BEVEZETŐ
Kedves Harmadik Osztályos!
Ebben a tanévben is sok érdekes ötlettel, tanáccsal szeretnénk segíteni a munkádat. Engedd, hogy a fantáziád szárnyaljon, keress újszerű, érdekes megoldásokat,
figyelmesen hallgasd meg társaid ötleteit, véleményét! Törekedj az egyéni kivitelezésre, alkalmazd a megfigyeléseidet az alkotás során!
Amelyik szó jelentését nem ismered, nézd meg a Fogalomtárban!
Munka közben mindig légy körültekintő! Saját és társaid testi épségének és környezeted megóvásának érdekében tartsd be a következő szabályokat!
• Vigyázz tankönyved tisztaságára és épségére, mert mások is használni fogják
utánad! A füzetedbe jegyzetelj, tervezz!
• Padod védelmére használj újságpapírt, szükség esetén rajztáblát!
• Óvatosan bánj a balesetveszélyes eszközökkel (késsel, ollóval, tűvel, metszőollóval)! Mindig rendeltetésszerűen használd őket!
• Ha befejezted a munkát, rakj rendet! Tisztítsd le a padodat, és moss kezet!
A legtöbb esetben az óra végén elő kell készítened a következő óra munkáját.
Erre ez a zöld színű keret hívja fel a figyelmedet.
A tankönyvben ikonok is segítik majd a munkádat.
A füzetedbe dolgozz!
Tegyetek anyagmintát a gyűjtődobozba!
Párban vagy csoportban dolgozzatok!
Vigyázz! Balesetveszély!
Kísérletezz, végezz megfigyeléseket!
Otthonról kell hoznod.
Szorgalmi feladat.
Az elkészült munkadarabokkal díszítsd a környezeted, szerezz örömet velük szüleidnek, testvéreidnek vagy saját magadnak!
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A SZÜKSÉGES FELSZERELÉS
1

Soroljátok fel, hogy az elmúlt tanévben milyen anyagokkal dolgoztatok!
Milyen eszközökre volt szükség a megmunkálásukhoz?
Ebben a tanévben a következő eszközökre, anyagokra lesz szükséged:

ŐSZIDŐ

• olló,			
• tű (2 méretben),
• vonalzó,
• barkácsragasztó,
• cérna,			
• fonal,
• cellux,			
• hímzőfonal,		
• vonalas füzet
Tedd őket egy dobozba, és vidd be az iskolába! Szép munkát csak jó minőségű eszközökkel lehet létrehozni. Az életlen olló balesetveszélyes, a rossz
ragasztó sok bosszúságot okoz.

Néhány anyagot célszerűbb, ha együtt vesztek meg az osztály számára (papírt, kartont, fenyőlécet stb.), de van, amit neked kell majd hoznod otthonról.
Időben kezdd el gyűjteni őket!

Szeptember: gombok, zsinórok, biztosítótű, textildarabok.
Október: apró őszi termések, préselt levelek, képek lakóépületekről és azok
belső helyiségeiről.
November: kisméretű papírdobozok, gyufásdobozok.
December: teatasakok.
Február: vékony, egyenes gallyak, fűzfa- vagy mogyoróvesszők.
Március: különböző anyagú és vastagságú drótok, üdítőitalos fémdobozok.
Április: kifújt tojások, szövet, fonal.
Május: faspatulák (gyógyszertáriak vagy nagy jégkrémek pálcikái), közlekedési eszközöket ábrázoló képek.
Nyissatok az osztály számára egy közös gyűjtődobozt, és minden alkalommal tegyetek bele egy kis darabot (mintát) a felhasznált anyagokból!
Jó munkát kívánunk!
A szerzők és a kiadó
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ISMÉTELJÜNK!
Az anyagok és tulajdonságaik
1. Milyen képlékeny anyagokat ismertél meg második osztályban?

2. Találd ki, ki vagyok!
Alapanyagaim: fa, rongy, töltőanyag, szalma, ragasztó. Ha külön gyűjtesz,
újjászületek.
3. Mit készítettetek szalvétából, színes lapból, kartonból?
Miért éppen azt a papírfajtát választottátok?
4. Melyik anyag megmunkálásához szükségesek az alábbi szerszámok?
Nevezzétek meg őket!
5. Soroljatok fel fából készült szerkezeteket, használati tárgyakat!

