ártalmas anyagok kerülhetnek. Az állatok 
és az emberek elfogyasztják ezeket a mezőn és a kertekben termesztett növényeket. 
Így a táplálékainkba a szervezetünkre ártalmas anyagok kerülhetnek.

A tiszta levegő nagyon fontos az élőlények számára. A szennyezett levegő betegsé-
geket okozhat, és több élőlény pusztulásához is vezethet. A kémények füstje, a mező- 
és erdőtüzek, az autók kipufogógáza, a dohányzás, a spray palackokból távozó anya-
gok szennyezik a levegőt. Mindezek hatására a Föld felmelegszik (üvegházhatás). 
Megváltozik az éghajlat, és nem lesz elegendő ivóvíz sem. A szennyezett levegő, a szmog 
(füstköd) súlyos légúti betegségeket okozhat. A zaj is ártalmas lehet az egészségünkre: 
a járművek, a gépek zaja, a nagy hangerővel történő zenehallgatás.

Több ország összefogásával törvényeket hoznak a természet védelmére. Ez azon-
ban csak akkor eredményes, ha minél több ember részt vállal a megőrzésében.

Elpusztult fekete rigó

Mi szennyezheti természetes környezetünket? Mit tapasztaltál a saját környeze-
tedben? Mondj jó és rossz példákat! Te miben segítettél? Milyen hatással van 
a természet károsítása az élőlényekre? Készítsétek el egy közeli élőhely öröm és 
bánat térképét! Fogalmazzátok meg a feladatokat, szervezzétek meg a segítséget!

Mi micsoda sorozat: Éghajlat, Tessloff és Babilon Kiadó

Folyószennyezés

A Földön minden embernek elsősorban a saját otthonában, a lakóhelyén 
és hazájában kell cselekednie. Ezzel is bizonyítjuk a hazaszeretetünket és 
a más országok iránt való tiszteletünket. A folyók, a növények és az állatok 
nem ismerik az országhatárokat, élni szeretnének. 
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Azon, hogy valójában mit jelent számunkra a víz, ritkán szoktunk elgondolkozni. Ami-
kor egyszer nagyon megszomjazunk, akkor érezzük igazán.

Az ember már az anyaméhben kapcsolatba kerül a vízzel. A magzatot a magzatvíz 
védi, élteti. Amikor édesanyád a világra hozott téged, azonnal megfürdettek. Csecse-
mőkorodban teáztattak. Testünk több mint felét víz alkotja. Élelem nélkül hosszabb 
ideig kibírja az ember, de víz nélkül nem.

A nagyvárosokban, mikor a csapból csak pár óráig nem folyik a víz, úgy érezzük, 
hogy megállt az élet. Nem tudunk fürdeni, mosakodni, főzni. Nem öntözhetjük meg 
a növényeket. Ahol tartályokban felfogják az esővizet, ott egy ideig megoldódik az ön-
tözés problémája. Vidéken, ahol kút van az udvaron, kevesebb gondot okoz a vízhiány. 

Hazánkban az életünkhöz szükséges víz 95 százalékát a felszín alatti vizek bizto-
sítják. 

Magyarország igen gazdag gyógyvizekben, amelyekkel különböző betegségeket gyó-
gyítanak. Egy részük emberi fogyasztásra is alkalmas, segíthet a betegségek kezelésé-
ben. Több családban az ivóvíz helyett ásványvizet fogyasztanak. A jó csapvíz is egészsé-
ges ital. Az ásványvizes palackokon olvasható, hogy a bennük lévő víz milyen ásványi 
anyagokat tartalmaz. Az a helyes, ha időnként más-más ásványvizet iszunk. Azt már tu-
dod, hogy az ásványvizes palackok újrahasznosíthatók, és szelektíven kell gyűjtenünk. 

A vizek, vízpartok élőlényei emberi táplálékot, nyersanyagot adnak. Valamikor az 
emberek települési helyének kiválasztásakor döntő szempont volt a víz közelsége.

 A víz és az ember kapcsolata

A Duna jól hajózható folyó. A kirándulásokon szép tájakban gyönyörködhetünk

Összegyűjtött esővíz 

A vizek két fő mozgása a folyás és a hullámzás. A folyó egyszerre 
rombol és épít. A víz energiáját az emberek régóta hasznosítják. 
Igaz, hogy már nem vízimalmokban őrlik a gabonát. Az elektromos 
energia jelentős részét vízturbinák segítségével állítják elő. Ennek 
óriási jelentősége van, mert környezetszennyezés nélkül jutha-
tunk energiához. Emlékszel a víz körforgására? A víz megújuló 
energiaforrás. 
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A vizek, vízpartok kedves kiránduló- és nyaralóhelyek az emberek számára. A hor-
gászat, a hajózás, a búvárkodás, a vízi sportok az aktív pihenést szolgálják. Az úszás 
nagyon egészséges az emberi szervezet számára. 

A vizek látványa nyugalmat áraszt. Jót tesz a lelki egészségünknek. Séta közben 
megcsodálhatjuk a folyók, folyópartok és a csobogó patakok szépségét. Gyönyörköd-
hetünk a víz által koptatott-formázott szép kavicsokban, kövekben.

