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Milyen élőhelyekkel ismerkedtünk meg
az 1–2. osztályban?
Köszöntelek a 3. osztályban!
A munkafüzetedben – ahogy a tankönyvedben – ebben a tanévben is sok érdekes szorgalmi
feladat vár rád.  Megoldásukhoz használd a tanult információforrásokat!

Jó munkát!

A különböző élőhelyeken élő növények és állatok életközösséget alkotnak.
1. Írd az élőhelyek nevét a rajzok mellé! 
2.  Rajzolj mindegyik élőhelyre egy ott élő állatot! Színezd ki a rajzokat!

_______________

_______________

_______________
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A rovarok megfigyelése

A rovarok életmódja, testfelépítése rengeteg érdekességet 
rejt. Érdemes meg gyelned őket. Hol  gyelheted meg? A ta-
lajban, talajon, kövek alatt, hulladékok között, farakásban, 
falakon, virágokon, bokrokon, fákon, vízben, víz közelében.
Hogyan  gyelheted meg? Csendesen, türelmesen, óva-
tosan.

Keresés közben óvd a növényeket és a rovarok tes-
ti épségét! Ha néhány napig fogságban szeretnéd 
meg gyelni őket, biztosíts megfelelő életkörülmé-
nyeket számukra! Meg gyelés után tedd vissza oda, 
ahol találtad! Legjobb, ha meg gyeléseidet a termé-
szetben végzed.

Szükséged lesz egy jegyzetfüzetre, kézinagyítóra (8–10-    
sze  re sé re nagyítson), szitára, homo ko zólapátra, egy fehér 
lepedődarabra, határozókönyvekre.

1. A rajzon látható rovarok már kedves ismerőseid. Színezd ki, és írd alájuk a nevüket!
    Nevezd meg a szarvasbogáron a rovarok testtájait!

2.  Mit  gyelj meg? Vannak-e szárnyai? Van-e kemény fedőszárnya? Hány (pár) lába van? 
Vannak-e csápjai, és milyen hosszúak? Van-e lába a lárvának? Hány lába van? Fontos, 
hogy milyen élőhelyen találtad a rovart. Készíts róla feljegyzéseket és vázlatrajzot!

 Így a legegyszerűbb:

-
r

b)  Rajzold meg a lába kat 
és a csápokat!

c)  Rajzold meg a szár nya-
kat, ha van!

d)  Figyeld meg a szí  nü ket! 
Színezz!

a)  
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3.  A vízben és a víz közelében élő rovarok meg gyelésére a nyár eleje a legalkalmasabb. 
Kutathatsz az iszapban, a vízinövények között, a vízparton. Szükséged lesz egy merítő-
hálóra, egy zárható üvegre, egy erős kanálra, amellyel az iszapból meríthetsz.

4.  A rovaroknak nincs orra, keze, mint neked. Csápjukkal, lábukkal, a testükön lévő sző-
rökkel tapintanak, szagolnak, ízlelnek. Szemük igen érdekes. Van olyan rovar, amelyik 
egyszerre előre, hátra és lefelé is lát. Figyeld meg, hogy a rovarok testtájai közül a fejük 
milyen eltérő lehet! Észrevételeiteket beszéljétek meg!

  bogár lepke méh zöld mezei házilégy 
     poloska

5.  Válassz egy rovart a vízi életközösség tagjai közül! Figyeld meg, kutass, olvass róla!
  Készíts két rajzot a meg gyelt rovarról! Rajzold le a rovart! Mellé azt a testrészét rajzold, 

amelyik számodra a legérdekesebb!

 
 A rovar neve:  ___________________________________________________________________

 Élőhelye:  _______________________________________________________________________

 Hangja:  ________________________________________________________________________

 Mozgása:  ______________________________________________________________________

 Táplálkozása:  __________________________________________________________________

 Szaporodása:  __________________________________________________________________

 Érdekességek:  _________________________________________________________________

6.   Készítsetek a meg gyelt rovarok rajzaiból kiállítást a tanteremben! Meséljetek a társai-
toknak a meg gyelt rovarról!

yy gg
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Egy kis kitartás, türelem és idő 
kell hozzá, hogy sok mindent meg-
tud hass a madarakról, ha kíván-
csi vagy. Keress magadnak egy 
jól álcázott leshelyet, ahová el tudsz rejtőzni! Kell egy jó nagy nagyítású távcső, amelynek 
nagy látószöge van. Vigyél egy jegyzetfüzetet, melybe feljegyezheted: élőhelyüket, hangju-
kat, táplálékukat, csőrük, lábuk formáját, költésüket és lerajzolhatod röpképüket! (Ku-
tass, nézz utána! Mi az a „röpkép”?) Válassz egy környezetedben élő madarat! Próbáld 
meg gyelni! Jegyezd fel meg gyeléseidet! Olvass róla! Vesd össze meg gyeléseidet az 
olvasottakkal! Mit tapasztaltál?

A madár neve:  _________________________________

A hím színe:  ___________________________________

A tojó színe:  ___________________________________

Csőre alakja:  __________________________________

Lába alakja: ____________________________________

Élőhelye:  ______________________________________

Hangja:  _______________________________________

Táplálkozása:  _____________________________________________________________________

Mikor költ? ________________________________________________________________________

Hogyan gondozza  ókáit? ___________________________________________________________

Egyéb meg gyelések:  __________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Konrad Lorenz (1903–1989) osztrák tudós az állati viselkedés kutatásának egyik megala pí-
tó ja. A madarak viselkedését hosszú ideig úgy tanulmányozta, hogy szinte együtt élt velük. 

Madárlesen

Táá láálk áá

A madár rajza vagy fotója

áll i i lk dééé k ááá ááá k ik l ííí

Rajzold le vázlatosan a meg gyelt maradat! 
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Azokat a háziállatokat vagy kedvtelésből tartott állatokat alaposan meg gyelheted, melyek 
a közeledben élnek. (Testfelépítésüket, táplálkozásukat, szaporodásukat, szokásaikat, 
hangjukat, testbeszédüket.)
Tudod, mi a testbeszéd? Magadon vagy társaidon is meg gyelheted, hogy a különböző érzé-
seinket tükrözi az arcunk, testtartásunk. Az állatokat is meg gyelheted így. Például a kutya 
hangját, fej- és faroktartását, szemét stb. A vadon élő emlősök közül azokat  gyelheted 
meg könnyebben, melyek nem rejtőzködő életmódot folytatnak. Fontos az is, hogy éppen 
milyen évszak van. A nyomok és táplálékmaradványok is sokat elárulnak életmódjukról. 
Távcsőre feltétlenül szükséged van, ugyanis legtöbbjüknek kiváló látása vagy szaglása 
van, így nem nagyon közelítheted meg őket. Figyelj meg egy emlősállatot! Természetesen, 
ha erre nincs lehetőséged kirándulásaid alkalmával, ez nem baj. Egy házban, ház körül 
tartott emlőst még alaposabban tanulmányozhatsz. 

Az állat neve:  ___________________________

Nagysága:  _____________________________

Testtömege:  ____________________________

Testfelépítése (láb, fej, farok, fül, szem, orr): 
 ________________________________________ 
 ________________________________________

 ________________________________________

Milyen a meg gyelt állat lábnyoma? Rajzold le!
Szőrzete színe:  _______________________________________

Táplálkozása:  ________________________________________

Szaporodása:  ________________________________________

Utódgondozása:  ______________________________________

Milyen hangokat hallat?  _______________________________

Mondd el, milyen érzéseket fejeznek ki a mozdulatai (testbeszéde)! 
Miért erre az állatra esett a választásod? ____________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
   

Emlősök megfigyelése

ééédd ))!!

Rajz vagy fotó a meg gyelt állatról
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Amikor ősszel és tavasszal kirándultok ugyanarra a helyszínre, megtapasztaljátok, hogy az 
élőhelyek egészen más képet mutatnak.

1. Emlékszel? Második osztályban már megtanultad, hogyan kell felkészülni a kirándulásra.
  Elevenítsétek fel: öltözködés, elemózsia, a meg gyelést segítő eszközök, környezetbarát 

viselkedés!

2. Mit vigyél magaddal a kirándulásra?
  •  Zacskókat, amelyekben hazaviszel néhány növényi részt. A mezőről magokat (kuko-

rica, napraforgó) és más növényi részt, lehetőség szerint. Homokozólapát segítségé-
vel talajmintát is gyűjthettek.

  •  A vízpartról gyékénybuzogányt, nádvirágzatot, üres csigaházat, kagylóhéjat. Elegendő 
mindenből egyet begyűjteni. Egy jól zárható üvegben vízmintát is vihettek haza.

  •  A távcső, a nagyító, a fényképezőgép, a határozókönyv és a jegyzetfüzet mindig jó szol-
gálatot tesz. A képeket feltölthetitek a számítógépre, és a tanórán könnyebb lesz fel-
eleveníteni a látottakat. 

3. Rajzolj! Mi mindent raksz majd a hátizsákodba?

4.  Énekeljétek el a Kis kacsa fürdik vagy a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt! Hallgassátok 
meg a következő zeneművek valamelyikét (Händel: Vízizene, Smetana: Moldva)! 

5.  A táj, a növények és az állatok meg gyelése előtt kuporodjatok le a fűbe! Néhány percig 
hallgassátok csukott szemmel a természet hangjait! Ezután nyissátok ki a szemeteket 
és csendben szemlélődjetek, hallgatózzatok! Ezután a megfelelő eszközök segítségé-
vel végezzetek meg gyeléseket!

  ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Kiránduljunk a mezőre, a vízpartra!