5

1

ISMÉTELJÜNK!

6. Csoportosítsd a fonal alapanyagait aszerint, hogy növényi, vagy állati eredetűek!
kender, a nyúl szőre, a selyemhernyó szála, gyapot, len, a juh gyapja
Milyen eljárással készül a fonalból textil?

Háztartási ismeretek
1. Miben segítetek otthon a hétvégi takarításban? Beszéljétek meg, milyen sorrendben végzitek az egyes műveleteket!
2. Soroljatok fel egészséges és egészségtelen ételeket!
3. Mit mosogatnál el először? Írd le a füzetedbe a helyes sorrend betűjeleit!
e lisztes tál ü pohár s zsíros tepsi gy levesestányér
4. Milyen színű kukába kell tenni az alábbi újrahasznosítható hulladékokat?
műanyag, fém, papír, színes üveg, fehér üveg
5. Mit dobhatunk az alábbi gyűjtőedényekbe?

Közlekedés
1. Írd le, milyen számon hívható a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők!
Minek a telefonszáma a 112-es?
2. Mit jelentenek az itt látható közlekedési táblák? Párosítsd a betűjeleket a számokkal! Írd le a párokat!
1. Behajtani tilos! 2. Gyalogút 3. Elsőbbségadás kötelező! 4. Gyalogos átkelőhely
a)
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b)

c)

d)

1

3. Nézd meg figyelmesen a képeket! Írd le a helyes válaszok betűjelét!
c

b

ISMÉTELJÜNK!

a

• Melyik gyerek halad a járda biztonságos részén?
d

e

f

• Melyik úton közlekedhetsz gyalogosan?
g

h

• Melyik vasúti sorompó jelez tilosat?

i

j

• Melyik irányba nézel először,
mielőtt lelépsz a járdáról?

4. Ki tud 3 perc alatt több szárazföldi, vízi és légi közlekedési eszközt gyűjteni?
Alkossatok csoportokat, és osszátok meg a munkát egymás között!
Az a jármű, amelyik nem szennyezi
a levegőt, 2 pontot ér.
5. Mire hívja fel a figyelmet az autómentes világnap? Nézz utána az interneten, mikor van!
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ŐSZIDŐ
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Virágos kitűző

ŐSZIDŐ

Megérkezett az ősz, de a kertek és a parkok még teljes díszben pompáznak.
Szívesen tűznél te is a ruhádra egy virágot? Ha készítesz egyet, örömet szerezhetsz vele anyukádnak, testvérednek.
1. Melyik anyagból készülnek a szirmok? Indokold a választásodat!
szalvéta, színes papír, szövet, filc, fa, fémlemez
2. Mivel tudnátok a virágot a ruhára tűzni?
Írd a füzetedbe, mit kell hoznod otthonról!

Eszközök:
• ceruza
• olló
• tű
• vonalzó

Anyagszükséglet:
• színes papír
• 1 gomb
• 1 biztosítótű
• cérna, cellux

1. Hány részből áll a kitűző? Milyen anyagú papírból kell kinyírni a szirmokat?
Milyen méretűek legyenek?
2. Hogyan tudnál egy-egy szirmot a legegyszerűbben kinyírni?
1.
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2.

3.

4.

5.

Az elkészítés menete:
• A kivágott négyzeteket hajtsd össze
az ábra szerint!
A javasolt méret: 8 x 8 cm, 7 x 7 cm,
5 x 5 cm.
• Rajzold meg a virágszirmot úgy,
hogy a hajtásvonal alul legyen,
majd nyírd ki!
• Helyezd a három virágot egymás
fölé, és varrd a közepére a gombot!
• Rögzítsd a biztosítótűt celluxszal a
hátoldalára!

Szüreti hangulat

2

Eszközök:
• vonalzó
• ceruza
• olló
• levél alaklemez
Anyagszükséglet:

ŐSZIDŐ

• színes origamipapír (lila,
kék, sárga, zöld)
• 12 x 12 cm-es zöld vagy
fehér lap, ragasztó
1. Próbáljatok meghajlítani különböző vastagságú papírokat: szalvétát, írólapot,
kartont! Melyik lett a legszebb?
2. Nézzétek meg a képet!
Miből állnak a szőlőszemek? Hogyan vannak egymáshoz rögzítve?
Mely tulajdonságai miatt használunk origamipapírt a karikák elkészítéséhez?
Milyen alakú papírból készültek a szőlőszemek?
3. Készítsétek elő a szükséges anyagokat és eszközöket!
A munka menete:
• a lapok vonalazása (a csíkok javasolt szélessége 2 cm = 20 mm);
• a csíkok nyírása;
• szőlőlevél átrajzolása alaklemezről, nyírás, (színezés);
• a karikák ragasztása (kb. ujjnyi vastagságúak, de különböző nagyságúak
is lehetnek);
• a szőlőfürt összeállítása néhány karika elkészülte után.

