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Kedves Barátunk!

Kérlek, lapozd végig az új tankönyvedet! Böngészd át a tartalomjegyzéket is! Remélem, tet-
szenek a témák, amelyekkel ebben a tanévben foglalkozunk majd.

A katicabogár érdekességeket, választható témákat jelöl. 

A zöld mezőben olvasható sorok fi gyelmeztetnek a környezet- és természetvédelem-
mel, az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályokra, feladatokra. 

  Ha többet szeretnél tudni, vagy emelt óraszámban tanulsz, segítségedre lesznek 
a földgömbbel jelzett témák.

 A könyv azt jelenti, ha valamelyik téma különösen felkeltette érdeklődésedet, az 
interneten és a felsorolt könyvekben búvárkodhatsz. 

A kérdőjel a kérdéseket, feladatokat jelöli.

Tankönyvedhez használd a munkafüzetet! A feladatokat nemcsak tanórán oldhatod meg, 
hanem házi feladatként vagy kutatásként is. A tájékozódáshoz szükséged van egy földrajzi 
atlaszra. 

A természetben 

33
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Emlékszel? Harmadik osztályban tanultad, milyen források segítségével elégítheted ki 
kíváncsiságodat, érdeklődésedet.

A közvetlen információforrások akkor fontosak, ha közvetlen környezetünket akarjuk 
vizsgálni. A közvetett információforrásokra akkor van szükségünk, ha tőlünk (térben, idő-
ben) távoli dolgokkal akarunk foglalkozni. 

Bármelyikünk lehet információforrás a maga személyes tapasztalataival is.

A gyűjtött képeknek és újságcikkeknek ragasztással készíthetsz tasakokat. Csoportosítsd 
az anyagokat, és írd a tasakokra, hogy mit tartalmaznak. Jelölj ki a szobádban egy fi ókot, 
amelyben a gyűjtött kincseidet tartod (érdekes kavicsokat, terméseket, madártollat)! Ne 
felejtsd el: a természetben csak a lehullott növényi részeket gyűjtsd!

A különböző adatok, érdekességek tárolására a számítógépedet is használhatod. 

Információforrások

A gyűjtött anyagok felhasználása, tárolásuk

Közvetlen információforrások: Közvetett információforrások:

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

kérdőív, személyes beszámoló)

mások által gyűjtött adatok
– könyvek
– újságok
– fi lmek
– folyóiratok
– tv-műsorok
– internet

AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   4AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   4 2020. 02. 05.   13:222020. 02. 05.   13:22



55

Év eleji ismétlésÉv eleji ismétlés

A szabad szemmel nehezen látható dolgok vizsgálatára 
használhatsz kézinagyítót vagy mikroszkópot. Nagyon sok 
érdekes dolgot fogsz tapasztalni!

Egy igazi természetbúvárnál mindig van kézinagyító. Köss rá 
színes szalagot, így ha elejted, könnyen megtalálod a ma-
gas fű ben! Legjobbak a 8-10-szeres nagyításúak. Ügyelj 
arra, hogy a tárgyak – a szobában és a szabadban is – jó 
megvilágítást kapjanak.

Tartsd a nagyítót körülbelül 5 cm-re a szemedtől, a vizs-
gált tárgyat pedig ugyanolyan messze a nagyítótól! Ezután 
végezd el a fi nombeállítást! Mozgasd addig a megfi gye-
lendő tárgyat és a lencsét, amíg a kép 
megfelelően éles nem lesz! Sokszor kön-
nyebb a tárgyat mozgatni, mint a lencsét.

A mikrosz kóp az anyagok egészen piciny 
részecskéiről is pontosabb képet ad. Tíz- és 
ötvenszeres nagyításban is láthatod, amit 
vizsgálni szeretnél.

Tedd a megfi gyelni kívánt anyagrészecskét a tárgylemez-
re! Helyezd rá a fedőlemezt, és tedd a mikroszkóp tárgy-
asztalára! Az élességállító csavarral állítsd élesre a képet! 
Természetesen olvasd el az eszközhöz kapott használati 
utasítást!

Az USB mikroszkóppal egy legyet, hajszálat – vagy amit 
szeretnél – kétszázszoros nagyításban is meg tudsz nézni. 
Ez egy kicsi, könnyen kezelhető szerkezet. Állványával együtt 
elfér a számítógépasztalon. Az állványról le is veheted, és 
kézben tarthatod, mint egy tollat. USB-csatlakozóval lehet 
összekötni a számítógéppel. A monitoron nézheted a lencse 
által készített fényképet és videofelvételt.

A tárgyak nagyítása

Kézinagyító

Természetesen olvasd el az eszközhöz kapott használati 

Az USB mikroszkóppal egy legyet, hajszálat – vagy amit 
szeretnél – kétszázszoros nagyításban is meg tudsz nézni. 
Ez egy kicsi, könnyen kezelhető szerkezet. Állványával együtt 
elfér a számítógépasztalon. Az állványról le is veheted, és 
kézben tarthatod, mint egy tollat. USB-csatlakozóval lehet 
összekötni a számítógéppel. A monitoron nézheted a lencse 

Mikroszkóp

USB mikroszkóp

végezd el a fi nombeállítást! Mozgasd addig a megfi gye-

Ez itt egy
mik roszkopikus 
kép

A kézinagyító (lupe)

A mikroszkóp

Az USB mikroszkóp
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Az előző osztályokban megismerkedtél hazánk élőhelyeivel. Ebben segítségedre volt a tan-
könyved, a munkafüzeted, a tanulmányi séták és az interaktív tananyagok. Tegyetek újra 
egész napos tanulmányi kirándulást a természetben! Elevenítsétek fel a régi élményeket, 
szerezzetek új tapasztalatokat!

Milyen élőhelyeket ismerünk?

Mező 

Milyen fák élnek a vízparton? Milyen virágos 
növényeket ismersz a vízben és a vízparton? 
Mit jelent a nádas a vizek és az állatok szá-
mára? Milyen rovarokról tanultál, amelyek a 
vízben, a vízparton él nek? Mondd el a ponty 
testfelépítését! Sorold fel a békák fejlődési 
szakaszait! Hogyan alkalmazkodnak a mada-
rak a vízi, vízközeli élet módhoz? Jellemezd a 
hódot, a vidrát és a pézsmapockot az ismert 
szempontok szerint!

A vizek, vízpartok életközössége

Az erdő életközössége

Melyek az uralkodó növények az erdő ben? Is-
mertess néhány erdőre jellemző fát, cserjét! 
Hason líts össze egy fát és egy bokrot! Mi jel-
lemző az erdő aljnövényzetére? Hasonlíts ös-
sze egy lágy szárú és egy fás szárú növényt! 
Mi jellemzi hazai erdeink állatvilágát? Mutasd 
be egy választott állat példáján a rovarok, ma-
darak és az emlősök jellemző tulajdonságait 
(élőhelye, test felépítése, táplálkozása, szapo-
rodása, életmódja, viselkedése)!

Már tudod, hogy a szántóföld, a rét és a legelő 
közös neve mező. Nevezz meg néhány mezőn 
élő növényt! Mondj olyan növényeket, amelye-
ket az ember termeszt a szántóföldön! Mi lyen 
állatok élnek a mezőn? Hogyan alkalmazkod-
nak a környezetükhöz? Mi lyen háziállatokat 
legeltetnek az emberek? Milyen gyógynövé-
nyeket ismersz?