ÉÉÉ
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A mező életközössége

1. Mennyi időt töltöttetek a természetben?
 _____________________ órát

2. Húzd alá a megfelelő szót! Milyen volt az időjárás?
napos, hűvös, szeles, esős, meleg, enyhe, borult

3. Milyen hangokat hallottatok a mezőn?
  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

4. Milyen színeket láttatok? Színezd ki a négyszögeket!

 
5. Milyen növényeket láttatok? Rajzolj le egyet!
  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________
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  _______________________________________________________________________________

6. Milyen állatokat láttatok? Rajzolj le egyet!
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Mit láttunk a mezőn?

yy ggyy gg

ö éé áá ?
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1. Milyen élőlényeket láttál a kirándulás során?
 Növények:  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Állatok:  ________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Felismered, milyen növényeket ábrázolnak a rajzok? Írd a nevüket a vonalra!

 _______________ _______________

3. Milyen hangokat hallottál a vízparton?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Tapasztaltatok-e a kirándulás során környezetkárosítást, szemetelést?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________

Mit láttunk a vízparton? 

y ajzok? Írd a n

11

A mező életközössége

1. Egészítsd ki a mondatot!
 A rét, a legelő és a szántóföld közös neve:  ________________________________________ 

2.  Fogalmazd meg röviden! Mit jelent a szó: legel?
 legel =  _________________________________________________________________________

 Mit jelent a szólás? „Legelteti rajta a szemét.”
  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. A kazal nagyobb méretű széna- vagy szalmarakás.
 Kösd össze a kazlakat a megfelelő kifejezéssel!

  
4. Milyen állatok legelhetnek a mezőn? 
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Milyen munkákat végeznek az emberek a mezőn?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

A mezőn

szénakazal szalmakazal
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6. Kösd össze a rajzokkal a megfelelő szavakat!
    kasza kapa szalma gereblye lovas kocsi

7. Milyen munkákat végeznek az emberek a szántóföldön?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

8. Karikázd be azoknak a gépeknek, eszközöknek a nevét, amelyeket a mezőn használnak!
traktor, kombájn, mosógép, kasza, porszívó, kapa

9. Kutass, búvárkodj! Mit jelent a kifejezés: igavonó állat?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Milyen állatok segítették régen a mezei munkát?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

10.

13

A mező életközössége

1. Sorolj fel a réten és a legelőn élő növényeket!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Folytasd! Milyen tulajdonságai vannak a fűféléknek?
 Jól tűrik a szárazságot,  __________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Írd a szántóföldi növények nevét a képek alá!

  ________________________   _______________________  _______________________  _______________________

4. Folytasd! Hogyan művelik az emberek a szántóföldet?
 Megtrágyázzák a földet,  _________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Mi készülhet az alábbi növényekből?
 A búzából:  _____________________________________________________________________

 A cukorrépából:  ________________________________________________________________

 A repcéből:   ____________________________________________________________________

 A napraforgóból:   _______________________________________________________________

 A kukoricából:   _________________________________________________________________

6.   Milyen hatással vannak a növénytermesztés során használt permetezőszerek és mű-
trágyák a környezetre?

  _______________________________________________________________________________________________________________________

7. Beszélgessetek arról, hogyan lehet környezetbarát módon növényeket termeszteni!

Növények a mezőn
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1. Hogyan készült régen a kenyér?
 Számozd meg a rajzokat a szövegnek megfelelően!
    1. learatták (lekaszálták) a gabonát; 2. kicsépelték a kalászokból a szemeket; 
  3. elvitték őrölni a malomba; 4. megrostálták, megszitálták a lisztet; 5. befűtötték 

a kemencét; 6. megdagasztották a tésztát; 7. a megkelt tésztából megformázták 
a kenyereket; 8. megsütötték a kemencében

Mindennapi kenyerünk

2. Írj egy a kenyérrel kapcsolatos hiedelmet, hagyományt!
 Hiedelem:  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Hagyomány:  ____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Hogyan készül ma a kenyér?
 Hol sütik ma a kenyeret? ________________________________________________________

 Milyen nyersanyagok szükségesek a kenyér készítéséhez?  _________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

15

A mező életközössége

4. Mi segíti a pékségekben a kenyérkészítés műveleteit?  _____________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  Mi a szép a pékek munkájában?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat!
  A ___________________________________________________ lisztből készült kenyér 

fogyasztása egészségesebb, mint a fehér kenyéré. Ennek a lisztnek magasabb a 
__________________________ és gazdagabb _________________________________

és ásványi anyagokban.

7. Húzd alá azokat a magokat, amelyekkel még  nomabbá tehetjük a kenyeret!

 szezámmag, barackmag, tökmag, cseresznyemag, napraforgómag, paprikamag
 
 Kóstoljatok meg legalább kétféle kenyérbe való magot!

8. A ti családotok milyen kenyeret, péksüteményt fogyaszt a leggyakrabban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Te melyiket szereted a legjobban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

9.  Ha van otthon kenyérsütő gépetek, mondd el, hogyan működik! Milyen kenyeret szokta-
tok sütni?



A mező életközössége

14

1. Hogyan készült régen a kenyér?
 Számozd meg a rajzokat a szövegnek megfelelően!
    1. learatták (lekaszálták) a gabonát; 2. kicsépelték a kalászokból a szemeket; 
  3. elvitték őrölni a malomba; 4. megrostálták, megszitálták a lisztet; 5. befűtötték 

a kemencét; 6. megdagasztották a tésztát; 7. a megkelt tésztából megformázták 
a kenyereket; 8. megsütötték a kemencében

Mindennapi kenyerünk

2. Írj egy a kenyérrel kapcsolatos hiedelmet, hagyományt!
 Hiedelem:  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Hagyomány:  ____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Hogyan készül ma a kenyér?
 Hol sütik ma a kenyeret? ________________________________________________________

 Milyen nyersanyagok szükségesek a kenyér készítéséhez?  _________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

15

A mező életközössége

4. Mi segíti a pékségekben a kenyérkészítés műveleteit?  _____________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  Mi a szép a pékek munkájában?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat!
  A ___________________________________________________ lisztből készült kenyér 

fogyasztása egészségesebb, mint a fehér kenyéré. Ennek a lisztnek magasabb a 
__________________________ és gazdagabb _________________________________

és ásványi anyagokban.

7. Húzd alá azokat a magokat, amelyekkel még  nomabbá tehetjük a kenyeret!

 szezámmag, barackmag, tökmag, cseresznyemag, napraforgómag, paprikamag
 
 Kóstoljatok meg legalább kétféle kenyérbe való magot!

8. A ti családotok milyen kenyeret, péksüteményt fogyaszt a leggyakrabban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Te melyiket szereted a legjobban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

9.  Ha van otthon kenyérsütő gépetek, mondd el, hogyan működik! Milyen kenyeret szokta-
tok sütni?



A mező életközössége

16

1. Miért szükséges megszabadítani a termesztett növényeinket a gyomoktól?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Hogyan szabadulhatunk meg a gyomoktól környezetbarát módon?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Jelöld meg, melyik igaz és melyik hamis az alábbi állítások közül!

 A kiszedett gyomok többségét a háziállatok etetésére használhatjuk. 

 A vegyszeres gyomirtás az emberekre nem jelent veszélyt. 

 A gyermekláncfűből a gyerekek láncot fűzhetnek. 

 A gyógyteák fogyasztása előtt ajánlatos szakember tanácsát kérni. 

4.  Nevezd meg a képeken látható növényeket!
 Válassz közülük egyet! Nézz utána, milyen gyógyhatása van!

 _________________  _________________    _________________  _________________

 A ___________________________________________ választottam.
 Gyógyhatása:  __________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Milyen gyógyteákat ittál vagy ízleltél meg?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 

Gyomnövények, gyógynövények?

17
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___________________

1.  Nevezd meg a rajzon a második osztályban megismert rovarok testtájait! Írd a nevüket 
a vonalra!

2. Írd a rovarok nevét a képek fölé! Készíts számukra étlapot!

3. Írj 3-4 mezőn élő állatot, amelynek a tápláléka rovar!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Húzd alá, melyik állítás hamis!
 Rovarokra nincs szükség a természetben, mert sok kellemetlenséget okoznak.
 Ha a rovarok kihalnának a Földön, veszélybe kerülne az állatok és az emberek élete.

A mező rovarvilága

___________________

___________________

___________________

___________________

Étlap

___________________

___________________

___________________

___________________

Étlap

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Étlap
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1. Húzd alá a kifejezések közül azokat, amelyek a madarakra jellemzőek!
  három testtájuk van, testüket toll borítja, petékkel szaporodnak, tojásokkal sza-

porodnak, gerinces állatok, mellső végtagjaik szárnyakká módosultak, csápokkal 
érzékelnek, csőrük segítségével táplálkoznak

2. Kösd a tulajdonságokat a megfelelő madárhoz!

    tollazata feketés árnyalatú
    barnás rejtőszíne van
    tojásai halványkékek
    csőre aranysárga
    a talajon lépked
    csodálatosan énekel

  Mezei pacsirta   Seregély

3. Kösd össze a madarakkal kapcsolatos szólásokat a jelentésükkel!
  Madarat lehetne vele fogatni  független
  Úgy énekel, mint a pacsirta  sokan tudják
  A verebek is csiripelik  sokat beszél
  Locsog, mint a szarka  szépen énekel
  Szabad, mint a madár  nagyon örül

4. Melyik madárról szól az alábbi versrészlet? Írd a nevét a vonalra!

  Ti vagytok                                                            
  a szárnyas nép tolmácsai:
  fújjátok varjú-nyelven,
  énekeltek aranymálinkóként,
  kakukk-hangon,
  csörgő szarkák szemtelen szavával, 

(Szepesi Attila: A bohóc seregélyek, 1985)
  ____________________________

Madarak a mezőn
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A mező életközössége

1. Írd az állatok számát a megfelelő halmazba!