A művészeket is megihlették a vizek, vízparti tá-
jak. Számtalan zeneművet komponáltak a vízzel 
kapcsolatosan, szebbnél szebb festmények, versek 
és történetek születtek. A mesefi lmekből te is isme-
red a „Vízipók-csodapók” történeteket.

Meg kell óvnunk az éltető vizet. Magyarország 
1979-ben csatlakozott a nemzetközi ramsari egyez-
ményhez, amely a vizes tájak védelmét biztosítja. 
Például hazánkban a Kis-Balaton, a tatai Öreg-tó 
környéke, a Fertő–Hanság vidéke.

Mit jelent az élőlények számára a víz? Milyen szerepe van a víznek a gyógyí-
tásban? Hogy szolgálja a víz az aktív pihenésünket? Hogyan jelenik meg a 
víz a művészetekben? Milyen egyezményhez csatlakozott Magyarország?
– Lakóhelyeden vagy környékén fogadjatok örökbe egy rész patakpartot, tó-
partot! Felnőtt felügyelete mellett kísérjétek fi gyelemmel az élővilágát, szer-
vezzetek a vízparton takarítási akciókat!
– Kutass, búvárkodj! Melyik hazai folyónkhoz kapcsolódnak történelmi ese-
mények?
Olvasd le néhány ásványvizes palack címkéjéről, hogy milyen anyagokat tar-
talmaznak! Állapítsd meg, különböznek-e a vizek egymástól!

Horgászat A Hévízi-tó gyógyvize

Víz koptatta kövek
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 A természet iskolája

Őseinket hosszú ideig csak a természet tanította, 
hogyan kell élni. Ezt adták tovább apáról fi úra. Ma 
már minden gyerek jár iskolába, és nap mint nap 
sok-sok ismerettel gyarapodik a tudása.

A természettől azonban még ma is igen sokat ta-
nulhatsz. Néhány példa: 

 Hogyan állapítod meg óra nélkül, hogy mennyi 
az idő?
• Az árnyékból, mert délben a legrövidebb.
• A Nap állásából.
•  A virágok nyílásából. Megfi gyelheted, hogy bi-

zonyos virágok más-más időpontban nyílnak, 
majd összecsukódnak.

•  A kora hajnali órákban nyáron eligazít a madár-
fütty. Különféle madarak reggelente ugyanab-
ban az időben szólalnak meg.

Hogyan tudod meg, hogy eső lesz?
• Nem csak a felhőkből.
• Alacsonyan repülnek a rovarok, a madarak.
•  A talajlakó állatok (ürgék, hangyák) izgatottan 

nyüzsögnek.
 Mi mindenben vehetsz példát, mit tanulhatsz 
az állatoktól?
• Szorgalmas vagy, mint a hangyák, méhek.
•  Igazi építőmesterek is vannak az állatok között. 

A borz, a hód és számtalan madár.
•  A legtöbb állat szerető gondoskodással neveli 

kicsinyeit.
 Mialatt fi gyeled a természet sok titkát, gyö nyör-
ködhetsz a szépségében. Ezt az iskolát is érde-
mes kijárnod. Kirándulj, túrázz sokat! Pihenj egy-
egy félórát csöndben egy helyen, és fi gyelj! Meg-
látod, megéri!
Madáróra a nyár folyamán: 
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660000 fülemüle fülemüle

663030 fekete rigó fekete rigó

770000 széncinege széncinege

880000 zöld küllő zöld küllő
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Szép, meleg idő várható, ha:
•  a juhok vidáman fi cánkolnak vagy hegynek felfelé 

legelnek,
•  a denevérek előző este sokat és sűrűn repkednek,
•  a madarak vízben, pocsolyában fürdenek.
• a baglyok sokat huhognak,
• a szárazföldi békák magasan ülnek,
• a szentjánosbogár erősen világít.

Eső várható, ha:
• a kutya nyugtalan, sokat vakaródzik,
• a macska álmos és lusta,
• a szamár ordítozni kezd,
• az egereket halljuk cincogni,
• a madarak porban fürödnek,
• a kacsák vizsgálgatják az eget,
• a vadgalamb sokat és gyakran turbékol,
•  a békák sokat brekegnek vagy a vízbe ugranak 

és ott maradnak,
•  a házilégy tolakodóan zaklatja az embert.

Vihar, zivatar várható, ha:
• a róka ugatása hallatszik,
• a madarak elrejtőzködnek,
• a gólya betakarja fi ókáit fészkében,
• a rigók nyugtalanul fütyörésznek,
•  a halak magasra ugrálnak, ki-kivetik magukat a vízből, vagy mélyen az iszapba 

fúródnak,
• a pók fejjel lefelé ül hálója sarkában.