A mező életközössége

A mókus az erdő lakója

Tó
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

Növények aNövények a
környezetünkbenkörnyezetünkben

ERDÉLYI JÓZSEF: Cseresznyedal

„Fehér magvát a cseresznye kiváltja,
magzatot ejt a cseresznye világra.
Mi lenne, ha minden magból fa nőne? –
Cseresznyefaerdő kelne belőle.
Erdő nőne, cseresznyefa-rengeteg,
virágtenger, virágfelhő, fergeteg, –”
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A zöldségeskertben, a gyümölcsöskertben és a szántóföldön termesztett növényeket 
kultúrnövényeknek nevezzük. Minden kultúrnövény eredete egy vagy több vadnövényre 
vezethető vissza.

A kultúrnövények a válogatásnak, nemesítésnek köszönhetően különböznek vadon élő 
társaiktól. Bizonyos részeik jóval nagyobbak; például a gyökerük (retek, sárgarépa), a gu-
mójuk (burgonya), a hagymájuk, a levélszáruk (rebarbara, zeller), a levelük (káposztafélék), 
a virágzatuk (brok koli) vagy a termésük (tök, gyümölcsfélék).

Fogyasztható részeik nemcsak nagyobbak, de sokkal ízletesebbek és tápanyagokban 
gazdagabbak, mint vadon élő társaiké. A Napot méltán nevezzük a legősibb, természetes 
szakácsnőnek. Fényével és meleg sugaraival segíti a növények fejlődését. A zöldségfélék 
és gyümölcsök a Nap jótékony hatására zamatosabbak lesznek, több tápanyagot tartal-
maznak. 

A kultúrnövényeket az ember gondozza, közöttük nem folyik a küzdelem a helyért, 
a fényért és a tápanyagért. Vadon élő társaiknak mindezekért meg kell küzdeniük. Az em-
ber a kultúrnövényeket a legmegfelelőbb talajba ülteti, ellátja tápanyaggal, védi a kárte-
vőktől, a betegségektől, a fagytól.

Az emberek az évszázadok során összegyűjtött tapasztalataikkal igyekeznek olyan 
növényeket termeszteni, amelyek gazdaságosak, és bő termést biztosítanak. Megpróbál-
ják kiküszöbölni az időjárás vagy az évszakok okozta hátrányokat. A gyakori szél kedve-
zőtlen hatással van a növények fejlődésére. Csökkenti a talaj mentén a felmelegedést,
és mivel elősegíti a párolgást, elvonja a talajból és a növényektől a vizet. A legtöbb nö-
vénynek igen magas a fényigénye. Ezeket olyan helyre kell ültetnünk, hogy minél kevesebb 
árnyékot kapjanak.

A növénytermesztés eredménye függ a napfényes órák számától, a csapadéktól, a talaj 
tápanyagtartalmától és a szakszerű gondozástól.

A talaj termőképességét komposzt vagy istállótrágya hozzáadásával nagymértékben 
javíthatjuk.

Kultúrnövények

Zöldségfélék Gyümölcsök
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•  Biokertészkedés. A biokertészeti eljárásokkal termesztett növények ízletesebbek, nem 
tartalmaznak vegyszer- és növényvédőszer-maradványokat. Termesztésükhöz növényi 
és állati eredetű trágyát használnak. Fogyasztásuk során szervezetünk több rosthoz és 
vitaminhoz juthat. Ezekhez a termékekhez drágábban juthatunk hozzá a piacokon és 
a boltokban.

•  A tudomány mai állása szerint, ha a növénytermesztésben betartják a megfelelő szabá-
lyokat, a biotermesztéssel és a hagyományos termelési móddal előállított termények 
között nincs nagy különbség.

•  Komposzt készítése: A hulladék nem csak szemét, hasznos is lehet! A kertben gyakran 
összegyűjtik az emberek a növényi maradványokat, és elégetik. A kerti és a konyhai hul-
la dékok egy részéből komposzt készíthető. A hulladékokat rétegezzük: egy réteg föld, egy 
réteg hulladék. Három-négy hónap alatt nagyszerű trágya lesz belőle. Tavasszal a földre 
szórhatjuk. Milyen anyagok kerülhetnek a komposztba? Falevelek, apró gallyak, gyomok, 
kávézacc, elvirágzott növények, gyümölcs- és zöldségmaradék. Fontos, hogy ne kerüljön 
bele ételmaradék, üvegdarab, műanyag, fém és fertőzött növény. 

•  Csalánból is készíthetünk ásványi anyagokban gazdag trágyát. Szedünk egy vödörnyi 
csa lánt, vizet öntünk rá. Két hétig a vödörben hagyjuk, majd megtrágyázzuk vele a nö-
vényeket.

Hasonlítsd össze a vadon termő és a kultúrnövények életét!
Milyen tényezőktől függ az eredményes növénytermesztés?
Ha van kertetek, mondd el, hogy milyen munkákban szoktál segíteni! Vitassátok 
meg, mi az összefüggés a kerti munka és az egészséges életmód között!

A különféle műtrágyák és növényvédő szerek használata károsíthatja a talajt, be-
szivároghat a természetes vizekbe. Egészségünk is károsodhat, mert a növények 
felszívják a vegyszerekben lévő anyagokat. Ezek a főzés során többnyire nem sem-
misülnek meg, tehát bekerülhetnek a szervezetünkbe. 

Fóliasátor Komposztáló

A korai paprika, paradicsom, fejes saláta és hónapos retek termesztése nálunk csak 
fóliasátrakban, üvegházakban lehetséges. Termesztésük így költséges, és magas a piaci 
áruk. Ezek a zöldségfélék kevésbé zamatosak, mint a szabad földben termesztettek.
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Növények nélkül nem tudnánk élni a Földön. Az ember számára biztosítják a jó levegőt, 
táplálékot és ezernyi szépséget nyújtanak. Az állatoknak lakó - és búvóhelyet, táplálékot 
adnak.

Földünkön közel 300 000 növényfaj található. Ha érdekelnek a növények és alaposab-
ban tanulmányozod őket, tapasztalhatod, hogy igen érdekes tulajdonságokkal rendelkező 
élőlények.

Egész életükben folyamatosan növekednek, ezért is növény (növekvő élőlény) a nevük.
Mitől növekszik a növény?
Emlékszel? A növények életfeltételeit már megismerted.
A növények nagyobb része a napfény segítségével maga állítja elő a táplálékát a nap-

fény, a levegő és a víz felhasználásával. Ez a folyamat a fotoszintézis, amelyről később 
tanulsz részletesebben.

Növények a környezetünkben
A növények életműködése

Mi a növényi részek feladata?
A növény részeiről már tanultál. Ismerd meg, mi az egyes növényi részek feladata!

A gyökérzetnek nem csupán rögzítő szerepe van. Felveszi a vizet és az ásványi anya-
gokat a talajból. Raktározza a levelek által készített táplálékot. A szár összekötő szerv 
a gyökérzet és a levelek között. Megtartja a növényt és szállítja a tápanyagokat.

A napfény segítségével a levelekben történik a tápanyagok feldolgozása, előállítása. 

A növény életszakaszai – A babnövény fejlődése
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A virág a növény szaporítószerve. (Emlék-
szel? A virágokról és a beporzásról 3. osztály-
ban már tanultál.) A virágos növények mag-
jai a virág belsejében fejlődnek ki. A termés
a megtermékenyítés után fejlődik. A termés-
ben találhatók a magok. Az érett magokat 
sodorhatja a víz, viszi a szél (gyermekláncfű), 
terjeszthetik az állatok (belekapaszkodik 
a testébe, vagy megeszi). Aztán a talajba ke-
rülve újra életre kelnek (kicsíráznak), hogy 
új növény fejlődhessen belőlük. Örök körfor-
gást végeznek.

Növények-e a gombák?