  1. erdei vöröshangya; 2. mókus; 3. szarvasbogár; 4. cinege; 5. őz; 6. me-
zei tücsök; 7. mezei nyúl; 8. mezei hörcsög; 9. seregély; 10. vaddisznó; 11. fe-
kete rigó; 12. kis rókalepke

2.  Húzd alá a megfelelő szót! Melyik állatcsoportra jellemzők az alábbi tulajdonságok?
  Testüket szőr borítja, legtöbbjüknek négy lába van. Eleven utódokat hoznak a világra. 

Kicsinyeiket az emlőikben képződött tejjel táplálják.
  rovarok madarak emlősök 

3. Kösd a tulajdonságokat a megfelelő állathoz!

  Télen megrágja a  atal fák kérgét.
  Hallása, szaglása, látása nagyon jó.
  Járatait a talajba ássa.
  Évente 8-9 alkalommal ellik.
  A házi egér rokona.
  Ellenségei elől gyors futással menekül.

  Mezei nyúl   Mezei pocok

4. Kutass, búvárkodj! Miért van a nyúlnak hosszú füle?
  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

A mezőn élő emlősállatok

1 d i ööö ööö hhh g 2

Rovarok

ók 3 b gá

Madarak

4 i g 55 őőő 64

Emlősök
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1. Írd be a keretekbe a hiányzó szavakat!
  MEZŐ

2. Írj mindegyik keretbe oda tartozó élőlényeket!

                                                      

3. Milyen munkákat végeznek az emberek a mezőn?
  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. A búzamagtól a kenyérig. Húzd alá, ami nem tartozik a sorba!
  trágyázás, szántás, boronálás, vetés, kalapálás, aratás, őrlés, rostálás, 

metszés, szitálás, kovászkészítés, dagasztás, kelesztés, sütés

5. Milyen lisztből készült kenyér fogyasztása a legegészségesebb?
  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Karikázd be a gyomnövényekre jellemző tulajdonságokat!
  rendszeres öntözést igényelnek, jól tűrik a szárazságot,  könnyen szaporodnak, 

szaporodásukhoz az ember munkája szükséges, rendszeresen kapálni kell, elszív-
ják a táplálékot a termesztett növényektől

Összefoglalás  

MMMEZŐŐŐŐEEEZZZŐŐŐ

                                                  

Mil kááák ééé k b k

Vadon élő növények a mezőn
(gyógy- és gyomnövények)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

őőő ??

A szántóföldön
termesztett növények

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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7.  Írd be a táblázatba a felsorolt növények egyik gyógyhatását! A pipacs, a búzavirág és 
a vérehulló fecskefű esetében te nyomozz!

8. Írd be a táblázatba az állatok táplálékát!

9. Melyik növény volt számodra a mezőn a legérdekesebb?  __________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

    Melyik állat volt a legkedvesebb?  ________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

A növény neve Gyógyhatása

Csalán

Kamilla

Gyermekláncfű

Pipacs

Búzavirág

Vérehulló fecskefű

p

Az állat neve Tápláléka

Mezei tücsök

Zöld lombszöcske

Kis rókalepke 

Seregély

Mezei pacsirta

Mezei nyúl

Mezei pocok
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Tájékozódás a tágabb térben

Hogyan tájékozódunk a környezetünkben?

1.  Tájékozódási játék
  Rejtsetek el a tanteremben vagy a tornateremben egy tárgyat! Kössétek be egy társatok 

szemét! Egyik társatok legyen a navigátor, aki irányítja a keresőt! A navigátor mindig 
mondja az irányt (jobbra, balra, előre, hátra) és a távolságot (egy lépés, két lépés stb.)! 
Játsszátok el több kiinduló helyzetből (a szekrénytől, a táblától, az ajtótól)! Az elrejtett 
tárgy helyzetének pontos meghatározásához mindig meg kell adni, hogy mihez viszo-
nyítunk (pl. a táblától). Közölni kell az irányt (pl. jobbra), és a távolságot (három lépés).

2.  Mit vonz a mágnes? Kísérletezz!
 Karikázd be azoknak a tárgyaknak a nevét, amelyeket vonzott a mágnes!
  pénzérme, pingponglabda, írólap, radírgumi, vasszeg,

színes ceruza, mokkáskanál mág nes rúd

3.   Kiborult egy doboz gombostű a padlóra. Hogyan szednéd össze a legkönnyebben és a 
leggyorsabban?

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 4. Tájékozódás a szabadban iránytű segítségével 
  Fektesd a tenyeredbe az iránytűt! Tartsd nyugalmi állapotban vízszintes helyzetben! 

Rövidesen a festett vége egybeesik az Észak (É) jelével, azaz megmutatja az északi irányt.

  Határozd meg iránytű segítségével, hogy melyik 
világtáj felé néz az iskolád főbejárata (kapuja)! 

  _________________________________________
  Milyen épület, létesítmény vagy park található 

iskoládtól
 északi irányban:  _____________________________

  __________________________________________

 déli irányban:  _______________________________

  __________________________________________

 nyugati irányban:  ____________________________

  __________________________________________

 keleti irányban:  ______________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________
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Tájékozódás a tágabb térben

5.  Tájékozódás a természetben iránytű nélkül
  A világtájak meghatározása a Nap segítségével az ár-

nyék alapján:
  Szükséged lesz egy botra és egy csomagolópapírra. Te-

rítsd le a csomagolópapírt a földre! Szúrd a botot a kö-
zepébe egy olyan helyre, ahol sok a napsütés! Harminc- 
percenként rajzold meg a bot árnyékát négy órán át 
(11–15 óráig)! Délben, ha süt a Nap, az árnyék északi 
irányba mu tat. Ilyenkor a legrövidebb.

 Mikor volt a leghosszabb az árnyék? ____________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________________________________________________
 
  A fák segítségével is tájékozódhatsz. A mohák 

a ned vesebb, árnyékosabb helyeket kedvelik, 
ezért a fák északi oldalán telepednek meg.

  Télen a hó a háztetők déli oldalán hamarabb 
olvad el.

 Miért?  ____________________________________________________
  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  A hegyek, dombok déli oldalán édesebb szőlő 
terem. 

 Mi az oka? _______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

Éjszaka a csillagok állása alapján tu-
dunk tájékozódni. A Sarkcsillag meg-
mutatja az északi irányt. Ez borult idő-
ben nem lehetséges.

Sarkcsillag
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Tájékozódás a tágabb térben

1. Pótold a szélrózsán a hiányzó fővilágtájakat! Ha tudod, jelölheted a mellékvilágtájakat is!

 

2.  Tedd az iránytűt a tanteremben vízszintes helyre! Várj, míg a mutató beáll észak–déli 
irányba! Írj olyan berendezési tárgyakat, amelyek tőled

 északi irányban vannak:  ________________________________________________________

 déli irányban vannak:  ___________________________________________________________

 keleti irányban vannak:  _________________________________________________________

 nyugati irányban vannak:  ________________________________________________________

3. Jelöld a füzetben és a térképvázlaton a hiányzó fővilágtájakat!

  É É

Világtájak
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Tájékozódás a tágabb térben

4.  A világtájakkal a szobában, tanteremben játszani is lehet. Próbáld meg! Haladj a felsorolt 
irányok szerint! (Megadjuk a kezdőpontokat, a lépések irányát és számát!)

 Tulipán:  K1, ÉK1, É4, DNy1, ÉNy1, DNy1, ÉNy1, D4, DK1, K1, D10, ÉK6, É1, Ny2, DNy4, 
ÉNy3, Ny2, D1, DK5

 Zsiráf:    D1, Ny1, DNy1, Ny1, DNy1, K2, DK1, D14, K1, É5, ÉK1, K3, DK2, D4, K1, É7, 
ÉNy1, Ny4, ÉNy1, É8, ÉNy1

5. Most próbálj meg te kitalálni egy rajzot! Írd le a lépésirányokat is! 
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Tájékozódás a tágabb térben

Körvonalrajz, alaprajz

1. Vedd le a cipődet! Tedd a talpadat egy rajzlapra, és rajzold körül!

2. Tedd a tenyeredet egy másik rajzlapra! Nyisd szét az ujjaidat! Így rajzold körül!

3. Ide készítsd el kisebb tárgyak körvonalrajzát (pl.: radír, pénzérme, kulcs, ceruzahegyező)!

4.  Ez egy gyerekszoba alaprajza. A bútorok alaprajzát is megrajzoltuk. Írd a számokat 
a megfelelő rajzokba!

  1. az ágy
  2. az íróasztal
  3. a szék
  4. a virágtartó
  5. a ruhásszekrény
  6. a játék- és könyvespolc

5. Írd le a rajzon látható lakás helységeit! Számozd meg a helyiségeket a rajzon!

 1. előszoba
 2.  __________________________________________________________
 3.  __________________________________________________________
 4.  __________________________________________________________
 5.  __________________________________________________________
 6.  __________________________________________________________

 

S á d g h l i éég k t j !
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Tájékozódás a tágabb térben

6.  A rajzokon egy tanterem alaprajzát látod, különféle elrendezéssel. A tiétek milyen el-
rendezésű? Karikázd be azt, amelyikre a leginkább hasonlít!

 Rajzold le egy négyzetrácsos lapra a saját tantermed alaprajzát, elrendezését!

7.  Képzeld el, hogy felszálltál egy helikopterrel az iskolád fölé! Próbáld meg lerajzolni váz-
latosan az iskoládat és a környező utcákat!

É
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Tájékozódás a tágabb térben

1.  Alakítsátok ki terepasztalon vagy homoktálcán a tanult 
felszínformákat (síkságot, dombságot, hegységet, meden-
cét, völgyeket)!