Zoometeorológia

Fürdőző rigó

Szamár

FüFüFüFüü dddrdrdrdőőőőőzőzőzőőőőőőő iiiririri óógógógógógó

SzSzSzS amamamáááárárárár

Hálót sző a pók Gólya fi ókájával
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Hideg idő várható, ha:
• vontatottan ugat a róka,
• a kacsák önszántukból az ólba mennek,
• a varjak februárban csapatokban közelednek,
• a vadludak dél felé húznak,
• a sertés szalmaszálat hord fekvőhelyére.

Enyhe télre számíthatunk, ha:
• sok ősszel az egér, a mezei pocok,
•  az erdei pintyek még decemberben is nálunk van-

nak.

Hóesés várható, ha:
• a juhok nem akarnak az akolból kimozdulni,
•  a kutya rosszkedvű, nyugtalan, nem találja a helyét,
• a verebek sokat csiripelnek,
• a madarak egy pont felett keringenek,
• a varjak nagyokat kárognak.

Hideg télre számíthatunk, ha:
•  az egerek, mezei pockok mély fészket készítenek,
• a mókusok sok fenyőtobozt gyűjtenek,
• a költöző madarak korán elvándorolnak,
•  a darazsak októberben is csoportokban láthatók,
• a hangyák magas bolyokat építenek.

Meleg lesz a nyár, ha:
• a vándormadarak korán érkeznek vissza.

Esős lesz a nyár, ha:
•  a partifecskék a part magasan fekvő részeibe váj-

ják fészküket,
• a békák májusban igen sokat brekegnek.

Időjárás-változás jele, ha:
•  a varjak a legmagasabb jegenyefák vagy fenyőfák csúcsára 

ülnek,
•  a keresztespók nincs a hálója közepén; lom ha, lusta, nem szö-

vöget vagy meghúzódik valami zugban.

Ék alakban repülő vadludakÉkÉkÉkÉkÉÉÉk aaallllalalakbkbkbkbkbkbananan rrrepepepülülülülülülőőőőőőő vavavadldldldldldl dddududud kkkakakak

Mezei pocokMeMeMeMe ezezezeiiiiii popopopococococokkkkkk

PartifecskékPaPaPaP ttrtrtrt fififififififececec kkkskskskéékékékékékék

Fenyőtobozt gyűjtő mókus

a

kkkkkk

FeFeFeFF nnynynyyőőőtőtőtőtőtőt bbboboboboboozozoztttttt gggggygygygyűjűjűjűjűjűjűjűjjtőtőőtőtőtőtőtő mmmmókókókókókókókókusususus
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Összefoglalás

Sulyok. A vászon ruhaneműket a pataknál mosták. A ru-
hákat addig sulykolták (ütögették), amíg tiszta nem lett

Szőttes

Régi cserépedények Vesszőből font tyúkól 

SuSuSuS llllylyly kkkokokok. AAAAAA áááávávávászszszononon rrr hhhuhuhuhanananemememűűkűkűkűkűkűk ttetetet aaa ppp ttatatat kkkakakak ááánánánánállllll momomo ttstststáákákákákákák. AAAAAA rururu- SzSSzSzőőőtőtőtőtőttttetetesssSSS

RéRéRéRéééé igigigigigig cccsesese ééérérérérépepepe édédédédédédénynyny kkekekekek VeVeVVessssss őőőőzőzőző őbőbőbőbőbőbőllllll fffofofofo ttntntnt ttttt úúúúyúyúyú ókókókókókókóllllll VVV

A témakör összefoglalása során az ismert információforrások mellett sokat segít a 
munkafüzeted.

„Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!” (Mi a hagyomány?)
Mit tartalmazott régen a kalendárium? (Jeles napok, babonák, hiedelmek)
Együtt élni a természettel (Ártéri tájgazdálkodás/fokgazdálkodás)
Az ártéri ház és a porta
Élet az ártereken (A felnőttek és a gyerekek életmódja. Csak az iskolázott ember-

től lehet tanulni?)
Az ártereken élő emberek patikája (Gyógy- és fűszernövények)
Megismerni, megszeretni, megvédeni (Megtart, ha megtartod)
A víz és az ember kapcsolata

Az emberek régen azért tudtak jobban együtt élni a természettel, mert 
nem akarták megváltoztatni a táj arculatát. Inkább okosan igyekeztek 
kihasználni a természet nyújtotta lehetőségeket.
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Miről tanultunk a harmadik osztályban?

Kellemes vakációt!
Elevenítsétek fel a tanévben tanultakat a témakörök összefoglalásai alapján!

A mező életközössége

Egészség és betegség

Megtart, ha megtartod

Tájékozódás a tágabb térben

A vizek, vízpartok életközössége
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Hol vannak a lepkék télen?
A lepkéknek különféle módszereik vannak a túlélésre. Legtöbbjük 
kifejlett állapotban telel át a fák kérge alatt vagy a hó alatt a fű-
ben (kis rókalepke). Mások pete vagy báb alakjában élnek egy 
ágon, vagy mély álomba merülnek. Vannak olyan lepkék, ame-
lyek költöznek, mint a madarak. 