Gyermekláncfű

Gombát ősidők óta fogyasztanak az embe-
rek. Apáról fi úra szállt a gombagyűjtés tudo-
mánya. Ma már tanfolyamokon lehet elsajá-
títani, mikor és milyen gombát lehet gyűjteni. 
Termesztett gombát is vásárolhatunk (csi-
perke, laska).

Emlékszel? Második osztályban „Az erdő” 
témakörben már megismerkedtél néhány 
ehető és mérgező gombával. 

A gombák az élővilág különálló csoport-
ját alkotják. Nem tartoznak sem a növények, 
sem az állatok országába. Hogy miért, erről majd később tanulsz, de ha kíváncsi vagy, nézz 
utána! Segítenek az információforrások.

A gomba kalóriaszegény, telítő hatású táplálék. Tartalmaz fehérjét, szénhidrátot, kevés 
zsírt és ásványi anyagokat. A nyers gomba legnagyobb része víz. Nehezen emészthető 
táplálék, ezért főzés alkalmával ajánlatos apróra vágni. Fogyasztható sütve, rántva, levesbe, 
pörköltként. 

Nyersen fogyasztható például a kenyérgomba.
Vannak gyógyító hatású gombák is, pl. a Japánban termesztett shii-take gomba.

A mezei szegfűgomba ízletes, 
ha zánk ban a leggyakrabban 
gyűjtött gomba

Az óriás pöfeteg 
emberfejnél is 
na gyobb ra nőhet. 
Finom ehető gomba

Milyen szerepet töltenek be a növények a természetben? Mitől növekszik a nö-
vény? Mondd el a növény részeit! Mi a szerepe az egyes növényi részeknek? 
Sorold fel a virág részeit! Hogyan terjednek a növényi magvak? Vizsgáljátok meg 
a friss, a szárított és a konzervgombát! Soroljatok fel gomba felhasználásával 
készült ételeket! Mondj a gombával kapcsolatos szólásokat!

A termesztett gombákon kívül a piacon csak gombaszakértő által megvizsgált gom-
bát szabad vásárolni! A gombával készült ételeket ajánlatos frissen elfogyasztani. 

A mezei szegfűgomba ízletes, Az óriás pöfeteg Az óriás pöfeteg 
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A lakásban, az erkélyen a kertben, a parkban 
mindenütt kellemes látványt nyújtanak a 
virágok. Kirándulások alkalmával a vadvirá-
gok kápráztatnak el bennünket sokfélesé-
gükkel.

A virágok színükkel, szépségükkel, illatuk-
kal szebbé teszik az életünket. A lelki egész-
ségünkre is nagy hatással vannak. Virágos 
környezetben jobban érezzük magunkat.

A környezetünkben termesztett virágok 
gondozást igényelnek, de ezt a munkát szí-
vesen végezzük.

A virág kedves és szép ajándék. Szeret-
teinknek, ismerőseinknek gyakran kedves-
kedünk virággal.

Nézzük például a rózsát! Végigkíséri az 
emberiség egész történelmét. Festőket, 
szob rászokat, építőmestereket, költőket, muzsikusokat is megihletett ez a szépséges vi-
rág. A Biblia is többször említi. A régi egyiptomi falfestményeken gyakran előtűnik a rózsa 
ábrázolása. A 13. században már a kolostorkerteket is díszítette. A rózsa terméséből ké-
szítették a rózsafüzéreket, amelyekkel imádkoztak. Innen kapta a nevét is. A templomok 
díszítésénél és a Mária-képeken elmaradhatatlan a rózsa. A mohamedán vallásnak is szent 
növénye. Erről tanúskodik a budai Rózsadombon emelt épület: a Gül Baba türbéje. 

Az egyik legszebb magyar legenda is a rózsával kapcsolatos. Árpád-házi Szent Erzsé-
bet kötényében rózsává változik a szegényeknek szánt alamizsna. 

A zeneművekben (Richard Strauss Rózsalovagja, Csajkovszkij Csipkerózsikája) és a nép-
dalokban is gyakran találkozunk a rózsával.

Az évszázadok folyamán különböző alakú, színű és méretű rózsák termesztésével kí-
sérleteztek. Képzeld el, még aranybarna színű rózsa is létezik. Szerte a világon rózsaklubok 
alakultak. Tanulmányozzák, gyűjtik, cserélik a rózsafajtákat; barátságok születnek rózsa-
kedvelők és -nemesítők között. Európa leggazdagabb gyűjteményének számít a hazánk-
ban található Budatétényi Rozárium.

Mit tudsz a rózsa történetéről?
Kutass, érdeklődj! Bulgáriában és Franciaország déli részén mit készítenek a rózsa-
szirmokból?
Mi készül a vadrózsa terméséből, a csipkebogyóból?
Vannak bizonyos rózsafajták, amelyeket cserépben is lehet nevelni. Próbáld meg!
Tudsz-e énekelni olyan népdalt, amely a rózsáról szól?

A rózsa története
(olvasmány)

Rózsa és rózsafüzér
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Biztosan megfi gyelted már, hogy a különféle 
virágok nem azonos időben nyílnak. Az egyik 
kora reggel, a másik estefelé pompázik. A vi-
rágoknak meg kell védeniük a virágporsze-
meket a hajnali harmattól. A szaporodásuk 
szempontjából ez nagyon fontos. A virágzást 
a fény és a hőmérséklet is befolyásolja.

A növényeknek azt a tulajdonságát, hogy 
különböző időben nyílnak, régóta felhasz-
nálják virágóra készítésére. Igaz, hogy kissé 
munkaigényes, de a parkok, kertek gyönyö-
rű dísze. 

Hogyan mutatják az időt a virágok?

Időt jelző virágok

Virágóra

a b

c d

e f3 óra kö rül nyí lik ré ti bak sza káll (a. kép)

4–5 óra kö rül nyí lik ka táng kó ró, bur go nya (b. kép)

5–6 óra kö rül nyí lik vad ró zsa, tűz li liom, pity pang, tök

6 óra kö rül nyí lik pi pacs, ár pa, bú za, er nyős 
hölgymál, sár ga ta vi ró zsa

6–7 óra kö rül nyí lik er dei hölgymál, fe jes sa lá ta, fe hér
tün dér ró zsa, len (c. kép)

7–8 óra kö rül nyí lik ecset pá zsit

8 óra kö rül nyí lik ve ro ni ka

9–10 óra kö rül nyí lik ma dár sós ka, kö röm vi rág (d. kép), 
mály va ró zsa, csi be húr, sár ga li liom

10–11 óra kö rül nyí lik tu li pán (e. kép)

11–13 óra kö rül nyí lik li ba pim pó

12–13 óra kö rül nyí lik ho mo ki haj per je

13–14 óra kö rül nyí lik nád ké pű siska

14–15 óra kö rül nyí lik rozs nok fű, som kó ró

15–16 óra kö rül nyí lik zab

16–17 óra kö rül nyí lik ta rack bú za

17–18 óra kö rül nyí lik pá zsi tos sédbúza, fe hér mécs vi rág

18–19 óra kö rül nyí lik ligetszépe, csé sze kürt

19–20 óra kö rül nyí lik éj je li szilene, es ti ke, masz lag, 
hab szeg fű

20–21 óra kö rül nyí lik do hány

22 óra kö rül nyí lik kak tusz fa jok (f. kép)
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A sárgarépát az ember egy gyomnövényből, a vadmurokból 
nemesítette. A vadmurok a réteken, a kaszálókon, a szán-
tóföldeken ma is gyakori gyomnövény.

A sárgarépát a földben fejlődő gyökeréért termesz tik. 
A répa legfelső zöldes része a szár, ebből nőnek ki a leve-
lek. A gyökerek sok karotint és cukrot tartalmaznak. A ka-
rotin az A-vitamin előanyaga. Erősíti a látást, szép lesz tőle 
a bő rünk, és a gyerekek növekedésében is fontos szere-
pe van. 