  Terepasztalon, a homokozóban vagy csoportonként egy-
egy tepsiben is dolgozhattok. Előzetesen a technikaórán 
készítsetek a felszínformák nevét jelölő táblácskákat, és 
ragasszátok egy-egy hurkapálcára! Tűzzétek ki a meg-
épített felszínformákra! A színeket is kitűzhetitek.

         

2. Színezd ki a felszínformákat jelölő négyszögeket a térkép színeinek megfelelően!

 síkság:      dombság:      hegység:   

3. Egészítsd ki a szöveget!
      A síkságokat a térkép  ___________________________________________ , a dombságokat

  _____________________________________________   , a hegységeket _______________________ színnel jelöli.

4. Írd be a felszínformák nevét, színezd ki a rajzot!

5. Egészítsd ki a mondatokat!
 A hegyek közötti hosszanti mélyedés a  __________________________________________ .

 A háznak is van, a hegynek is van _______________________________________________ .

 A hegymászók célja a  __________________________________________________________ .

 A hegynek is van, nekem is van  _________________________________________________ .

Felszínformák

, j

Egé ít d ki d t k t!
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Tájékozódás a tágabb térben

Építkezzetek tovább a terepasztalon! 
A folyók jelölésére kék papírcsíkokat, 
a tavak jelölésére kék foltokat alkal-
mazzatok!

1.  Nevezd meg a rajzon látható vize-
ket! Írd a nevüket a vonalra!

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Tedd növekvő sorrendbe a vízfolyásokat!
     folyó, ér, folyam, patak, forrás, csermely
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Rajzolj a képre horgászó gyereket! Színezd ki a rajzot!

4. Pótold a hiányzó szavakat!
    A folyóvizeknek jobb és bal ____________________________ van.

Folyóvizek, állóvizek

j p g gy j
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Tájékozódás a tágabb térben

1.  Figyeld meg, hogy a meleg fűtőtest fölött gyakran mozog a függöny!
 Mit gondolsz, mi mozgatja?  __________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________

 Merre áramlik a meleg levegő?  _____________________________________________
  _________________________________________________________________________________________

2.  A szelet nem látjuk, de meg tudjuk állapítani, hogy merről, és mi-
lyen erősen fúj. A legegyszerűbb széljelző a természet. Ugye sze-
retsz játszani a gyer mekláncfűvel?

     Ha megfújod, az ejtőernyős magocskákat elrepíti a szél. Máris 
tudod, „merről fúj.”

  

3.   Készíts szélzsákot!
  Segítségével megismerheted a szél erősségét és irányát. Szük-

séged lesz egy 3 cm széles, 30-35 cm hosszú kartonpa pír csík-
ra, 1 m erős madzagra, egy darab vékony szövetre (pl. egy darab 
ingujjra), tűre, cérnára, ragasztóra. Rögzítsd a szövetdarabot vagy 
selyempapírt a kartonból készült gyűrűre a rajzon látható módon!

    Nyolc helyen vagdosd be több mint a feléig! Fűzd a kartonba a 
madzagot, majd kösd egy oszlopra vagy faágra! Ezután már csak 
a mozgását kell  gyelned.

4.  A levegő nedvességtartalmát bizonyíthatod egy egy  szerű 
kísérlettel.

     Szedj össze két-három lehullott fenyőtobozt! Figyeld 
meg, mi történik!

    Száraz időben a fenyőtoboz  ___________________________________
  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 Nedves időben a fenyőtoboz  __________________________________
  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

Játssz, kísérletezz!
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Tájékozódás a tágabb térben

 5. Készíts esőmérőt!
  Tegyél egy befőttesüvegbe műanyag tölcsért! A tölcsér ne 

legyen szélesebb, mint az üveg alja! Meg gyelheted az üveg-
ben, mennyi eső esett. Ha az üveg mellé állítod a vonalzó-
dat, meg is tudod mérni.

 Kíváncsi vagy, mekkora lehet egy esőcsepp?
  Tarts ki esős időben egy kartonlapot az ablakon! A lapon 

megláthatod az esőcseppek nagyságát.
  Mindezek után, ha minden nap megnézed, hány Celsius-

fokot mutat a hőmérő, kész kis meteorológus leszel.

6. A víz és a szél harca
 Rögzíts ruhacsipeszekkel két egyforma textildarabot (zsebkendőt) a ruhaszárítóra! 
 Az egyiket legyezgesd néhány percig egy újsággal! Tapogasd meg mindkét zsebkendőt!
 Mit tapasztaltál?  _______________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________

7. Tudod, milyen az indián kő?
  Egyszerűbben is tájékozódhatsz az időjárásról. Függessz fel 

egy zsinegre az udvaron egy laposabb követ, és  gyeld meg! 
  Ha a kő vizes, esik az eső.
  Ha a kő száraz, nem esik az eső.
  Ha a kőnek fehér a teteje, havazik.
  Ha a kő nem látszik, köd van.
  Ha a kő mozog, fúj a szél.

8. Rajzolj egy szélforgót! 
  Emlékszel, milyen anyagok szüksé ge sek 

az elkészítéséhez?
  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________
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Tájékozódás a tágabb térben

Emlékszel? Az első és második osztályban végeztél meg gyeléseket, méréseket az időjá-
rással kapcsolatosan.

1. Mi alakítja az időjárást?
  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Melyek az időjárás elemei? Segítenek a rajzok.
 
 1.  _____________________________________

 2.  _____________________________________

 3.  _____________________________________

 4.  _____________________________________

3. Húzd alá az időjárás-jelentésben az időjárás elemeit!
  Holnap a reggeli órákban néhány helyen még eshet az eső. Délutánra kiderül az ég, 

napsütés várható. A Dunántúlon erős szél lesz. A várható legmagasabb nappali hőmér-
séklet 10–15 °C. A virágporra érzékeny embereknek a számos fa, cserje és lágy szárú 
növény virágzása jelenthet gondot.

 Milyen évszakra jellemző ez az időjárás?  _________________________________________

4. Gyűjts népi bölcsességeket, meg gyeléseket az időjárással kapcsolatosan!
 Pl.:  Ha a levelek nem akarnak lehullani az ágakról, kemény télnek nézünk elébe.

Vihar, zivatar várható, ha a madarak elrejtőzködnek.

5.  Kutass, kérdezősködj a felnőttektől! Milyen betegségekben szenvedő emberek érzéke-
nyek különösen az időjárás változásaira?

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Milyen csapadékfajtákat ismersz?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

7. Mit jelenthet az élőlények számára, ha túl kevés a csapadék?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

Milyen hatással van az időjárás
a környezetünkre?
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8.  Jelöld nyilakkal a rajzon a víz kör-
forgását!

  

9. Készíts feljegyzést az időjárásról öt napon keresztül!
     Használd az előző tanévben megismert jeleket!

Napsugárzás,
felhőzet

Napsütés, derült égbolt Kevés felhő Borult égbolt

Csapadék   Eső 
 

Hó 
 

Köd 
 

Szél Szélcsend
 

Gyenge szél
 

  Erős szél,
viharos szél 

Hőmérséklet Szüleid segítségével erősíts lakásotok valamelyik ablakkeretére hőmérőt!
Olyan helyre tedd, ahol könnyen leolvashatod!

 Időjárási meg gyelések

Hónap, nap Napsugárzás, 
felhőzet Csapadék Szél

Hőmérséklet
reggel este
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Tájékozódás a tágabb térben

1. Színezd ki a magyar zászlót és a címert!

2. Tanuld meg hibátlanul énekelni a Himnusz és a Szózat első versszakát!
 A Himnusz költője:  ____________________________________________________________________________________________   
 zeneszerzője:  ___________________________________________________________________________________________________

3. Olvasd el Eötvös József 1840-ben írt gondolatait!

  „A haza nem azon darab föld, melyen születtünk. Nem a hegylánc, melynek kékellő 
csúcsára a gyermek vágyódva feltekinte, nem a folyó. Hasonló vidéket találunk a Föld 
más részein is, a szív azért nem érzi magát honosabbnak rajtok.

  A haza több. Azon hely, melyen magunkat szabadnak érezhetjük, melyben csak hasonló-
kat találunk, melynek története dicsőségünk, virágzása boldogságunk, jövője reményünk. 
Hol házunk áll, hol homlokunk izzadságával munkált vetéseink zöldellnek. Ez a haza!” 

 Fogalmazd meg röviden, számodra mit jelent a hazád!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Húzd alá a kifejezések közül azokat, amelyeket szerinted egy gyerek tehet a hazájáért!
  jól tanul; nem rongálja a környezetében lévő tárgyakat; épít; óvja a növényeket, ál-

latokat; dolgozik a munkahelyén; igyekszik széppé tenni környezetét; udvariasan 
viselkedik; ha valamiben tehetséges, igyekszik jó teljesítményt elérni 

5.  Ha van rá lehetőséged, hallgasd meg Erkel Ferenc Bánk bán című operájából Bánk áriáját!

Földünk, hazánk, lakóhelyünk 

nulldd meg hibátlanul énekelni a Himnu ő á
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1. Milyen településen élsz? Húzd alá a megfelelő szót!
tanya, falu, város

2. Hány lakosa van (mennyi a lélekszáma) a településeteknek?  _______________________

3. Kutass, érdeklődj! Honnan kapta lakóhelyed a nevét?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Kutass, kérdezősködj!
  Található-e lakóhelyeden vagy közelében valamilyen történelmi emlék (templom, vár, 

várrom, kastély, emléktábla, emlékhely, régi szobor vagy más építmény)?
 Mikor épült (készült)? ___________________________________________________________

 Ki az alkotója?  _________________________________________________________________

 Milyen anyagból készült?  ________________________________________________________

 Mire használták elődeink régen?  ________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

 Milyen állapotban van jelenleg?  _________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

 Mondd el, mit lehetne tenni a megóvása érdekében!
 Mire használják ma az épületet?  _________________________________________________

 
5. Milyen utcákat, tereket vagy területeket neveztek el híres emberekről? Írj kettőt!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  Van-e közöttük olyan, aki lakóhelyed vagy környékének szülötte? Húzd alá a nevét! 
Miről volt nevezetes?