Hogyan „beszélgetnek” a méhek?
A méhek a kertek leghasznosabb virágporgyűjtői. Amikor felfe-
deznek egy újabb virágokban gazdag helyet, értesítik a társaikat. 
A méhek nyelvének titkát Karl von Frisch német zoológus fejtette 
meg. A hírvivő méh táncot lejt az otthon maradt dolgozók előtt. 
Így értesíti őket, hol bukkant bőséges virágpor- és nektárgyűjtő 
forrásra. Más táncot jár, ha a virágok a közelben vannak, mást, 
ha messzebbre találhatók. Még az útirányt is megadja, a Nap 
állásához igazítja tánclépéseit.

Mi történik a madártojás belsejében?
A madarak élete a tojás belsejében kezdődik. A fi ókák fejlődésé-
nek érdekében a tyúkanyó a tojást folyamatosan melegíti. A to-
jás belsejében növekvő fi ókát kívülről a tojáshéj védi. Miközben 
nőnek, felhasználják a tojás anyagait. A fi óka a tojásban először 
csak egy apró folt, majd gyors növekedésnek indul. Lassan be-
tölti az egész teret. Amikor kikelésre kész, áttöri a légzsákot, és 
lélegezni kezd. Ekkor hívogatni kezdi az anyját, az pedig válaszol 
neki. Egyszer csak kibújik a tojásból a kiscsibe.

Mi az a lepkemenhely?
A rovarok is védelemre szorulnak. Sokat segíthettek rajtuk, ha 
ültettek egy parányi virágos rétet. Ha van lehetőségetek, lehet 
otthon, az iskola kertjében, vagy a nagymama kertjében is. Vásá-
roljatok virágmagkeveréket, és ültessetek be egy kis területet! 
Ha száraz az időjárás, öntözzétek rendszeresen! Nyár végén és 
ősszel megfi gyelhetitek a rovarpetéket, bábokat.

Miért van szükségünk a rovarokra?
A rovarok többsége nagyon is hasznos tevékenységeket végez az 
ember számára. Eltakarítják a természetben a hulladékot. A virá-
gokat is rovarok porozzák be. A legtöbb növény rovarok nélkül nem 

 Érdekes kérdések, érdekes válaszok
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hozna magot és termést. A természetes selyem a selyemlepke gu-
bójából (bábjából) készül. Kínában háromezer éve tenyésztik eze-
ket a lepkéket. Több rovar az ember miatt vált kártevővé. Az ember 
kiirtotta az erdőket, réteket, a rovarok számára fontos gyomnövé-
nyeket. Ezért sokszor kénytelenek az ember által termesztett növé-
nyekkel táplálkozni. Néhány rovar sajnos betegségeket is terjeszt.

Hogyan készül a kovász?
Élesztő nélkül is süthetünk kenyeret. A jó kovász készítéséhez 
több nap szükséges. Egy kisebb edényben egy fakanál nyelének 
segítségével vizet és lisztet keverünk össze. Villával is összeke-
verhetjük, hogy jó sok levegő kerüljön bele. A kovászt meleg helyen 
(konyhában) kelesztjük. Minden nap meg kell etetnünk liszt tel 
és vízzel, és jól megkeverni. Sűrű masszának kell lennie. 
1. nap: 3 evőkanál liszt, 4 evőkanál víz
2. nap: 1 evőkanál liszt, 2 evőkanál víz
3. nap: 1 evőkanál liszt, 1 evőkanál víz
4. nap: 1 evőkanál liszt, 1 evőkanál víz
A jó kovásznak érezni lehet a jellegzetesen savanyú illatát, és az 
állaga kissé „buborékos” lesz. Az ötödik napon ismét megetetjük 
vízzel és liszttel, majd kivesszük belőle a kenyérsütéshez szüksé-
ges mennyiséget. A maradékot hűtőszekrényben tárolhatjuk, de 
minden héten meg kell etetni.

Milyen sebességgel haladnak a csigák?
A csigák óránként egy métert tesznek meg. Ezzel a sebességgel 
naponta legfeljebb 25 métert tehetnek meg. Gyakran csoport-
ban (konvojban) haladnak. Ennek magyarázata az energiataka-
rékosság. Ha egymás nyáknyomán csúsznak, akkor könnyebben 
mozognak. A nyáktermelésük sok energiájukat elfogyasztja. A ku-
tatók becslése szerint egy csiga akár energiája 30 százalékát is 
a nyáktermelésre fordítja. 

Miért nem szabad tartósan szomjazni?
A szomjúság jele a nyáltermelés csökkenése és a száj kiszáradása. 
Ezt nem kell megvárnunk, minél hamarabb oltani kell a szomjun-
kat. Az erős izzadás, a magas láz, a hasmenés testünk kiszáradá-
sához vezethet. Ha az ember testtömegének 15–20 százalékát 
víz formájában elveszti, akkor szomjan hal. Ezért kapnak a beteg 
emberek megelőzésképpen gyakran infúziót. Az infúzió során más 
oldott anyagokkal együtt folyadékot juttatnak a szervezetbe. Ha 
szomjasak vagyunk, nem vág úgy az eszünk sem. Ezért ajánlatos 
dolgozatírás előtt vizet inni, ami ne legyen túl hideg.
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Milyen célt szolgálnak a pillangók színes szárnyai?
Természetesen a sok tarka pillangó a mezőn, a kertben nagyon 
szép látvány. A színes szárnyak gyakran védekezésül szolgálnak. 
Amikor a pillangó pihen egy növényen, összecsukott szárnyainak 
szürkéskék alsó fele látható. Amikor kiterjeszti szárnyait, nyom-
ban láthatóvá válnak a szinte világító színei. A nappali pávaszem-
nél például a szárnyak rajzolata olyan, mintha egy emlősállat 
szeme lenne. Ettől a látványtól megijed a támadója. A pillangó-
nak jut egy kis idő, hogy elmeneküljön.