4. Értékeljétek a csoportok munkáját
a következő szempontok szerint:
mennyiség, minőség,
együttműködés, fegyelem!
5. Díszítsétek a tantermet
az elkészült munkákkal!
6. Gyűjtsetek szüreti dalokat!
Énekeljetek el, vagy hallgassatok
meg néhányat munka közben!
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Mozgó Bongó

2
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1. Nézd meg a képet! Sorold fel, milyen anyagok felhasználásával készül a madárijesztő haja, feje és keze, teste, karja, szeme!
2. Állítsd helyes sorrendbe a munkafázisokat! Csak a betűjeleket írd le!
a) A kalap díszítése.
d) A szemek felragasztása.
b) A kar elkészítése fonással.
e) A testrészek összeállítása csomóc) A fej és a kéz nyírása.
zással, varrással.
3. Azonos sorrendet alkottatok? Beszéljétek meg!
	A karját legkönnyebben zsinórból (cipőfűzőből) tudod megfonni, de vastag fonallal vagy vékonyra vágott szövetcsíkkal is próbálkozhatsz.
4. Nézzétek át az eszközök és anyagok listáját! Írd fel, amit otthonról kell
hoznod!

Eszközök:
• rajztábla, ruhacsipesz
• színes ceruza
• tű, olló
• nagyító
Anyagszükséglet:
• 3-5 db kb. 40 cm-es zsinór
(vastag fonal, szövetcsík)
• fej és kéz alaklemez,
A/4-es méretű barna karton
• kb. zsebkendő nagyságú színes, mintás textildarab
• cérna, fonal
• 2 gomb, vagy mozgó szem
• 1 hurkapálca
• ragasztó, rafia

1.	Vizsgáljátok meg a különböző textileket, nevezzétek meg az anyagok fajtáját!
2.	
Tapintsátok meg, próbáljátok összegyűrni, eltépni, elvágni őket! Nézzétek meg
fény felé fordítva, esetleg nagyító alatt! Néhány perc vizsgálódás után számoljatok be a tapasztalataitokról egymásnak!
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A bábuval két óra alatt kell elkészülnöd. Haladhatsz a saját sorrended szerint is.

2
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A kar elkészítésének menete:
• Csomózz össze 3 zsinórt, és csipesszel rögzítsd a rajztábládhoz!
• Nézd meg a háromeres fonás ábráját!
A szélső szálat tedd mindig középre (felváltva jobbról, majd balról)!
Ügyelj, hogy a szálak mindig feszesek maradjanak! Ha készen vagy, csomózd meg a végét!
• Ha van kedved, próbáld ki a spirálfonást is! Az egyenes szálat ne mozdítsd el a helyéről, a hurkot mindig húzd feszesre a másik mellé!