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

Lakóhelyem
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1. Színezd ki a magyar zászlót és a címert!

2. Tanuld meg hibátlanul énekelni a Himnusz és a Szózat első versszakát!
 A Himnusz költője:  ____________________________________________________________________________________________   
 zeneszerzője:  ___________________________________________________________________________________________________

3. Olvasd el Eötvös József 1840-ben írt gondolatait!

  „A haza nem azon darab föld, melyen születtünk. Nem a hegylánc, melynek kékellő 
csúcsára a gyermek vágyódva feltekinte, nem a folyó. Hasonló vidéket találunk a Föld 
más részein is, a szív azért nem érzi magát honosabbnak rajtok.

  A haza több. Azon hely, melyen magunkat szabadnak érezhetjük, melyben csak hasonló-
kat találunk, melynek története dicsőségünk, virágzása boldogságunk, jövője reményünk. 
Hol házunk áll, hol homlokunk izzadságával munkált vetéseink zöldellnek. Ez a haza!” 

 Fogalmazd meg röviden, számodra mit jelent a hazád!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Húzd alá a kifejezések közül azokat, amelyeket szerinted egy gyerek tehet a hazájáért!
  jól tanul; nem rongálja a környezetében lévő tárgyakat; épít; óvja a növényeket, ál-

latokat; dolgozik a munkahelyén; igyekszik széppé tenni környezetét; udvariasan 
viselkedik; ha valamiben tehetséges, igyekszik jó teljesítményt elérni 

5.  Ha van rá lehetőséged, hallgasd meg Erkel Ferenc Bánk bán című operájából Bánk áriáját!

Földünk, hazánk, lakóhelyünk 

nulldd meg hibátlanul énekelni a Himnu ő á
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6.  Van-e lakóhelyednek címere?
Rajzolj vagy ragassz ide fotót!

 Lakóhelyem neve:  _____________________________

 Irányítószáma:  ________________________________

 Melyik megyében található?  ____________________

  ______________________________________________________________________

7. Készíts (vagy készítsetek) riportot lakóhelyeteken élő idős emberekkel!
  Érdeklődj! Milyen volt a gyermekkoruk? Milyen játékokkal játszottak? Hogyan öltözköd-

tek? Hogyan táplálkoztak? Milyen iskolába jártak? Tudnak-e szép népdalokat, népme-
séket, szó lásokat, közmondásokat, babonákat?

8. Hozd működésbe a fantáziádat! Rajzolj egy utcaképet: Lakóhelyem száz év múlva!
 Írj róla fogalmazást is a füzetedbe!
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1.  Rajzolj vagy ragassz ide egy olyan képet, amely lakóhelyed természeti környezetét áb-
rázolja!

2. Milyen vidéken élsz? Húzd alá a megfelelő szót!
 sík vidéken, dombos vidéken, hegyvidéken

3. Van-e a lakóhelyed közelében folyó vagy állóvíz?
 A neve:  ________________________________________________________________________

 Van-e fürdőhely?  _______________________________________________________________

4.  Milyen kirándulóhelyek vannak a környéketeken?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  Vannak-e védett területek, természeti értékek?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6.   Milyen sürgős tennivalók vannak a természet- és környezetvédelem és lakóhelyed szé-
pítése érdekében? Húzd alá a megfelelőket!

  szétválogató hulladékgyűjtés, a parkokba több növény ültetése, hulladékgyűjtők 
kihelyezése az utcákon, parkokban; a szennyvízelvezetés megoldása, a folyópart 
takarítása, fák ültetése, a vizek tisztaságának megóvása

Lakóhelyem környezete,
természeti adottságai
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Lakóhelyem környezete,
természeti adottságai
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1. Milyen járművekkel közlekednek az emberek a lakóhelyeden?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2.  Rajzolj, színezz! Milyen környezetbarát járművel közlekedünk ma, és milyennel a jövő-
ben? Adj a kitalált járműnek nevet!

3. Milyen szolgáltatásokat nyújt lakóhelyeden a posta? Folytasd a felsorolást!
 Leveleket kézbesít,  _____________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Kérj édesanyádtól egy borítékot, és címezd meg helyesen!

5.  Hogyan tartjátok a kapcsolatot a más településen élő rokonokkal, barátokkal? Húzd 
alá a megfelelő kifejezéseket!

 levelet írunk, képeslapot küldünk, táviratot küldünk,
telefonon beszélünk, e-mailezünk, skype-olunk, meglátogatjuk őket

6. Játsszatok el egy telefonbeszélgetést egy felnőttel és a barátotokkal!

7.  Tudod-e, mi mindenre lehet használni az okostelefonokat? Írj néhány alkalmazási lehe-
tőséget!

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

Lakóhelyem közlekedése, hírközlése
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Kereskedelem, szolgáltatások
a lakóhelyemen

A kereskedelem kialakulása valamikor a vásárokban kezdődött, majd az üzletekkel folyta-
tódott. Ma is vannak vásárok, de óriási bevásárlóközpontok is.

1. Milyen üzletek találhatók a lakóhelyeden? 
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Játsszatok el egy vásárlást a különféle üzletekben! Ügyeljetek az udvarias, szép beszédre!

3. A lakóhelyeden milyen szolgáltatások segítik az emberek életét? Húzd alá!
 gáz- és villamosenergia-szolgáltatás, gépjavító szerviz, patyolat, étterem, cukrászda,

mozi, színház, játszóház, orvosi rendelő, vidámpark bevásárlóközpont, pékség

4. Voltál-e már vásárban? Rajzolj néhány tárgyat, amelyeket láttál!

5.  Kutass, érdeklődj! Az árusok a régi vásárokon mondókákkal, versikékkel kínálták az 
áruikat! Írj le egyet!

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Gyűjts régi foglalkozásneveket! Húzd alá azokat, amelyek még ma is léteznek!
 Pl.: tímár, csiszár, varga, takács,  _________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________
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(Ha Budapesten vagy nagyobb városban élsz, a kerület nevezetességeit dolgozd fel!)

1.   Végezzetek gyűjtőmunkát lakóhelyetek kul turális és közösségi hagyományairól!

  (majális, búcsú, szüreti mulatság, megemlékezések eseményekről és híres emberekről, 
az ünnepekhez kötődő szokások, tánccsoportok, dalkörök, kórusok, természetjárás, 
ze nekar stb.)

  Készítsetek riportokat idős emberekkel! Meg is hívhatjátok őket a tanórára. Gyűjtsetek 
régi fotókat, rajzokat!

2.  Milyen hagyományok élnek még ma is a lakóhelyeteken?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3.  Van-e a lakóhelyeteken tájház vagy múzeum? Kiről nevezték el?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Rajzolj olyan tárgyat, amelyet ott láttál! Írd oda a nevét és azt, hogy mire használták!

4.  Milyen lehetőségek vannak a kulturálódásra, szórakozásra?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

Lakóhelyem kulturális értékei,
hagyományai

g g

MMiillyen llehhetőőséégekk vannakk a kkullturáállóóddáásra szóórakkozáásra??
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5. Milyen lehetőségei vannak az embereknek a közös együttlétre, sportolásra?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6.  Vannak-e a lakóhelyeden (a kerületben) emléktáblák, műemlék épületek, szobrok? 
Írj le néhányat! Jegyzeteljetek, rajzoljatok, fotózzatok vagy gyűjtsetek képeket!

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

7. Lakóhelyem és környékének híres szülöttei:
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

8.  Milyen épületet, létesítményt adtak át az utóbbi időben a lakóhelyeden, amelyre büsz-
ke vagy?

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

9.  Beszéljétek meg, hogy szerintetek milyen létesítményre lenne a legnagyobb szüksége 
a lakóhelyeteknek! Rajzolj! Te mit szeretnél legjobban?
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Összefoglalás

1. Mi segít a tájékozódásban a természetben, ha nincs iránytűd?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Milyen sportokban, foglalkozásokban segíti az embereket az iránytű használata?
 hajózás,  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3.  Jelöld Magyarország térképvázlatán a fővilágtájakat! Színezd ki Budapestet piros szín-
nel, a Balatont világoskék színnel, a Duna és a Tisza folyót sötétebb kékkel! Használd 
a tankönyved térképét!

 Jelöld tanítód segítségével a lakóhelyedet egy zöld körrel!

4. Nemzeti jelképeink: _____________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________
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5. Színezd ki a felszínformákat! Írd a vonalra, meddig terjedhet a magasságuk!

 Síkság:  ______________ méter magasságig.
 Dombság:  _______________ métertől  _____________ méter magasságig.
 Hegység:  ______________ métertől.

6.  Rendszerezzétek a lakóhelyről gyűjtött anyagokat a kártyákon található csoportosítás 
szerint!

  Készítsetek kiállítást a tanteremben vagy az iskola folyosóján! Használjátok fel a gyűjtött 
képeket, riportokat, rajzokat, fogalmazásokat, valamint a régi könyveket, képeket, hasz-
nálati tárgyakat! Mutassátok be a kiállítást más osztályoknak, az iskola pedagógusainak, 
a szülőknek és egy önkormányzati képviselőnek is!