Hogyan tájékozódnak a költöző madarak?
A költöző madarak a Nap állása, a csillagképek alapján tájéko-
zódnak. Felhasználják a Föld mágneses mezejét is. Ösztönösen 
tudják, mikor jön el az indulás ideje. Arra még nem kaptak a tudó-
sok választ, hogyan érzékelik a madarak a Föld mágneses me-
zejét. Megfi gyelték, hogy mielőtt a madarak útnak indulnak, ide-
oda forgatják a fejüket. Valószínűleg így érzékelik a mágneses 
mezőt. Lehetséges, hogy ez az érzékszervük a fejükben helyez-
kedik el. Tehát először is azt határozzák meg, merre van észak. 

Mi az oka, hogy nincsenek fák a magas hegyekben?
A hegyekben egy bizonyos magasság felett már nem nőnek fák. 
Ennek az az oka, hogy túl hideg van, erős és hűvös szél fúj, és 
nincs elegendő víz sem számukra. A fák levelei folyamatosan 
vizet párologtatnak. A magas hegyekben a vízellátás nem egyen-
letes, ezért kiszáradhatnak. A fenyőfélék meg tudják magukat 
védeni az erős párologtatástól, mivel a leveleik felülete kisebb. 
Ezért bizonyos magasság fölött már csak a tűlevelű fák élnek meg. 
Az erdőhatár tehát az a magasság, amelyen túl a fák már nem 
képesek élni.

Hallanak-e a halak?
Igen, de nem a fülükkel. A halak oldalvonala alatt végig egy ko-
csonyaszerű anyaggal teli tömlő található. Ez számos parányi, 
kerek ablakkal kapcsolódik a körülöttük lévő vízhez. Az érzékelő-
bimbók észlelik a víz áramlását, rezgéseit. A hang pedig mint 
tudjuk, rezgés.

Melyik állat tartja a szaglás világrekordját?
Bizony nem egy emlősállat, hanem egy hal: a folyami angolna. 
Szaglása még a kutyáénál is sokkal tökéletesebb. Erre azért van 
nagy szüksége, hogy éjszaka is megtalálja a zsákmányát.
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Mennyi vért szív egy szúnyog?
A szúnyog a bal és jobb oldali csápja között képes öt század 
Celsius-fokos hőmérséklet-különbséget is érzékelni. Így számára 
az éj sötétjében megbúvó ember nemcsak a csábító illatokat 
jelenti, hanem óriási hőtömeget. A hőárammal szemben haladva 
éri el a célját. Csak a nőstény szúnyog szív vért. Elég 5 mg vért 
szívnia ahhoz, hogy 500 petét lerakjon. A hím szúnyogok csak 
a virágok nektárjával táplálkoznak.

Milyen a madarak tapintóérzéke?
A madaraknál a pehelytollak tövénél működik egy tapintóér-
zék, amely azonnal jelzi a tollak kuszaságát. A madár a csőrével 
azonnal kisimítja, megfésüli tollruháját. A madarak egy nap több 
órát töltenek el azzal, hogy tollruhájukat rendbe hozzák. Ez a tol-
lászkodás. Sok madárcsőr tapintóérzéke nagyobb, mint a te ujjbe-
gyedé. A madarak lábaik tapintótestecskéivel a talaj legparányibb 
egyenetlenségeit, eltéréseit is érzékelik.

Milyen lehet a „vízi városban” élni?
A vízben élő növények és állatok számára olyan a víz, mint az em-
berek és a madarak számára a levegő. A víz alatti világ szelei az 
áramlatok és az örvények. Az aprócska vízinövények és -állatok 
számára ezek jelentik a közlekedési eszközt. A növények és az 
állatok a segítségükkel lebegnek, sodródnak. A víz lassabban me-
legszik fel, és lassabban is hűl le, mint a levegő. A benne élő élő-
lényeket ezért nem veszélyezteti a nagy hőmérséklet-ingadozás.

Mit építenek a vízcseppek?
A barlangok főleg a mészkőhegységekben keletkeztek. Legcso-
dálatosabb díszeik a cseppkövek. A víz sokféle anyagot tartal-
maz attól függően, hogy hol vezet az útja. A mésztartalmú vízcsep-
pekből keletkeznek a cseppkövek, amikor a vízben található 
mész lerakódik. A cseppkövek milliónyi vízcseppből alakult, ter-
mészet formálta szobrok. 