Kétéves (kétnyári) növény. Az olyan növényeket, ame-
lyek kifejlődéséhez két év szükséges, kétéves vagy két-
nyári növényeknek nevezzük.

A sárgarépa magját tavasszal vetik, és ősszel még a 
fagyok beállta előtt betakarítják. Amikor kettévágod a répát, 
tapasztalhatod, hogy a középső része világosabb színű. Ez 
szállítja a tápanyagot a leveleknek.

A sárgarépa rokona a petrezselyem. Kétéves növény. 
Fő gyökeréért és leveléért termesztjük, ételeinket ízesítjük 
vele. A gyökérnek és a leveleknek jellegzetes illata van. 
A levelek magas C-vitamin-tartalmúak. A petrezselyem 
gyö ke re és lombja is gyógynövény. Serkenti a veseműkö-
dést, hó lyag hurut elleni tea készülhet belőle. A gyökérből 
kipréselt lé gyógyít ja a gyomor- és májbetegségeket, ét-
vágygerjesztő ha tá sú.

A sárgarépa rokona a zeller is. Gumóját és levelét egy-
aránt ételízesítésre használjuk.

A legismertebb zöldségféléink
(sárgarépa, petrezselyem, paradicsom, paprika)

Találós kérdések, szólások
Kiskoromban nyersen esznek, ízét adom a levesnek.
Barátom a petrezselyem, egy csomóba kötik velem. Mi az?
Míg az anyja növekedik, a lányának hasznát veszik. Mi az?
Mit jelent a szólás? Petrezselymet árul.
Igaz-e a mondás? Ha sok sárgarépát eszünk, jól tudunk 
fütyülni.

Mi volt a sárgarépa őse? Mondd el a sárgarépa 
növény testfelépítését. Melyik részét fogyasztjuk 
a pet re zse lyem nek? Hasonlítsd össze a sárgarépát 
és a petrezselymet! Milyen ételek készítéséhez 
használja édesanyád ezeket a zöldségféléket?

Vadmurok virágzata

Zeller

Sárgarépa

Petrezselyem

SárgarépaSárgarépa

Petrezselyem

AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   14AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   14 2020. 02. 05.   13:232020. 02. 05.   13:23



1515

Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

A paradicsom és a paprika őshazája Dél-Amerika. A paradicsom Peruban még ma is 
gyomnövény. A paprika őshazája Mexikó. Ma már nélkülözhetetlen táplálékaink. Fény- és 
melegigényes, lágy szárú növények. Mindkét növény gyökérzete egy vastagabb, hos-
szabb főgyökérből és vékonyabb oldalgyökerekből áll. Neve: főgyökérzet. A paradicsom 
virága sárga, a paprikáé fehér színű. Ha megvizsgálod a paprika és a paradicsom ketté-
vágott termését, tapasztalhatod, hogy mindkettőben sok a mag. A paprika belseje belül 
üreges, a paradicsomé húsos, lédús. A paprika termése felfújt bogyótermés, a paradi-
csom termése sokmagvú bogyótermés.

•  Egy magyar tudós, Szent-Györgyi Albert állított elő először a 
paprikából C-vitamint. Ezért Nobel-díjat kapott.

•  A paradicsomot mindig a reggeli órákban és éretten érdemes 
leszedni.

•  A savanyított paprika megtartja C-vitamin-tartalmát, így télen is fontos vita-
minforrás.

Hasonlítsd össze a paradicsom- és paprikanövényt (egyező és különböző tulaj-
donságok)!
Milyen paprikafajtákat ismersz? Az erős paprikának melyik része a legerősebb? 
Milyen fűszerpaprikákat lehet kapni a boltokban? Milyen ételek készülnek a pa-
radicsom és a paprika felhasználásával?

Tájékozódj az ismert információforrások segítségével! Mit jelentenek a szavak: palánta, 
palántázás?

Paradicsom virágzata Paradicsom termése

A paprika és a paradicsom kora őszig ne-
veli, érleli termését. Ősszel a növények elpusz-
tulnak. Az olyan növényeket, amelyek élete 
tavasztól őszig tart, egyéves vagy egynyári nö-
vényeknek nevezzük. A paradicsom és a pap-
rika fogyasztása nyersen a legegészségesebb. 
A vitaminok mellett sok nö  vényi rostot tartal-
maznak, amelyek jó hatással vannak az emész-
tésre.

 állított elő először a 

•  A paradicsomot mindig a reggeli órákban és éretten érdemes 

•  A savanyított paprika megtartja C-vitamin-tartalmát, így télen is fontos vita-

Félbevágott 
paradicsom
és paprika

Paprika-
növény
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A vitaminokban és rostokban gazdag káposztafélék fontos szerepet töltenek be táplálko-
zásunkban. Sokféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, rostban gazdagok. A ká-
posztafélék családjába tartoznak: a fejes káposzta, a kelkáposzta, a bimbós kel, a ka-
ralábé, a karfi ol és a brokkoli.

Több jellegzetes magyar étel alapanyaga a fejes káposzta és a kelkáposzta. A fejes 
ká poszta savanyítva télen a legbiztosabb C-vitamin-forrásunk. 

A káposztafélék legtöbbje jól tárolható és tartósítható. A bimbós kelt, a karfi olt és 
a brokkolit kevesebben fogyasztják. Érdemes beilleszteni az étrendünkbe, mert sok érté-
kes anyagot tartalmaznak. Sokféle elkészítési módjuk változatosabbá teszi étrendünket.

A káposztafélék és a burgonya

Milyen káposztaféléket ismersz? Mely részüket fogyasztjuk? Hogyan tárolhatók, 
tartósít hatók? Nézz utána szakácskönyvekben! Milyen ételek készíthetők a fel-
használásukkal?

A brokkoli könnyen emészthető 
káposztaféle. A zöld rózsáját 
fogyasztjuk

A bimbós kel bimbói a levelek 
tövében fejlődnek. Olyanok,
mint egy pici káposzta. Ezeket 
fogyasztjuk

A karalábé gumója (a föld felszíne 
fölött megvastagodott szára) 
nyersen és főzve is ehető

A fejes káposztának és a kelkáposztának a feje tulajdonképpen egy óriási 
rügy. Szorosan összeboruló, húsos levelekből áll. Ezt fogyasztjuk 
A fejes káposztának és a kelkáposztának a feje tulajdonképpen egy óriási A fejes káposztának és a kelkáposztának a feje tulajdonképpen egy óriási A karfi olnak a fehér virágrózsáját 

fogyasztjuk
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A burgonya őshazája Dél-Amerika. Hozzánk a 17–18. 
században jutott el. Ebben az időben rossz volt a gabona-
termés, nagy volt az éhínség. Ez kedvezett a burgonya el-
terjedésének. Ma a legfontosabb szántóföldi növényeink 
egyike, kertekben is termesztik.

A burgonya lágy szárú növény. Levelei bársonyos tapin-
tásúak. Zöld bogyótermése mérgező hatású. A közismert 
krumpli a növény föld alatti hajtásain fejlődő gumó. Ezt 
fogyasztjuk.

A burgonya gumója keményítőt és C-vitamint tartalmaz. 
Fehérjetartalma a tojással egyenlő értékű.

Európába először spanyol hajósok hoztak be burgonya-
növényt. Bemutatták a nagyúri társaságnak zöld bogyóit, 
barna gumóit. Kóstolgatták a bogyókat, de ettől inkább 
gyomorgörcsöt kaptak. Nem ízlett nekik a messzi földről 
származó csemege. Ekkor valamelyikük mérgében a kan-
dalló parazsába dobta az egész növényt. Nemsokára cso-
dálatos illat terjengett a teremben: a héjában sült krumpli 
illata. Nem tudtak ellenállni, mohón fogyasztották a fi nom 
sült krumplit. Azóta van becsüle te a burgonyának a palo-
tákban és a szegény ember hajlékában.