AZ ISKOLA KÖRNYÉKÉNEK VÁZLATRAJZA

A LAKÓHELY (KERÜLET) TÉRKÉPE

A LAKÓHELY TÖRTÉNETE 

LAKÓHELYEM ÉS KÖRNYÉKÉNEK NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGA
(TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, VÉDETT TERÜLETEK)

LAKÓHELYEM KULTURÁLIS ÉLETE, HAGYOMÁNYAI

KÖZLEKEDÉS, KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁSOK

A TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM FELADATAI
MI EBBŐL VÁLLALJUK:

A KÖRNYEZET SZÉPÍTÉSE
MI VÁLLALJUK:

LAKÓHELYEM „ÖRÖM ÉS BÁNAT TÉRKÉPE”
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Tájékozódás a tágabb térben

Összefoglalás

1. Mi segít a tájékozódásban a természetben, ha nincs iránytűd?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________
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4. Nemzeti jelképeink: _____________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________
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Tájékozódás a tágabb térben
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 Síkság:  ______________ méter magasságig.
 Dombság:  _______________ métertől  _____________ méter magasságig.
 Hegység:  ______________ métertől.

6.  Rendszerezzétek a lakóhelyről gyűjtött anyagokat a kártyákon található csoportosítás 
szerint!

  Készítsetek kiállítást a tanteremben vagy az iskola folyosóján! Használjátok fel a gyűjtött 
képeket, riportokat, rajzokat, fogalmazásokat, valamint a régi könyveket, képeket, hasz-
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1.  Húzd alá a kifejezések közül azokat, amelyek nem tartoznak az egészséges életmódhoz!
 helyes időbeosztás; naponta több órás tévénézés; rendszeres tisztálkodás;
 napi egyszeri fogmosás; rendszeres testmozgás; napi öt óra alvás; lelki egészség

2. Jelöld meg az igaz állítást!

  Akkor vagyunk egészségesek, ha testileg, szellemileg és lelkileg jó   
állapotban vagyunk.

 Akkor vagyunk egészségesek, ha jó izmosak és erősek vagyunk.  

3. Te kihez fordulsz a problémáiddal a leggyakrabban, ha segítséget szeretnél kérni?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Húzd alá, melyik nem aktív pihenés az alábbiak közül!
korcsolyázás; horgászás; alvás; tánc; kertészkedés; zenehallgatás

5. Te általában hány órát alszol naponta?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Milyen aktív pihenési módokat választottál?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

7.  Beszélgessetek otthon a családtagjaitokkal arról, hogy van-e mindenkinek elég ideje az 
aktív és a passzív pihenésre! Ha nincs, hogyan kellene változtatni a család időbeosztásán?

Az egészséges életmód

45

Egészség és betegség

1.  Húzd alá a megfelelő kifejezéseket! Melyek lehetnek a beteg-
ségek okozói?

  a fertőző betegekkel való találkozás; félelem; jókedv; kevés 
folyadék fogyasztása; átfázás a hidegben; szennyezett víz fo-
gyasztása; tartós bánat; kevés zöldség és gyümölcs fogyasz-
tása; rendszeres testmozgás; gyakori kézmosás

2. Melyek lehetnek a betegség általános tünetei?
  ____________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Jelöld meg a hamis állítást!

 A fertőző betegségek nagy részét egészséges életmóddal megelőzhetjük.  

  Járványos betegség esetén fontos a gyakori kézmosás, a környezet 
fertőtlenítése, a beteg elkülönítése.

    Bármennyire vigyázunk, a járványos betegségeket mindenki megkapja.  

4.  Mivel előzhetjük meg a gyerekekre különösen veszélyes járvá-
nyos betegségeket?

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

5. Miért szükséges betegség esetén orvoshoz fordulni?
  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________

Mi okozhat betegséget? 
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1. Egészítsd ki a szöveget! Segítségedre lehet a tankönyved.
  Fogyatékkal élők azok az emberek, akiknek  ______________________________________

____________________________ , ______________________________________ vagy 
kommunikációs képességei elmaradnak az átlagemberétől.

2. Hogyan óvhatod társaid testi épségét a tanteremben és játék közben?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3.  Hogyan kell viselkednünk a fogyatékkal élő emberekkel?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Mire van szükségük, hogy testileg-lelkileg jól érezzék magukat?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  Készíts rajzot egy megtörtént vagy egy elképzelt eseményről: Segítettem egy fogyaték-
kal élő embernek!

Aki más, mint én

47

Egészség és betegség

1. Írd le, hogy az osztályotokban véleményed szerint ki a legszebb lány és  ú!
 Lány:  ______________________________________________________________________
  Fiú:  ________________________________________________________________________
 Olvassátok fel a neveket! Mindenkinek ugyanazok a gyerekek a szépek? 
  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Az általatok választott gyerekek ugyanolyan jók, amilyen szépek?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Húzd alá! Mit szeretnél kipróbálni néhány év múlva az alábbiak közül?
hajfestés, testékszer, tetoválás, tűsarkú cipő

3.  Külső tulajdonságaidban kire hasonlítasz leginkább a családban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4.  Írj két belső tulajdonságot, amelyekben a szüleidre hasonlítasz!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  Mit teszel azért, hogy jól ápolt legyél?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Jelöld meg, melyik állítás hamis!

 Külső és belső tulajdonságainkon nem lehet változtatni.  
 Külső tulajdonságaink egy részén lehet változtatni.  
  Nem szeretett belső tulajdonságainkon elhatározással,  

oda gyeléssel változtathatunk.
 Az az ember a szép, akinek a külső és belső értékei harmóniában vannak.   

Mindenki lehet szép
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Egészség és betegség

1.  Emlékeztek a Hófehérke című mesére? Gyűjtsetek külső és belső tulajdonságokat a sze-
replőkről!

 Hófehérke:  _______________________________________________________________________________________________________
  A királyfi:  __________________________________________________________________________________________________________
 A mostoha:  ___________________________________________________________________________

2. Melyik szépségdivat mivel járhat? Kösd össze!
	 	 hajfestés	 Fertőzést	okozhat.
	 	 testékszer	 Gerincfájdalmakhoz	vezet.
	 	 tetoválás	 Életünkön	át	a	testünkön	marad.
	 	 tűsarkú	cipő	 Töredezett	hajat,	hajhullást	okozhat.

3.  Külső tulajdonságaidban kire hasonlítasz leginkább a családban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4.  Írj két belső tulajdonságot, amelyekben a szüleidre hasonlítasz!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  Mit teszel azért, hogy jól ápolt legyél?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Jelöld meg, melyik állítás hamis!

	 Külső	és	belső	tulajdonságainkon	nem	lehet	változtatni.	 
	 Külső	tulajdonságaink	egy	részén	lehet	változtatni.	 
	 	Nem	szeretett	belső	tulajdonságainkon	elhatározással,	 

 odafigyeléssel	változtathatunk.
	 Az	az	ember	a	szép,	akinek	a	külső	és	belső	értékei	harmóniában	vannak.		 

Mindenki lehet szép
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Mindenki lehet szép
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1.  Emlékszel a 2. osztályban tanultakra? A tanítóid és a szüleid segítségével megismerted 
a külső és belső tulajdonságaidat. Milyen külső tulajdonságod változott meg? Húzd alá!

  nőttem, rövidebb lett a hajam, hosszabb lett a hajam, fogytam, híztam, ren-
dezettebb lett a külsőm, néha rendetlen a külsőm, mindig tiszta a ruhám és a ci-
pőm, rendben tartom a körmeimet, néha hosszú és piszkos a körmöm

 Írd le a jó tulajdonságaidat! ______________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Milyen rossz tulajdonságodon sikerült változtatnod az utóbbi egy évben?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Milyen tulajdonságodon szeretnél változtatni, hogy még értékesebb ember legyél?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Van a környezetedben olyan gyerek, akiről szívesen veszel példát? Miben?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Vannak-e példaképeid a felnőttek között? Miért ők?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2.  Ki a legjobb barátod?  ___________________________________________________________

 Miért? _________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Melyek a legfontosabb tulajdonságok a barátságban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Írj egy szólást vagy közmondást a barátságról!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

Találkozás önmagaddal.
Madarat tolláról, embert barátjáról…

49
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1. A tanultak alapján hogyan változtattál az életmódodon az egészséged érdekében? 
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2.  Mire van szükséged a nyugodt, jó alváshoz?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Milyen aktív pihenési módokat választanál legszívesebben?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Jelöld meg az igaz állítást!

 A vírusok és a baktériumok pici állatok.   

 A vírusok és a baktériumok csak mikroszkóppal láthatók, betegségeket okoznak.  

5. Milyen tünetekből veszed észre, hogy beteg vagy?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Írd le a gyerekorvosod nevét!
  ____________________________________________

7.  Mire van szüksége a fogyatékkal élő embereknek, hogy jól érezzék magukat?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

Összefoglalás
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  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2.  Mire van szükséged a nyugodt, jó alváshoz?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Milyen aktív pihenési módokat választanál legszívesebben?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Jelöld meg az igaz állítást!

 A vírusok és a baktériumok pici állatok.   

 A vírusok és a baktériumok csak mikroszkóppal láthatók, betegségeket okoznak.  

5. Milyen tünetekből veszed észre, hogy beteg vagy?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Írd le a gyerekorvosod nevét!
  ____________________________________________

7.  Mire van szüksége a fogyatékkal élő embereknek, hogy jól érezzék magukat?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

Összefoglalás



Egészség és betegség

50

8.  Mi a szép a külsődön? Írd le!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

9. Melyik a két legjobb belső tulajdonságod?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Melyik belső tulajdonságodon szeretnél a legjobban változtatni?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Rajzolj képet egy olyan eseményről, amelyen nagyon jól érezted magad!

 Kik a példaképeid?
 Felnőttek:  ______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Gyerekek:  ______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Milyen felnőtt szeretnél lenni?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

10. 

11. 