Hogyan gyógyít az orvosi pióca?
Az orvosi pióca (nadály) lápos, mocsaras területek vizeiben élő, 
20 cm hosszúságú gyűrűsféreg. A vizekhez inni járó állatok véré-
vel táplálkozik. Az ember bőrére is rátapad. A szájnyílásukat kö-
rülvevő tapadókoronggal rászívják magukat az állatok bőrére. 
Éles, fűrészes állkapcsaikkal felhasítják a bőrt, és teleszívják 
magukat a kiserkenő vérrel. A hasítás helyére véralvadásgátló 
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és érzéstelenítő anyagot fecskendeznek. Ezért a piócacsípést 
mi is csak akkor vesszük észre, amikor jóllakottan levált rólunk. 
Egyetlen vérszívás hónapokig elég számára. A piócát több ezer éve 
használják az emberek gyógyításra. Az emberi test különböző 
részeire helyezik. A gyógyítás szívatással történik. Csökkentheti 
a magas vérnyomást, serkenti a vérkeringést, kedvezően befo-
lyásolja a gyulladásos tüneteket, erősíti az immunrendszert. 
A piócát napjainkban ismét több országban élő orvosi segédesz-
közzé nyilvánították, újra használják a gyógyításban.

Milyen titkokat tudhatunk meg a rovarokról?
A rovarok testét szilárd külső váz veszi körül. Erős páncélként védi 
a testüket, és a bőr szerepét is betölti. Testük fejre, torra és potroh-
ra tagolódik. A fejen található a rovarok szájszerve, a szem és 
a csápok. A torhoz kapcsolódik a három pár láb, és általában a 
szárny is. A potroh tartalmazza a beleket, a nőstény rovarok petéi 
is itt alakulnak ki.

Amikor nagyonhideg az időjárás, a rovarok testében olyan 
anyag képződik, amely meggátolja, hogy megfagyjon a vérük. 
A rovarok vére zöld vagy sárga színű.

Milyen hatással vannak egészségünkre a kellemes illatok?
A kellemes illatok mély lélegzetvételre ösztönöznek bennünket. 
Lazítanak, pihentetnek, élénkítik a fantáziánkat, fokozzák a kre-
ativitásunkat. Segítségükkel feleleveníthetjük kedves emlékein-
ket. Parkokban és nagyobb kertekben egy illatösvényen sétálni 
igazán pihentető érzés. Az ösvényt mindkét oldalon különböző 
illatokat árasztó növényekkel ültetik be. Más érzés itt végigsétálni 
nappal, és más este. Ha rendszeresen végigsétálsz egy illatösvé-
nyen, egy láthatatlan „illatkulcs” keletkezik a fejedben. Behunyt 
szemmel sétálva is meg tudod mondani a növény nevét, vagy a vi-
rág színét. Egy kis közös munkával ti is kellemesebbé tehetitek 
a környezeteteket egy illatösvény ültetésével. Jó játék az is, ha rajz-
ban elkészítitek a tervét. Segít a természet és a határozókönyvek.

Hogyan keletkezik a szivárvány?
Próbáld meg te is modellezni! Állíts egy pohár vizet a napsütésre 
úgy, hogy a pohár alatt lévő fehér papír árnyékban legyen! Ta-
pasztalni fogod, hogy miközben a napfény áthatol az üvegen, 
megtörik, és színeket varázsol a papírra. Hasonlóan keletkezik 
a szivárvány is. A sok-sok hulló esőcsepp megtöri (alkotóelemeire 
bontja) a fényt, és megjelenik az égen a gyönyörű színes szalag.
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alaprajz: a tárgyak körvonalas rajza. Az 
alaprajz készülhet azonos nagyságban, 
ki csi nyít ve vagy nagyítva.

alföld: 200 m-nél alacsonyabb sík terület. 
A térkép zöld színnel jelöli.

aljzat: a víz iszapos, homokos, kavicsos 
fene ke.

állóvíz: a földfelszín mélyedéseiben ösz-
szegyűlt víz: tó < tenger < óceán.

apadás: hosszú ideig tartó száraz időjá-
rás esetén a folyók és tavak vízszintje 
alacsonyabb lesz, tehát leapad.

áradás: erősen csapadékos időszakban 
a folyók vízszintje megemelkedik, sőt 
kilép a medréből (kiönt).

árterület (ártér): az a terület, amely a fo-
lyó áradásakor víz alá kerül.

árvíz: a folyó, áttörve a védőgátakat, lakott 
területeket, földeket önt el, károkat okoz.