Háromeres fonás 				

Bal és jobb spirál

A fej és a kéz elkészítésének menete:
• Rajzold át a fejét és a kezét az alaklemezek segítségével egy vékony kartonra!
• Nyírd ki, varrd fel a gombokat, majd díszítsd színezéssel vagy ragasztással! Ha van más ötleted, valósítsd meg bátran!
A Mozgó Bongó összeállítása:
• Csomózd meg a textilt az egyik sarkánál, de mielőtt meghúzod a csomót,
fűzd bele a karját!
• Néhány öltéssel rögzítsd a fejét és a kezeit!
• Figyeld meg a képen a mozgatószálak hosszát és a rögzítések helyét!
• Fűzz vékony cérnát a fejébe és a kezeibe, majd kösd rá két hurkapálcára!
Így külön tudod mozgatni a fejét és a kezeit.
3. Vizsgáld meg a dobozodban lévő cérnát, fonalat és a most elkészített fonatot!
• Próbáld elszakítani őket! Melyik a legerősebb? Miért?
• Mérd meg, hány centiméteres fonat lett
a felhasznált fonalból! Miért?
4. Beszéljétek meg, hogy az anyagok mely
tulajdonságai miatt választottunk a bábu
fejének vékony kartont, a testének textilt,
a karjának fonalat!
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Őszi séta
2
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1. Tegyetek rövid sétát a lakóhelyeteken, az iskolátok környékén! Gyűjtsetek
őszi terméseket, leveleket, amelyeket a következő órán fel tudtok használni
a nyaklánc elkészítéséhez! A leveleket otthon préseljétek le!
2. Vigyetek magatokkal a sétára növényhatározót, és keressétek meg benne
azokat a növényeket, amelyeket nem ismertek!
3. Figyeljétek meg a házakat, az épületeket a séta során!
4. Nézzetek utána, vannak-e műemlékek a lakóhelyeteken! Ha igen, mit tudtok róluk?
• Folyik-e építkezés a közeletekben? Kik dolgoznak ott? Milyen gépeket,
eszközöket használnak?
• Ha vannak építkezéssel kapcsolatos élményeitek, meséljétek el társai
toknak!

1. Beszéljétek meg, milyen típusú házakat láttatok a séta alkalmával!
• Soroljátok fel a megfigyelt házak jellegzetességeit!
• Mikor építhették ezeket a házakat? Miből következtettek erre?
• Hasonlítsátok össze, milyen anyagokból építették a házakat régen, és miből
építik ma!
2. Mondd el, te milyen típusú házban laksz?
3. Rajzold le a házatokat, vagy egy olyan házat, amilyenben szeretnél lakni!
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A természet ékszerei
2

 ozd magaddal az őszi terméseket, leveleket! Bármi alkalmas, amit fel tudsz
H
fűzni (levelek, bogyók, repítőhártyás magok stb.). A kemény terméseket
(bab, kukorica) egy éjszakára áztasd hideg vízbe!

Eszközök:
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• tű
• olló
Anyagszükséglet:
• őszi termések
• préselt levelek
• hímzőfonal

1.	Tervezz nyakláncot, karkötőt, fülbevalót őszi termésekből! Ötleteket kaphatsz
a képről.
2.	Miután kialakítottad a mintát, fűzd fel a kiválasztott terméseket a hímzőfonalra! A kemény magok átszúrásakor légy elővigyázatos, nehogy megsértsd
magad a tűvel!
3. Ha azt szeretnéd, hogy alkotásod tartós maradjon, fújd le hajlakkal!
4.	Készítsetek őszi levelekből, nagyobb termésekből, ágacskákból füzért a tanterem díszítésére! Kötözzétek őket a száruknál fogva egy erősebb zsinegre!
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Házak, lakások, otthonok
Lakóházak

HÁZAK, LAKÁSOK, OTTHONOK

3

Szüleid segítségével mérd meg a lakásotok helyiségeinek hosszát és szélességét! A mérések eredményét írd le a füzetedbe! Ha szükséges, kerekíts!
Gyűjts képeket különböző házakról, lakások belső helyiségeiről!
1. Milyen településtípusokat látsz a képeken? Írd le a füzetedbe!
Karikázd be annak a nevét, amelyik a te lakóhelyedre jellemző!
1.

2.

3.

2. Alkossatok 4-5 fős csoportokat!
• Vegyétek elő a gyűjtött képeket! Válogassátok szét a következő szempontok
szerint: családi házak, társasházak, lakótelepi házak!
• Nézzétek meg a csoportosított képeket! Melyik településtípusra jellemzőek?
3. Beszéljétek meg, mi a különbség a lakás és az otthon között!
Az otthonunk az a hely, ahová a napi munka és tanulás után örömmel té
rünk haza. Visszatükrözi az egyéniségünket, az ízlésünket.
Egy lakás berendezése hosszú évekig is eltarthat, és életünk során folyamatosan alakítjuk, változtatjuk, díszítjük.
4.	Válogassátok ki a lakás belső helyiségeit ábrázoló képeket!
	Beszéljétek meg, melyik helyiségnek mi a szerepe!
• Hol tölti a család a legtöbb, hol a legkevesebb időt?
• Hol tartózkodtok ti a legszívesebben? Miért?
• Ha lehetőségetek lenne átalakításra, milyen változtatásokat javasolnátok a
szüleiteknek?
5.	Készítsetek tablókat a gyűjtött képekből!
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Lakások belülről