A burgonya legendája

A burgonya virága fehér vagy 
rózsaszínes

Honnan származik a burgonyanövény?
Hogy nevezik a te lakóhelyeden a burgonyát?
Melyik részét fogyasztjuk?
Milyen ételek készülnek a burgonya felhasználá-
sával? Te melyiket szereted?
Mit jelentenek az alábbi szólások? 

Burgonya

A burgonya zöld bogyótermése 
mérgező!

•  A burgonyának vidékenként különböző neve 
van. Például: krumpli, kolompér, pityóka.

•  Különféle burgonyafajtákat termesztenek: 
Katica, Rózsa, Helena, Góliát, Rebeka.

Feszít, mint két krumpli egy zsákban. Ki-
alussza a krumplit a földből. Kecskére bízza 
a káposztát.
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A zöldségfélék közül eddig megismerted a petrezselymet, a sárgarépát, a zellert, a para-
dicsomot, a paprikát és a káposztaféléket. Az alábbi zöldségfélék között több kedves is-
merőst fedezhetsz fel.

A zöldségfélék termesztése sok munkát igényel, de fogyasztásuk nélkülözhetetlen 
szervezetünk számára.

Ismerd meg őket is!

Fogyasztása túlsúlyos és cukorbeteg em-
berek számára is nagyon egészséges. Ala-
csony a kalóriatartalma. Kedvező hatással 
van a gyomor, a vese és a tüdő működésére. 
Szépítő hatását már az ókori egyiptomiak 
is ismerték. 

Uborka 

A vöröshagyma fontos fűszernövényünk. Jel-
leg zetes szagát a magas illóolaj-tartalmá-
nak köszönheti. Fogyasztásának a néphit 
élet meg hosszabbító erőt tulajdonít. Bakté-
riumölő ha tá sa van. Nyersen és főzve egy-
aránt fi nom.

Rokona a fokhagyma. Nemcsak éte lek 
ízesítésére, hanem gyógynövény ként is hasz-
náljuk. Magas vérnyomás és érelmeszese-
dés megelőzésére is javasolják.

Vöröshagyma, fokhagyma

A korszerű táplálkozás újra felfedezett tagja. Magas a ka-
rotin- és C-vitamin-tartalma. Magja gyógyszerként és táp-
lálékként egyaránt fogyasztható, olajat is sajtolnak belőle. 
Főzve, sütve, gyümölcssalátába és lekvárként egyaránt 
ízletes. Hűvös pincében hónapokig is eltartható.

Sütőtök

Sütőtök

NEM TALÁLTAM ÚJ KÉPEKETNEM TALÁLTAM ÚJ KÉPEKETNEM TALÁLTAM ÚJ KÉPEKET
Uborka

ZöldhagymaZöldhagyma

Fokhagyma

Vöröshagyma

AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   18AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   18 2020. 02. 05.   13:232020. 02. 05.   13:23



1919

Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

Szárazbab és zöldbab for má  jában is fo-
gyasztjuk. A száraz bab fehérjetartalma tíz-
szerese a burgonyáénak. A zöldbab ásványi 
anyagokban gazdag. Főzelékek és saláták 
készítéséhez használjuk.

Bab

A magyar konyha igen széleskörűen felhasz-
nált zöldségnövénye. Kalóriatartalma azonos 
a burgonyáéval, fehérjetartalma is jelentős.

Borsó

Jól emészthető, vitaminokban gazdag, a gyo-
morműködést serkentő levelét fogyasztjuk.

Spenót (paraj)

Mindennap szerepeljen étrendedben valamilyen zöldségféle! Nyersen vagy főzelék 
formájában is fogyaszthatod. A zöldségfélékben található ásványi sók, vitaminok 
nélkülözhe tetlenek fejlődésedhez. A bennük található rostok segítik az emésztést. 

Hazánkban a legízletesebb vöröshagymát Makó környékén termesztik. Makón egy 
hatalmas hagymaszobor is látható.

Végeztél-e már valamilyen kerti munkát a következők közül: kapálás, gyomlálás, 
gereblyézés, vetés, palántázás, termés betakarítása? Melyek a leggyakoribb zöld-
ségféléink? Melyiket fogyasztod ritkábban? Mi a zöldségfélék szerepe táplálkozá-
sunkban? Készítsetek zöldségsalátát a saját elképzelésetek szerint! Kóstoljátok meg!

Haszonnövények ABC-je
Dr. Bálint György: Kertről, növényekről

Spenót

ZöldborsóZöldbab

Spenót

Fejes saláta Padlizsán Szójabab

ZöldborsóZöldborsó

AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   19AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   19 2020. 02. 05.   13:232020. 02. 05.   13:23



Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

2020

A gyümölcsfák tavasszal virágaikkal, a többi évszakban illatozó gyümölcseikkel örvendez-
tetnek meg bennünket. Hazánk éghajlata igen kedvező a gyümölcstermesztés számára. 

Legtöbbet almafélékből és csonthéjas gyümölcsökből (barack, szilva, cseresznye, 
meggy) termelünk. A párásabb, kissé hűvösebb területeken a bogyósok, a málna, a ribizli
és az egres (köszméte) a gyakoribb. A melegebb vidékeken dió, mandula, gesztenye terem. 
A honfoglaló magyarok már itt találták a szőlőt.

Az alma nyersen fogyasztva a legegészségesebb. Sok 
C-vitamint tartalmaz. Télen is jól tárolható. Sokféle 
felhasználási módját ismerjük. Gyümölcslé, lekvár, 
kompót készíthető belőle.

A birsalmát évszázadok óta a szépség almájának 
nevezik. Kissé fanyar és savanykás íze miatt nyersen 
kevésbé fogyasztjuk. Kompót, befőtt, birsalmasajt 
készíthető belőle. A népi gyógyászat a birslevélből 
főzött teát álmatlanság, idegesség megelőzésére használja. 
A birsnek magas a C-vitamin-tartalma.

A körtét a gyümölcsök királynőjének is nevezik. Sokféle fajtája van. A téli körte egész 
télen eltartható hűvös kamrában, pincében. Az almához hasonlóan sokféleképpen 
felhasználhatjuk. 

A szilva magas cukortartalmú gyümölcs, ezért hizlal. Magas a kalóriaértéke. Alkalmas 
lekvár és befőtt készítésére, aszalásra, mélyhűtésre. A reggel éhgyomorra fogyasztott 
aszalt szilva vagy szilvalekvár megakadályozza a székrekedést. 

A magyar kajszibarack minősége kimagasló, igen zamatos. Sokoldalúan felhasználható. 
Lekvár, befőtt, dzsem, gyümölcslé készíthető belőle. Mélyhűtve és aszalva is eltartható. 
Rokona, az őszibarack már júniusban szüretelhető, de az igazán jóízű fajták nyár végén 
érnek. Legtöbbször frissen fogyasztjuk, vagy gyümölcslé és dzsem készül belőle.

A meggy értékes és sokféle formában fogyasztott gyümölcsünk. Betegeknek is ajánlott, 
mert nincs puffasztó hatása. Befőtt, lekvár, meggybor készíthető belőle. Mélyhűtve is 
tartósítható. Levele és gyümölcskocsánya gyógyszeralapanyag.

Gyümölcsök

 nyersen fogyasztva a legegészségesebb. Sok 
C-vitamint tartalmaz. Télen is jól tárolható. Sokféle 

készíthető belőle. A népi gyógyászat a birslevélből 
főzött teát álmatlanság, idegesség megelőzésére használja. 