árvízvédelmi töltés (gát): földből (kőből) 
épített, a tájból kiemelkedő építmény. 
Végigkíséri a folyó hosszabb partsza-
kaszait. A hullámtérben tartja a vizet, 
így megakadályozza, hogy a települése-
ket elöntse az árvíz.

baktériumok: a Föld minden élőhelyén 
megtalálhatók. Nagy részük hasznos 
vagy ártalmatlan. Vannak közöttük olya-
nok, amelyek fertőző betegséget okoz-
hatnak. Például: tuberkulózis (tüdőbaj), 
kolera, pestis.

bioszféra: a földi élet színtere.
bivaly: a magyar házi bivaly sötétbarna 

színű, a szarvasmarhához hasonló em-
lősállat. Szereti a lápos legelőket, ahol 
mocsári füveket, kákát, nádat legel. 
Régen gyakran igavonásra is használ-
ták. Két bivaly ereje felért négy szürke-
marháéval.

csáp: a rovarok fején található érzékelő, 
amelynek segítségével ízlelnek, tapin-
tanak és szagolnak.

csapadék: a levegőben lévő vízgőzből ke-
letkezik. Az időjárás egyik eleme.

csatorna: mesterségesen épített vízfolyás, 
segítségével elvezetik a vizet.

domb: lejtős oldalú, 200–500 m-ig terje-
dő ki emelkedés. Színe a térképen vilá-
gosbarna (sárgásbarna).

domborzat: a különböző felszínformák 
együt  te se.

dombság: 200–500 m magasan fekvő 
több domb együttese, amelyeket domb-
hátak, völgyek tagolnak.

dűlő: régen az emberek a megművelt föld-
területeket dűlőkre osztották. A dűlők-
nek nevet is adtak. Például: Kaszás-dű-
lő, Koller-tag, Lapos-tó, Kenderáztató. 
A megművelt területek között egy föld-
csík húzódott. Ezen fordultak meg szán-
tás közben az ekével, vagy itt pihentek 
meg. Mellette vezetett a dűlőút.

ebihalak: a békák lárvái.
egészség: azt jelenti, hogy testileg és lel-

kileg is egészségesek vagyunk.
életközösség: az egy élőhelyen meghatá-

rozott növények és állatok együttélése, 
például fenyves erdő, vízparti nádas.

ér: a legkisebb természetes vízfolyás.
folyó: közepesen nagy, természetes víz-

folyás. Például a Tisza, a Duna.
forrás: az a hely, ahol a folyóvíz ered. Ott 

keletkezik, ahol a felszín alatt lévő víz 
a felszínre bukkan.

főfolyó: a nagyobb folyó, amelybe a ki-
sebb mellékfolyók beleömlenek.

gazdálkodni: jól gazdálkodni valamivel 
azt jelenti, hogy eredményesen, sike-

Kislexikon
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resen használjuk. Például van, aki jól 
gazdálkodik az idővel, pénzzel. Az ár-
téri gazdálkodás során az emberek jól 
gazdálkodtak a természet nyújtotta le-
hetőségekkel. Nem akarták minden-
áron megváltoztatni a természetet.

gázlóláb: a vízparti madarak hosszúra 
nyúlt lába.

gyökérzet: a növények talajban lévő szer-
ve, amely rögzíti a növényt, felveszi és 
továbbszállítja a talajból a vizet és az 
ásványi sókat.

hegy: 500 méternél magasabb kiemelke-
dés. A térkép barna színnel jelöli.

hegység: 500 m-nél magasabb, több hegy-
ből álló, völgyekkel tagolt felszínforma.

hínárnövények: lehetnek a víz felszínén 
úszó, elterülő, vízben lebegő, vagy víz 
alatti képviselőik is. Vannak aljzatban 
gyökerező és vízben lebegő hínárnö-
vények.

hínáros: hínárnövényekkel benőtt vagy 
borított felszíni víz.

holtág: keletkezhet természetesen és 
mesterségesen. Természetes a keletke-
zése, ha a folyóvíz másik medret alakít 
ki magának. A mesterséges holtágakat 
az ember alakítja, amikor a folyóvíz egy 
szakaszán új medret ás. A vizet az új 
mederbe tereli. (Modellezheted te is 
a homokozóban.) A holtágak állóvizek,  
kedvező élőhelyet nyújtanak a vizet 
kedvelő növény- és állatfajoknak (vid-
rák, hódok).

hőmérséklet: a levegő hőmérséklete, 
amely napszakonként és évszakonként 
változik. Az időjárás egyik eleme.

hullámtér: a folyók partja és az árvízvé-
delmi töltések közötti terület. Ahol nincs 
töltés, ott a magas partok és a folyó 
partja közötti terület. 

ikra: a halak petéje. Bizonyos halak ikrája 
a ka viár. 

immunitás: a szervezet kórokozókkal 
szembeni védelme. Lehet természetes 
és mesterséges (védőoltások).

iránytű: az iránytű függőleges tengelyre 
rög zített mágneses acéltű, amely a Föld 
mágnesessége hatására közel É–D-i 
irányba áll be.

karom: a hüllők, madarak és emlősök uj-
jának végén lévő hegyes és görbült 
szaruképződmény. Az állatok védeke-
zésre, támadásra, táplálékszerzésre, 
helyváltoztatásra használják. 

kaszáló: rendszeresen kaszált rét. A leka-
szált füvet megszárítják, ebből lesz 
a széna. A szénát az állatok etetésére 
használják.