12. 
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A vizek, vízpartok életközössége

1 Sorold fel, milyen fákat láttál a vízparti sétád során!  _______________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Melyikről készítettél kéregmintát?  _______________________________________________ 

2. Találd ki a versrészletek alapján, milyen fákról írnak a költők!

    „A zsenge lomb bodor barkáiban
    tengernyi méh tolong, toroz vígan,
    zsákmányol, sárga lábbal elrepül 
    s helyére frissek zengő ezre gyűl.” 
      Áprily Lajos

    _____________________________ 

  „Kísérnek a _______________ fák,
  életemen végig:
  lábujjhegyre állnak,
  felérnek az égig.” 
   Erdélyi József

  _____________________________ 

3.  Kutass a könyvtárban! Mit jelent a szó: energiafűz? Ke-
resd meg, meddig élhetnek a fák (fűz, nyár, éger stb.)! 

4.  „Történelmi lombok.” Van-e a környéketeken olyan fa, amely híres emberrel kapcsolatos? 
Pl. Rákóczi tölgye Balatonakarattyán. A fejedelem a monda szerint ehhez kötötte a lovát.

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  „Levelezős” játék
  Készítsetek papírból ragasztással borítékokat! Tegyetek a borítékokba egy-egy falevelet!

 (Természetesen a lehullottakból gyűjtsetek!) Üljetek körbe! Adjátok oda egyik társatok-
nak az egyik levelet! Ha kinyitotta, és nem ismeri fel, tovább kell adnia. Tovább kell adni 
mindaddig, amíg valaki fel nem ismeri. Amikor minden borítékot „elküldtetek”, a győztes 
az, aki a legtöbb levelet felismerte. Tapsoljátok meg, és énekeljetek neki egy dalt!

 Lehet nehezíteni a játékot: beszélni kell a fáról, amelyiknek felismertétek a levelét.

Vízparti fák
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1.  Milyen hangokat hallottál a vízparton, amikor a szél mozgatta a nádast? Írj néhány 
hangutánzó, hangulatfestő szót! 

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2.  Vizsgáljátok meg a sétáról hozott nádat, gyékényt! Hasonlítsátok össze! Vágjátok óva-
tosan hosszában ketté a növények szárát tanítói segítséggel! 

  nád   gyékény

   virágzata
   (Rajzolj!) 

  ______________________ szára ______________________ 
  ______________________ levele ______________________ 
  ______________________ gyökérzete ______________________

  ______________________  ______________________ 

3. Rajzolj, színezz vagy ragassz be képeket! Mi készül a nádból, gyékényből? 

4. Nézz utána! Hogyan készül a nádsíp és a papírsárkány? Mikor aratják a nádat?

A nádas

 

 
 

__

_

___

 

 
 

_

_

_
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A vizek, vízpartok életközössége

Napjainkban tíz növény közül kilenc virágos. A legkisebb és az óriás virágok küldetése 
azonos: magokat kell fejleszteniük. A legkisebb magok olyan picik, mint a homokszem-
csék, a legnagyobbak akár húsz kilót is nyomhatnak (kókuszdió).

1. Nevezd meg a virág részeit a rajzon! Írd a vonalakra!

2. Milyen rovarfogó növényt ismertél meg? __________________________________________

 Milyen színű a mocsári gólyahír és a zergeboglár virága?  ___________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Milyen vízparton élő virágos növényeket ismersz? Sorolj fel néhányat! 
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4.  Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyek jellemzők a felfutó sövényszulákra!
  virágai pirosak, virágai fehérek vagy rózsaszínek, levelei háromszöghöz hasonlóak, 

levelei kere kek, tavasztól őszig virágzik, csak tavasszal virágzik,
növényekre csavarodik, üreges kemény szára van

5. Mi a szerepük a virágoknak a növények életében? Húzd alá a helyes válaszokat!
  illatosak, szépek, elkergetik a rovarokat, a növény szaporítószervei,

a sziromból alakul ki a termés, a virág termőjéből megporzás után alakul ki a termés

6. Írj két olyan dalcímet, amelyik a virágokról szól!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

7.  Kutass a könyvtárban! Nézd meg az Irodalmi lexikonban, mi a virágének! 

Virágos növények a vízben, vízparton 
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1.  Milyen hangokat hallottál a vízparton, amikor a szél mozgatta a nádast? Írj néhány 
hangutánzó, hangulatfestő szót! 
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_
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Napjainkban tíz növény közül kilenc virágos. A legkisebb és az óriás virágok küldetése 
azonos: magokat kell fejleszteniük. A legkisebb magok olyan picik, mint a homokszem-
csék, a legnagyobbak akár húsz kilót is nyomhatnak (kókuszdió).
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növényekre csavarodik, üreges kemény szára van

5. Mi a szerepük a virágoknak a növények életében? Húzd alá a helyes válaszokat!
  illatosak, szépek, elkergetik a rovarokat, a növény szaporítószervei,
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Virágos növények a vízben, vízparton 
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1. Húzd át azt a rovart, amelyik nem tartozik a csoportba!
dalos szúnyog; házilégy; molnárpoloska; óriás szitakötő;

szarvasbogár; közönséges keringőbogár

2. Húzd alá az óriás szitakötőre jellemző tulajdonságokat!
kemény fedőszárnya van; hártyás szárnya van; ragadozó;

a virágok nektárjával táplálkozik; petéit vízinövényekre rakja;
lárvái a vízben fejlődnek; lárvái a fák levelét fogyasztják;

az egyik legügyesebben repülő rovar

3. Rajzold le, hogy számodra milyen jármű építéséhez adna ötletet a szitakötő mozgása!

4. Írd le, hogyan mozognak az alábbi rovarok!
 Molnárpoloska: _________________________________________________________________

 Közönséges keringőbogár: _______________________________________________________

5. Kutass, búvárkodj! 
  A dalos szúnyogok hímjei növényi nedvekkel táplálkoznak. A nőstények az emlősök vérét 

szívják. Miért van erre szükségük?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

Rovarok a vízben, vízparton
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1. Írd a vonalra a rajzokon látható halak nevét!

  ________________________   ________________________   _________________________

2. Kösd a hal rajzához a megfelelő testrészek nevét!
fej              törzs              farok             

  hasúszók farokúszó

  mellúszók farok alatti úszók

   hátúszók

3.  A halak gerinces állatok. Később tanulsz arról is, hogy vannak csontos és porcos halak. 
Mire kell ügyelned, ha halat eszel?

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4.  Mit jelent az, ha a hal húsa „ lézett”?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Énekeljetek vagy hallgassatok meg egy halakról szóló népdalt!
 A dal címe:  _____________________________________________________________________

6. Írd le három olyan ételnek a nevét, amely halból készül!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

7. Melyik mesében szerepel valamilyen hal?
 A mese címe:  __________________________________________________________________

8. Egészítsd ki a mondatot!
 A vizek _______________________________ a halak száma is mutatja.

Hazai halaink

é ő ó
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1.  Milyen mesét ismersz, melynek az egyik szereplője béka? Írd le a címét!
 Mondj el egy ilyen mesét! 
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Az akváriumban meg gyelheted a karmos békák mozgását. 
 Milyen békákat láttál már a természetben? 
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Mivel táplálkoznak a békák? Mely testrészeik segítik őket a táplálékszerzésben? 
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4.  Tedd helyes sorrendbe a rajzok alapján a békák fejlődésének folyamatát! Írd a számo-
kat a négyszögekbe!

5. Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyek jellemzőek a békákra!
  repülő rovarokkal, csigákkal, férgekkel táplálkoznak; csak növényi táplálékot fo-

gyasztanak; gerinces állatok; petékkel szaporodnak; testüket szőr borítja; két-
éltűek; hátsó lábuk rövidebb az elsőnél; kiölthető nyelvük van; kitűnő a szaglá-
suk; szemük kidülledő; meszes héjú tojásokkal szaporodnak; szépen fütyülnek

6. Írj fogalmazást Megmentettem egy békát! címmel!

A békák

57
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1. Kösd össze! Melyik csőrhöz melyik láb tartozik!

2.  Melyik madárra jellemzők az alábbi tulajdonságok? Írd a számokat a megfelelő halmazba!
  1. hangja a csőrkelepelés; 2. a magyar természetvédelem szimbóluma; 3. ujjai közt 

úszóhártya feszül; 4. tollazata fehér; 5. telepeket alkotnak; 6. fészkét nád és sás közé 
építi; 7. a hím szeptembertől májusig színes tollazatot visel; 8. szárnytollai feketék 

Csodálatos madárvilág

Fehér gólya Tőkés réce Nagy kócsag

3.  Kutass, nézz utána! Miért színesebbek a hím madarak, mint a tojók?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 
4. Te melyik madár hangját tudod utánozni?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5.  A népművészetben szőtteseken, tányérokon és más használati tárgyakon gyakran meg-
jelennek a madármotívumok. Ha láttál már ilyet, rajzold le egy lapra!
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1. Kösd össze! Melyik csőrhöz melyik láb tartozik!
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4. Te melyik madár hangját tudod utánozni?
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jelennek a madármotívumok. Ha láttál már ilyet, rajzold le egy lapra!
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1. Írj a vonalakra a már megismert élőhelyeken élő 3 -3 emlősállatot!
 Az erdőben él:  __________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 A mezőn él:  ____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Felismered ezeket az állatokat? Írd a nevüket a táblázatba!

Neve

Testhossza

Testtömege

Tápláléka

3. Mi a legérdekesebb számodra a vidra és a hód életmódjával kapcsolatosan? 
 Vidra:  __________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Hód:  ___________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Mi az oka, hogy megfogyatkoztak hazánkban ezek az emlősök?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

Emlősök

59

A vizek, vízpartok életközössége

1. Írd a tulajdonságok mellé, hogy melyik fára jellemzőek!
 Kérge gyógyszeralapanyag:  ______________________________________________________ 
 Fájából régen fateknő, fakanál készült:  ___________________________________________ 
 Ma bútorokat, dísztárgyakat készítenek belőle: ____________________________________

 Szán és sítalpak anyaga:  ________________________________________________________

2. Mit jelentenek a nádasok és a vizek az itt élő állatok számára?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Kutass, búvárkodj! Miért mondják a nádtetőről: Télen fűt, nyáron hűt?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Rajzolj egy virágos növényt és egy virágot! Nevezd meg a részeit!