Szilva, szőlő, alma

Kajszibarack Meggy
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A csemegeszőlő fogyasztása a sportolók és szívbetegek számára különösen ajánlott. 
Bogyói sok szőlőcukrot tartalmaznak. Hűvös, száraz helyen tárolva még a karácsonyi 
asztalra is kerülhet szőlő. Szőlőlét préselhetünk belőle. A különböző borok borszőlőkből 
készülnek.

A málna, a szamóca, a ri bizli és az egres (köszméte) bogyói frissen a legfi nomabbak. 
Mélyhűtve és lek várként tartósíthatjuk. A köszméte a magyar kertek leg korábban fo-
gyasztható gyümölcse.

Ribizli

Étrendedben naponta többször is szerepeljen gyümölcs! A friss gyümölcsöt fo-
gyasztás előtt mosd meg! 

Málna

Dió Mandula Mogyoró

Egres

A dió, a mogyoró és a mandula fehérjékben, zsírokban, ásványi anyagokban és vita-
minokban gazdag. Nemcsak sütemények készítéséhez használjuk, pörkölve is szívesen 
ropogtatjuk. Mandulából készül a marcipán. 

• Hazánkban több híres szőlőtermelő vidék van. A magyar borok világhírűek. 
•  A növénynemesítők munkájának köszönhetően egyre ízletesebb, szebb és el-

lenállóbb fajtákat termesztenek. Híres magyar növénynemesítők voltak: Ma-
gyar Gyula és Mathiász János.

Milyen gyümölcsöket termesztenek hazánkban? Hogyan tárolhatók, tartósíthatók 
a gyümölcsök? Milyen ételekhez használja fel édesanyád? Nézz utána! Hazánk 
melyik táján találhatók híres magyar borvidékek?

David Burnie: Barangolás a természet világában
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Amikor erdei kirándulásotok alkalmával felfedeztétek a vadalma vagy a vadkörte gyümöl-
csét, tapasztalhattad, hogy elég aprócska, és nem is túl zamatos. Hosszú időre volt szük-
ség, hogy az ember fáradságos munkával mindig jobb tulajdonságokkal rendelkező növé-
nyeket szaporítson.

A gyümölcsfákat általában magról szaporítják a faiskolákban. A magból kikelt pici kis 
fa egy vékony vesszőre hasonlít: magonc a neve. A második évben egyre erősebb lesz, de 
még nem ágazik el. Ez a suháng. A következő évben ágakat növeszt, koronás csemete lesz 
belőle. A suhángot vagy a csemetét beoltják a nemes fajták hajtásával, rügyével. Ugye, most 
már érted, miért nevezik a felnőttek a gyerekeket kedvesen, humorosan csemetének? 

A fa gyökerei a föld alatt ugyanúgy fejlődnek, növekednek, mint a fa lombkoronája. 
A törzs a fa legvastagabb része. Táplálékot szállít, tartja a lombot. Évről évre vastagszik. 
A levelek, a virágok és a termések az ágakon, a gallyakon és a vesszőkön helyezkednek el.

Hogyan lesz a magból fa?

Milyen iskola a faiskola? Mondd el a fa részeit! Mi a szerepe az egyes növényi 
részeknek? 
Ültessetek az osztállyal vagy a családdal közösen minden évben egy fát! Kísérjé-
tek fi gyelemmel a fejlődését! Ha szükséges, segítsetek rajta!
Miből veszed észre, hogy egy fa nem egészséges? Hogyan segíthetsz rajta? Egy 
környezetbarát nem megy el egy beteg fa mellett segítség nélkül!
Mit jelentenek a szavak: oltás, szemzés? Segítenek a tanult információforrások.

 az ág leg alább há roméves
 ko ro na a gally kétéves
 a vessző egyéves

  a fa leg vas ta gabb ré sze
törzs  táp lá lé kot szál lít
  tart ja a lom bot

gyö kér zet
 rög zí ti a nö vényt a ta laj hoz

 felszívja a táplálékot

Lev Tolsztoj: Az almafák
„Almafákat ültetett egy öregember. Azt kérdezték tőle: – Mit érnek már neked 
ezek az almafák? Sok idő eltelik, míg almát teremnek, nem eszel te abból! 
Az öreg azt felelte: – Ha én nem eszem, mások esznek, és hálával gondolnak reám.”
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Szervezetünknek folyamatosan szüksége van vitaminokra. 
A zöld ség- és gyümölcsféléket különbözőképpen tárolhat-
juk, tartósíthatjuk. Az a célunk, hogy minél kevesebbet ve-
szítsenek értékes anyagaikból, vitamintartalmukból. 

Tárolhatunk homokban rétegezve; szellős, hűvös helyen 
fel függesztve vagy ládában; hűtőházakban.

A tartósítás módja lehet a mélyhűtés, a konzerválás, az 
asza lás, a savanyítás. A savanyított káposzta és paprika 
jól megőrzi vitamintartalmát.

A bevásárlás alkalmával olvasd el, milyen anyagokkal 
tartósították a különböző élelmiszereket!

A zöldség- és gyümölcsfélék tárolási, 
tartósítási módjai

Hogyan tárolhatjuk, tartósíthatjuk télire 
a zöldség- és gyümölcsféléket?
Nagymamád vagy édesanyád melyik 
tárolási vagy tartósítási módot 
választja?
Mit tudsz segíteni ezekben a mun kák ban 
(pl.: válogatás, mosás, tisztítás, darabolás 
stb.)?
Olvass fel a hozott szakácskönyvek ből egy 
tartósítási formát!
Milyen hatással lehetnek az egészségünkre a 
különböző tartósítószerek?

Savanyított káposzta Hűtőház

Mit tudsz segíteni ezekben a mun kák ban 
(pl.: válogatás, mosás, tisztítás, darabolás 

Olvass fel a hozott szakácskönyvek ből egy 

Milyen hatással lehetnek az egészségünkre a 

Befőttek

Aszalt gyümölcsök

Befőttek
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Ha kertes házban élsz, a szüleidtől biztosan kaphatsz egy pici részt a kertből. Ahhoz hogy 
kertészkedni tudj, nincs szükség feltétlenül kertre. Egy erkélyen is nevelhetsz növényeket. 
Azt kell megvizsgálnod, hogy kaphatnak-e a növényeid elegendő napfényt.

Virágokat és zöldségeket bármilyen edénybe ültethetsz. Újrahasznosíthatod a nagyobb 
konzervdobozt, a már nem használt nagy műanyag vödröt, tálat. Be is festheted, ha nem 
találod elég szépnek. Csupán néhány lyukat kell fúrni az aljára, hogy a fölösleges víz eltá-
vozhasson. Szépek a virágcserepek és virágládák, kosarak. Erkélyre a műanyagból készült 
cserepek ajánlatosak. Színük legyen minél világosabb, így a tűző nap kevésbé árt a földnek.

A jó terméshez jó talaj szükséges. Ki kell választani a megfelelő földkeveréket. Adhatsz 
hozzá komposztot és zsákban kapható trágyát is, vagy alkalmanként megöntözheted 
tápoldattal.

A növények gondozása aktív pihenés. Jóleső érzés a testnek és a léleknek. A saját 
magad gondozta növényekkel széppé teheted a környezetedet. Örömet okozhatsz 
magadnak és másoknak. Gyönyörködhetsz a virágokban és élvezheted a munkád 
gyümölcsét.

Kertészkedj!

Ha folyamatosan szeretnél gyönyörködni a virágokban, nézz utána, hogy melyik növény 
mikor virágzik.