kétéltűek: olyan gerinces állatok, ame-
lyeknek szaporodása a vízhez kötött. 
Fejlődésük kezdetén vízben, később a 
szárazföl dön élnek (békák, gőték, sza-
lamandrák).

kopoltyú: a vízben élő állatok (például a 
halak) légzőszerve. Az oxigént a vízből 
veszi fel. Szerepe ugyanaz, mint a szá-
razföldön élő állatoknál a tüdőnek.

kultúrnövények: az ember által gondozott, 
termesztett növények. Hasznuk, érté-
kes tulajdonságaik miatt termesztik. 
Fontos táplálékok az állatok és az em-
berek szá mára, élelmiszerek nyers-
anyagai. Például: bú  za, kukorica, zöld-
ségek, gyümölcsök.

láp: a vízinövényekkel teljesen benőtt mo-
csár.

lapály: kissé mélyebben fekvő nagyobb 
zöld terület, amelyben csapadékos idő-
szakban összegyűlik az esővíz. A ned-
vességet kedvelő növények népesítik be.

lelki egészség: harmóniában vagyunk a 
kör nye zetünkkel, a körülöttünk lévő em-
berek kel. Ismerjük és szeretjük önma-
gunkat. A lelki egész ségünk befolyásol-
ja a testi egészségünket.
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meder: a folyóvizek a föld felszínén egy 
hosszanti mélyedésben, a mederben 
folynak.

mellékvilágtájak: északkelet (ÉK), észak-
nyu gat (ÉNy), délkelet (DK), délnyugat 
(DNy).

meteorológia: olyan tudomány, amelynek 
feladata az időjárás megfi gyelése, vál-
tozások feljegyzése, és az időjárás-je-
lentés. Több ága ismert: például orvosi, 
mezőgazdasági, közlekedési.

mocsár: olyan sekély állóvíz, amelyet nagy-
részt már benőtt a növényzet. Jellem-
ző nö  vényei a sulyom, a tündérrózsa, 
a vízitök, a békalencse, a nád.

nádas: álló- és folyóvizeket határoló élő-
lényközösségek. Legjellemzőbb növé-
nyei a nád és a gyékény.

napsugárzás: a napsugárzás szállítja 
Föl dünk re a fényt és a meleget. A nap-
sugárzás a földfelszínt melegíti fel. Az 
időjárás egyik eleme.

nektár: a virágok édes nedve, amelyet 
a rovarok fogyasztanak.

rágcsálók: nagy, véső alakú metszőfo-
gakkal rendelkező emlősök. Többsé-
gük igen szapora (egerek, mókusok, 
hódok).

síkság: a földfelszín nagy kiterjedésű si-
ma te rü le te.

szalma: aratás után a gabonafélék szá-
ra, amelyet az istállókban, ólakban al-
mozásra használnak. Az alom az istál-
lók, ólak padlózatát borító szalma. 

szaporodás: az az életjelenség, amely 
során az élőlények önmagukhoz ha-
sonló utódo kat hoz nak létre.

szárnyfesztávolság: a madarak kiterjesz-
tett szár nyainak a két szárnycsúcstól 
mért távolsága.

szél: a levegő (felszínnel párhuzamos) 
mozgása. Az időjárás egyik eleme.

széna: a réteken kaszált lágy szárú növé-
nyek, többnyire fűfélék. Megszárítva 
az állatok téli etetésére használják.

szmog: füstköd. Oka: az emberek által 
okozott környezetszennyezés.

természetvédelem: a környezetvédelem 
rész  területe. Célja: a tudományos és 
kulturális szempontból kiemelkedő je-
lentőségű termé szeti értékek (növé-
nyek, állatok, földtani képződmények) 
védelme, megőrzése.

tollászkodás: a madarak tisztítják, ren-
dezge tik tollukat.

úszóláb: az úszómadarak ujjai között 
úszóhártyák feszülnek. Néhány emlős 
– például a hód és a pézsmapocok – 
hátsó lábán lévő ujjai között is vannak 
úszóhártyák.

vályogtégla: pelyvából vagy szalmatö-
rekből, és agyagos sárból formázott 
építő anyag. (A pelyva a gabonaszemek 
csép lésekor keletkezett kis száraz le-
vélke.)

vegetáriánus: csak növényi eredetű táp-
lálékot fogyasztó ember.

világtájak: irányok, melyek segítségével 
tájékozódunk. Vannak fő- és mellékvi-
lágtájak. Fővilágtájak: É (észak), D (dél), 
K (kelet), Ny (nyugat). Mellékvilágtájak: 
ÉK (északkelet), DK (délkelet), DNy (dél-
nyugat), ÉNy (északnyugat).

virág: a növény szaporítószerve.
vírusok: szabad szemmel nem látható 

legkisebb anyagi részecskék. Sok be-
tegségért felelősek. Például nátha, ve-
szettség, járványos gyermekbénulás, 
bárányhimlő.

völgy: a hegyek, dombok között húzódó 
hosszú mélyedés.

zsombékos: a vizes élőhelyeken a sással 
benőtt területek. A zsombéksás 1 m 
magasra is megnőhet.
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