Összefoglalás

5. Pótold a hiányzó szót
 A _______________________________ a növény szaporítószerve.

6. Melyik rovarhoz kötődnek az alábbi tulajdonságok? Írd a vonalra!
 Lárvái falánk ragadozók:  ________________________________________________________

 Kellemetlenné tehetik a vízparti nyaralásunkat:  ___________________________________
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7.  Melyek a halak fő testtájai?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

8. Jelöld az alábbi mondatokról, hogy melyik igaz és melyik hamis!

 A halak tüdővel lélegeznek. 

sss!!!

 Testük pikkelyekkel fedett vagy csupasz. 

 A vízben lábaik segítségével haladnak. 

 Merülésüket és felemelkedésüket az úszóhólyag segíti.  

9. Folytasd a sort! Írj még három halfajtát!
 ponty, csuka, kárász, ____________________________________________________________

 Miért kell óvnunk a békákat?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Rajzold le a gólya és a tőkés réce csőrét! Rajzolj egy úszólábat és egy gázlólábat!

 Miért nem telel itthon a madaraink egy része?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Jelöld meg, melyik állítás hamis!

      A hód és a vidra nem tud úszni. 

      A hód és a vidra jó úszók.  

10.

11.

12.

13.
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Megtart, ha megtartod

1. Milyen hagyományok élnek a családotokban? Írj két példát!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Milyen hagyományok élnek a lakóhelyeteken? Sorolj fel három példát!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3.  Milyen napokat jelöltök meg a családi naptárban?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

4.  Válassz a tankönyved 75–77. oldalán olvasható kalendáriumból két ünnepet, jeles na-
pot! Készíts róluk két rajzot! Színezd ki!

„Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!”

5. Sorold fel, hogy te mit szeretsz legjobban az ünnepekben!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________
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1. Írd be a rajzon lévő kis körökbe a megfelelő számokat!
1. dús füvű legelők; 2. nádasok; 3. erdő; 4. gyümölcsös; 5. szőlő; 6. gabona

Együtt élni a természettel

Megtart, ha megtartod

63

Megtart, ha megtartod

2. Húzd át! Melyik a kakukktojás az alábbi kifejezések közül? 
 szarvasmarhák; juhok; sertések; gímszarvasok; elefántok; őzek; méhek

3.  Karikázd be, amelyek nem illenek a sorba! Mit adott a természet az embereknek?
 gyógy- és fűszernövényeket; csokoládét; nádat; gyékényt; vitamintablettát; fát; halat
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Megtart, ha megtartod

Az ártéri ház és a porta
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Megtart, ha megtartod

1. Rajzolj az előző oldalon
 – a lakóudvarba kutyát, macskát, tyúkot, csibéket, kakast!
 – a középső udvarba legelő kacsákat, libákat!
 – a sásos zsombékosba sertéseket, szarvasmarhákat!

2. Kösd a kifejezéseket a rajz megfelelő részéhez!

3. Jelöld meg, melyik állítás hamis!

 A füstösház agyagból, vályogból épült.  

 Fontos része volt a füstöskonyha. 

 A füstösháznak nagy kéménye volt. 

 A ház padlóját tehéntrágyás sárral tapasztották. 

4. Húzd alá a helyes választ! Hol szerezték a gyerekek a megélhetéshez szükséges tudásukat?
 –  Az iskolában.
 –  Az idősebbektől és egymástól.

nádtető, füstöskonyha, vályog
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Megtart, ha megtartod

Az ártéri ház és a porta
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nádtető, füstöskonyha, vályog
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Megtart, ha megtartod

1. Mivel foglalkoztak az emberek nyáron?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Mivel foglalkoztak télen?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Ha akkor éltél volna, milyen munkákban segítettél volna szívesen?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Milyen házimunkában segítesz otthon rendszeresen?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Milyen játékokat játszhattak a gyerekek?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Te mit játszottál volna a legszívesebben?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6. Képzeld el azt az időt, és rajzolj egy képet: Játszadozó gyerekek.

Élet az ártereken
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Megtart, ha megtartod

1. Hol tanulta a füves ember a tudományát?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2.  Miből készültek a gyógyító kenőcsök?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Húzd alá annak a gyógynövénynek a nevét, amelyik ismerős számodra!
orvosi kálmos, fodormenta, galagonya, szeder

4. Írd a táblázatba!
 – Az alábbi növényeknek melyik részét használták gyógyításra?
 – Milyen betegségek gyógyítására használták? 

Növények Felhasznált 
növényi részek Betegségek

Orvosi kálmos

Fodormenta

Galagonya

Szeder

5. Mire használják fűszernövényként a mentát?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

6.  Készítsetek mentateát, és kóstoljátok meg!  

Az ártereken élő emberek patikája
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Megtart, ha megtartod

1.  Milyen kapcsolat van a természet és az ember között? Készíts két rajzot! Egyik a termé-
szet óvását, szeretetét ábrázolja, a másik a természet szennyezését.

Megismerni, megszeretni, megvédeni

2. Írj mindegyikhez két példát! Mi szennyezi
 a vizeket:  ______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 a levegőt:  ______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 a talajt:  ________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3.  A természetben az élőlények (növények, állatok, emberek) egymásra vannak utalva, füg-
genek egymástól. Rajzolj egy táplálékláncot! 

4. Mit teszel az épített és természetes környezeted megóvásáért? Húzd alá!
  Rendeltetésszerűen használom a körülöttem lévő tárgyakat; szelektíven (szétválo-

gatva) gyűjtöm a hulladékot; takarékoskodom a vízzel és az elektromos árammal; nem 
szennyezem a talajt mosószeres vízzel; a kirándulások során a szemetet a megfelelő 
helyre teszem; nem dobálok a vízbe különböző anyagokat; tisztelem a körülöttem 
élő élőlényeket, óvom és segítem őket. 

o j egy tápp á é á cotge e eggyy ástó aj
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Megtart, ha megtartod

1. Felnőttként milyen hagyományokat szeretnél tovább ápolni a családodban? Írj kettőt!
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

2. Milyen állatokat tartottak az emberek az ártereken?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Milyen élelmet szerezhettek a tavakból, folyókból?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Mire vadászhattak?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

3. Mit termesztettek az állandóan száraz területeken?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

 Milyen gyümölcsöket termesztettek?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

4. Milyen munkákban segíthettek a gyerekek?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. Beszélgessetek arról, hogyan telhetett akkoriban egy család ünnepnapja!

6. Kitől tanulhatták meg a gyerekek az élethez szükséges dolgokat?
  _______________________________________________________________________________________________________________________

7. Jelöld meg, melyik állítás hamis!

 Abban az időben az emberek rendszeresen jártak orvoshoz. 

 Az emberek betegségeiket a gyógynövények segítségével gyógyították. 

Összefoglalás
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Megtart, ha megtartod

8.  Rajzolj! Mi készülhetett az alábbi anya-
gokból?

fűzfavesszőből

fából

gyapjúból

nádból

gyékényből

9.  Rajzolj! Népesítsd be az ártéri portát!

10.

11.

 Írj mindegyikhez egy-egy példát! Hogyan védhetem a víz, a talaj, a levegő tisztaságát?
 Víz:  ____________________________________________________________________________

 Talaj:  __________________________________________________________________________

 Levegő:  ________________________________________________________________________

 Rajzold meg a  lmkockákat! Néhány év alatt ezt tették egy erdővel az emberek:

  Volt egyszer Az emberek sok Az állatok A táj kopár, gyomos
  egy erdő. fát kivágtak. menekültek. területté változott.
 

  Képzeld el a  lmkockákat visszafelé! Hány évnek kell eltelnie, hogy ismét gyönyörű 
erdő legyen?

 Mit gondolsz? _____________________________

71

Figyeljétek meg a lakóhelyeteket és a természeti környezetét! Állapítsátok meg, hol találkoz-
tatok a környezet károsításával, rombolásával! Beszéljétek meg, mit lehetne tenni! Értesít-
sétek a bajról a környezetetekben élő felnőtteket! Ha tudtok, ti is vállaljatok feladatokat!
A szépet, a jót is meg kell látni. Írjátok le a jó tapasztalataitokat is!

Lakóhelyem öröm- és bánattérképe
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8.  Rajzolj! Mi készülhetett az alábbi anya-
gokból?

fűzfavesszőből

fából

gyapjúból

nádból

gyékényből

9.  Rajzolj! Népesítsd be az ártéri portát!

10.

11.

 Írj mindegyikhez egy-egy példát! Hogyan védhetem a víz, a talaj, a levegő tisztaságát?
 Víz:  ____________________________________________________________________________

 Talaj:  __________________________________________________________________________

 Levegő:  ________________________________________________________________________

 Rajzold meg a  lmkockákat! Néhány év alatt ezt tették egy erdővel az emberek:

  Volt egyszer Az emberek sok Az állatok A táj kopár, gyomos
  egy erdő. fát kivágtak. menekültek. területté változott.
 

  Képzeld el a  lmkockákat visszafelé! Hány évnek kell eltelnie, hogy ismét gyönyörű 
erdő legyen?

 Mit gondolsz? _____________________________
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Figyeljétek meg a lakóhelyeteket és a természeti környezetét! Állapítsátok meg, hol találkoz-
tatok a környezet károsításával, rombolásával! Beszéljétek meg, mit lehetne tenni! Értesít-
sétek a bajról a környezetetekben élő felnőtteket! Ha tudtok, ti is vállaljatok feladatokat!
A szépet, a jót is meg kell látni. Írjátok le a jó tapasztalataitokat is!
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