Nemcsak muskátlit és petúniát ültethetsz, ezernyi virágos növény között válogathatsz: 
bársonyvirág (büdöske), törperózsa, szívvirág, begónia. 

Sziklakertet is tervezhetsz. A köveket piramisszerűen vagy lépcsőzetesen egy nagy tál-
cára rakod. Közéjük virágföldet teszel és beültetsz néhány gyökeres sziklakerti növényt. 
Ilyen a kőtörőfű, a pázsitszegfű, a kankalin, a tavaszi tárnics és a zanót. Egy nagyobb kő 
vagy agyagtál is alkalmas sziklakertnek.

Termeszthetsz gyógy- és fűszernövényeket. Tapasztalod majd, mennyire más illata, íze 
van az erkélyen termesztett fűszernövényeknek, mint amelyeket zacskóban vásárolunk 
az üzletben.

A növények gondozása a teraszon, az erkélyen
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Ha az üzletben vásárolod a vetőmagot, a tasakokon megtalálod a nevelésükkel kapcso-
latos információkat. Ha még többet szeretnél tudni, használd a tanult információforrásokat.

A zöldségek számára nagyobb edényeket válassz! Ebben nem szárad ki olyan hamar 
a föld, és a növények is jól tudnak terjeszkedni. A paradicsom- és paprikanövény nevelé-
séhez például egy 50 cm magas, és 50 cm átmérőjű edény szükséges. A legjobb palántát 
vásárolni és elültetni. Így sokkal hamarabb terem, mint ha magot ültetsz. Ültethetsz pet-
rezselyemmagot, így mindig lesz friss petrezselyemzöld a főzéshez. Ha dughagymát ül-
tetsz, néhány hét múlva fi nom zöldhagymát ehetsz.

Gyógy- és fűszernövények cserépben

Lehet szüretelni a munkánk gyümölcsét

Gyümölcsöt is lehet erkélyen termeszteni. A csüngő szamócáról hosszú ideig szed-
hetsz gyümölcsöt. A törpefák (balerinacsemeték) is nagyon szépek. Csupán 1-2 méte-
resre nőnek, és a második évben már termést hoznak. Vásárolhatsz alma-, körte-, szilva-, 
cseresznye- és barackcsemetét. 

Azt már tudod, hogy a növényeket is rendszeresen gondozni kell, mint az állatokat. Vi-
gyázz arra, hogy ne száradjanak ki. Túlöntözni sem szabad, mert kirohad a gyökerük.

A zöldségek számára nagyobb edényeket válassz! Ezekben jobban tudnak a növények 
terjeszkedni, és kevésbé száradhatnak ki. Ültethetsz palántát vagy magot.

Miért jó kertészkedni? Mondd el, hogyan nevelhetsz virágokat! Hogyan építhetsz 
sziklakertet? Miért hasznos a fűszerkert? Hogyan termeszthetsz zöldségeket?
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Kultúrnövények
Milyen növényeket nevezünk kultúrnövényeknek? Mi a különbség a kul-
túrnövények és a vadon termő növények élete között? Mi a különbség 
a fogyasztható részeik között? Mitől függ a növénytermesztés ered-
ményessége? Milyen hatással vannak a környezetre a műtrágyák és 
a permetezőszerek? Mi a komposzt? Milyen hulladékok kom posz tál-
ha tók? Keressetek az információforrások segítségével magyar növény-
nemesítőket!

A növények életműködése
Miért kapták a növények a növény nevet? Mitől növekszik a növény? 
Melyek a növény részei? Mi a szerepe az egyes növényi részeknek? 
Hogyan terjedhetnek a magok? Hová tartoznak a gombák: a növények 
vagy az állatok országába? Mire fi gyelmeztetnéd a gombát fogyasztó 
embereket? Milyen növényeket gondozol? Mondd el a tapasztalataidat! 
Milyen virágokat látogatnak szívesen a rovarok? 

A legismertebb zöldségféléink
Hasonlítsd össze a sárgarépa és a petrezselyem testfelépítését! Melyik 
testrészét fogyasztjuk ezeknek a növényeknek? Mit tudsz a zellerről? 
Hasonlítsd össze a paradicsom- és a paprikanövény testfelépítését! 
Milyen a gyökérzetük? Milyen ételeket készít édesanyád ezeknek a zöld-
ségféléknek a felhasználásával? Te milyen ételt tudsz főzni a felhasz-
nálásukkal? Mondd el a receptet!

A káposztafélék és a burgonya
Sorold fel a káposztaféléket! Miért egészséges a fogyasztásuk? Mi-
lyen szerepet töltenek be a táplálkozásunkban? Te melyiket fogyasz-
tod a legszívesebben? Mondd el a burgonya legendáját! Melyik részét 
fogyasztjuk a burgonyának? Miért egészséges a fogyasztása? Sorolj 
fel olyan ételeket, amelyek burgonya felhasználásával készülnek? Te 
milyen ételt tudsz készíteni burgonyából?

Ismerd meg őket is!
Mondd el, miért fontos a táplálkozásunkban az uborka, a vöröshagy-
ma, a hagyma, a sütőtök, a bab, a borsó, a spenót! Miért jó, ha minél 
változatosabb zöldségféléket fogyasztunk?

Gyümölcsök
Miért nem hiányozhatnak étrendünkből a gyümölcsök? Milyen hazánk-
ban termesztett gyümölcsöket ismersz? Mit jelent az „idénygyümölcs” 
kifejezés? Fogyaszthatunk-e minden évszakban hazai termesztésű 
gyümölcsöt? Készítsetek zöldség- vagy gyümölcssalátát receptkönyv alapján! Jó étvágyat!

Összefoglalás

Zöldbab

Zöldségszüret

Gyümölcsszüret

AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   26AP_040912_a_mi_vilagunk_4_tk.indd   26 2020. 02. 05.   13:232020. 02. 05.   13:23



2727

Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

Állatok aÁllatok a
környezetünkbenkörnyezetünkben

GARA ÁKOS: Az én lovam

„Az én lovam selyemszőrű fajta,
Ha kedvem jön, lovagolok rajta.
Selyemszőrű kedves paripámon
A pusztákat össze-vissza járom.
Az én lovam sebes, mint a villám.
Úgy repül, mint kisgyermek a hintán.”
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Az embereknek kezdetben még nem voltak 
háziállataik. Hosszú idő telt el addig, amíg 
kialakult a háziállatok tartásának szokása. 

Az ősemberek gyűjtögettek, vadásztak. 
Elejtették az állatokat, amelyeknek a kicsi-
nyeik egyedül maradtak. Az emberek lakó-
helyet készítettek számukra, etették, ma-
gukhoz szoktatták őket. Így hamar megsze-
lídültek.

Mostani háziállataink már csak hasonlí-
tanak az őseikhez. Átalakulásukat az új kör-
nyezetük és életmódjuk eredményezte. Az 
ember közelében több ennivalóhoz jutottak, 
gondozást kaptak. Később az emberek a jobb tulajdonságú, erőteljesebb állatokat szapo-
rították tovább. Az állatok segítőtársak lettek, táplálékul szolgáltak, bőrükből ruházat ké-
szült. Az élőlények tulajdonságai az őket körülvevő környezettől is függenek.