HÁZAK, LAKÁSOK, OTTHONOK

3

1. A két alaprajz ugyanazt a lakást ábrázolja.
• A két alaprajz közül melyik a lakás és melyik az otthon? Miért?
• Milyen helyiségeket láttok a képeken?
• Milyen berendezési tárgyak vannak a konyhában, a fürdőszobában?
• Melyik két helyiség van egy légtérben?
• Változott-e a belső elosztása? Milyen átalakítás történt?
2. Beszélgessetek a saját lakásotok méreteiről, elrendezéséről!
3. Készítsd el te is egy négyzetrácsos lapra a lakásotok alaprajzát! A mért adatokat arányosan kicsinyítsd (1 cm = 1 m)! Mit jelent ez a méretarány?
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Otthon a lakásban
1. Csoportosítsátok a felsorolt tárgyakat a megadott szempontok szerint!

3
HÁZAK, LAKÁSOK, OTTHONOK

1. számítógép
2. kép
3. ágy
4. turmixgép
5. szőnyeg
6. porszívó
7. asztal
8. hűtőszekrény
9. rádió
10. terítő

HASZNÁLATI
TÁRGYAK

HÁZTARTÁSI
ESZKÖZÖK

DÍSZTÁRGYAK

SZÓRAKOZTATÓ
ELEKTRONIKAI
BERENDEZÉSEK

11. hajszárító
12. váza
13. telefon
14. DVD-lejátszó
15. függöny
16. televízió
17. tányér
18. fotel
19. szekrény
20. tükör

2. Hogyan lesz egy lakásból otthon?
• Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, amikor a bennünket körül
vevő tárgyakat kiválasztjuk, megvásároljuk?
• Mitől lesz egyedi a környezetünk?
• Hogyan tudjuk időről időre változatossá tenni az otthonunkat?
3. Milyen tárgyak vannak a te szobádban? Mivel és hogyan szoktad díszíteni?
Gyűjts olyan ötleteket, amelyeket kevés pénzből is meg lehet valósítani!
4. Nézd meg a képeket! Melyiket mire használták? Melyeket használják még ma is?
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Babaház
 észítsetek lakást egy legócsalád számára! Hozzátok magatokkal az ottK
hon gyűjtött papírdobozokat!

HÁZAK, LAKÁSOK, OTTHONOK

3

Eszközök:
• vonalzó
• ceruza
• olló
Anyagszükséglet:
• színes papírok
• különböző méretű dobozok
• gyufaskatulya
• ragasztó
1.	Alkossatok 4-5 fős csoportokat, és beszéljétek meg, milyen lakóhelyiséget fogtok készíteni!
2. Tervezzétek meg a bútorokat!
3. Vonjátok be színes papírokkal, majd állítsátok össze!
4. Rendezzétek be a helyiséget, és ragasszátok a helyükre a berendezési tárgyakat! Ötleteket kaphattok a képről.
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Ünnepi készülődés
Adventi naptár
1. Mit
	 jelent az advent? Miért különleges az adventi naptár?
• Mit tudnátok készíteni, amiben apró ajándékokat lehetne elrejteni?
• Milyen anyagot használnátok? Milyen alakú lenne?
• Hogyan díszítenétek? Mit tennétek bele?
2. Készítsetek textilből varrt batyukból adventi naptárt!
Olyan textilfajtát válasszatok, amelyet könnyű nyírni és varrni, tehát
olyat, ami vékony, formatartó, és nem nagyon rojtosodik! Hogy hívják ezt
az anyagot? Milyen színek és minták tükrözik a karácsonyi hangulatot?
3. Milyen alakú anyagból készüljön a batyu, és mekkora legyen az átmérője? Válaszd ki a helyes kifejezéseket!
kör, négyzet, téglalap 5 cm, 20 cm, 50 cm
4. Mit használnál sablon helyett? Gondolj a környezetedben lévő használati
tárgyakra!
5. Nézd át az eszköz- és anyagszükségletet, írd fel, amit otthonról kell
hoznod!
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Eszközök:

Anyagszükséglet:

• tű
• olló
• kör alakú sablon

• kb. 20 x 20 cm-es textildarab
• hímzőfonal
• 10 x 7 cm-es vékony karton vagy dekorgumi
• apró ajándékok