Amikor az emberek letelepedtek és állandó lakóhelyük lett, az állatoknak a hideg ellen 
istállót építettek, etették, gondozták őket. Tavasztól őszig a szabadban voltak, ez nagyon 
kedvező volt számukra. Ma is látunk legelő állatokat a mezőn. Ők megfelelő körülmények 
között élnek. A nagyüzemi állattartás miatt sok esetben rengeteg állatot zsúfolnak be egy 
kis helyre. A cél az, hogy minél hamarabb elérjék a kívánt nagyságot, és értékesíthetők 
legyenek. Már tudod, hogy bizonyos állatokat kedvtelésből, másokat a hasznuk, húsuk, 
tojásuk miatt tartanak az emberek. Ha később meg is esszük az állatok húsát, életükben 
megfelelő körülményeket, gondozást kell biztosítani számukra. Az állatok tartásához igen 
sok munka, hozzáértés és tapasztalat szükséges. Nagyon fontos az állatok szeretete, hi-
szen mellettük az ünnepnapokon is dolgozni kell. A háziállatok – ugyanúgy, mint a nö-
vények – nem csak táplálékaink lehetnek. Tartalmasabbá, szebbé teszik az életünket.

Hogyan háziasították az emberek az állatokat? Kutass az ismert információfor-
rások segítségével! Mi volt az őse néhány háziállatunknak?
Van-e a környezetedben valamilyen állat? Mondd el, hogyan gondozzátok!

David Burnie: Barangolás a természet világában
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

Mamutvadászat az őskorban

Az állattenyésztés története
(olvasmány)

„Állatok nélkül lehet élni, de nem érdemes” – tartja a mondás.
 „Minden állat szabadnak született, nem korlátozhatjuk. Szolgálhatnak minket, de 
ne a félelem, hanem a szeretet vezérelje őket.” (Carol Bigley)
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Az állatok iránti felelősség

Bármilyen állatot szeretnél tartani, alapo-
san meg kell gondolnod. Azzal, hogy te let-
tél a gazdája, a továbbiakban felelősséggel 
tartozol érte.

A kutya, a macska, a fehér egér, a tenge-
rimalac, a mókus, a kanári, a papagáj mind 
kedves társaid lehetnek.

Mielőtt döntenél, fel kell mérned a lehető-
ségeket. Kölcsönözz a könyvtárból egy olyan 
könyvet, amelyből mindent megtudhatsz 
róla! Látogass el egy állatkereskedésbe, és 
tájékozódj az állatok, a szükséges eszközök 
és a táplálékok árával kapcsolatosan! Vé-
gezz számításokat, mennyi pénzbe kerül a 
tartása! Beszéld meg a családtagjaiddal, 
hogy ők szívesen látják-e az új jövevényt.

Néhány szempont, amit fi gyelembe kell 
venned: 

•  Tudsz-e megfelelő környezetet, lakóhe-
lyet biztosítani a számára? (Rendsze-
resen takarítani is kell!) 

•  Lesz-e az állatnak megfelelő mozgás-
tere, mozgási lehetősége?

•  Biztosítanod kell a rendszeres orvosi 
vizsgálatot, az oltást, a féregtelenítést.

• Tudod-e megfelelően és rendszeresen etetni?
• Tudsz-e gondoskodni az állat kicsinyeiről?
•  Az állatoknak is nagy szüksége van a szeretetre. Nem helyettesíthetik az emberi kap-

csolatokat, de igazi társak. Sok örömet okoznak. Segítik a beteg emberek gyógyulását.
• Ha betegek lesznek, ápolásra szorulnak.
Ezek az állatok iránti felelősség legfontosabb szabályai.
Tudnod kell azt is, hogy az állatok különböző ideig élnek. Egyszer sajnos, elveszítjük őket. 

Közös felelősségünk is van az állatok iránt. Ha valahol azt tapasztalod, hogy rosszul 
bánnak az állatokkal, ne menj el szó nélkül mellette. Vannak állatvédő egyesületek, 
ahol panaszt tehetsz, és ők segítenek rajtuk.

Amikor állatokkal játszol, eteted vagy gondozod őket, ne felejts el utána kezet mosni!

Hogyan készülsz fel az állattartásra? Mit jelent az állatok iránti felelősség?

Állatgondozás

Kutyasétáltatás
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Háziállatainkat két csoportra oszthatjuk. A haszonállatok biztosíthat-
ják a táplálékunkat, megélhetésünket, védelmünket. A kedvtelésből 
tartott állatok megszépítik a mindennapjainkat.

Emlékszel? A madarakról már sokat tanultál. A házi tyúk és a házi 
kacsa is madár. Testüket toll borítja, csőrük van, mellső pár végtagjuk 
szárny. Kemény, meszes héjú tojásokkal szaporodnak, amelyeket tes-
tük melegével költenek ki.

A házi tyúk őse a Dél-Ázsiában élő bankivatyúk. Az ember több 
mint négyezer évvel ezelőtt szelídítette meg a kistermetű vöröses 
színű madarat.

A házi tyúk mint minden madár, gerinces állat. Fejét taréj díszíti, 
amely tulajdonképpen egy bőrlebeny. Tollazata sokféle színű lehet. 
A pehelytollak a bőrhöz simulnak, ezeket a fedőtollak takarják be. 
A kicsi pehelytoll puha, a nagyobb fedőtollak keményebbek. Szárnya 
hosszabb, kitartó repülésre nem alkalmas. Lába kapirgáló láb, ame-
lyen 3 ujj előre, 1 hátrafelé áll. A karmok a kapirgálástól kopottak. 
Mindenevő. Kemény, hegyes csőre segítségével táplálkozik. Nincse-
nek fogai, táplálékát egészben nyeli le. Erős csőrével szét tudja vágni 
a rovarokat, magvakat (kukoricát, árpát, zabot, napraforgómagot). 
Egy tyúk testtömege 2–2 és fél kg, a kakasé 2 és fél–3 kg is lehet.

A tyúkcsalád tagjai: a kakas, a tyúk (tojó) és a csibe.
Egy tyúk egy év alatt körülbelül 260 tojást rak. Általában 5 napon 

át mindig a reggeli órákban tojik, majd két nap szünetet tart. A tojások nagy része emberi 
fogyasztásra kerül, más részéből csibéket keltetnek. A tojásokat keltetőgép, vagy a kot-
lós testmelege költi ki. A 21. napon kibújnak a pelyhes kiscsibék. Pár óra múlva vidáman 
futkároznak, elhagyják a fészket. Az ilyen madarakat fészekhagyóknak nevezzük.

A házi tyúk húsa és tojása nagy szerepet tölt be az egészséges táplálkozásunkban. 
A tojás fehérjét, zsírt, vizet, cukrot és ásványi anyagokat tartalmaz.

A házi tyúk és a házi kacsa

Kemény, hegyes csőr Kapirgáló láb Nyers tojás, főtt tojás

Keltetőgép

Kakas és tyúkok
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Házi kacsa Kiskacsák Házi lúd

Lemezes csőr

Úszóláb

A házi kacsa őse a tőkésréce. Emlékszel? 3. osztályban már tanul-
tál róla. 

A házi kacsa teste csónak alakú, a vízi életmódhoz alkalmazkodott. 
Szárnya fejletlen. Lábai rövidek, három ujja előre, egy hátrafelé áll. 
Elülső ujjai között úszóhártya van, melynek segítségével könnyen és 
jól úszik a vízben. Lába úszóláb. Jellegzetesen totyogó járása van. 
Táplálékszerzés alkalmával gyakran a víz alá bukik. Mindenevő. Ma-
gokkal, az iszapban és a vízben élő apró csigákkal, gilisztákkal, halak-
kal, kisebb növényekkel táplálkozik. Csőre recés, lemezekkel szegé-
lyezett. Ezzel szinte kiszűri a szájába vett táplálékot, húsos nyelvével 
kiszorítja a vizet. A kifejlett állat testtömege 3-4 kg.

A kacsacsalád tagjai a gácsér (hím), a tojó, kiskacsa. Évente 
140-160 tojást rak. A kacsatojásokból 27-28 nap elteltével bújnak ki 
a pelyhes kiskacsák. A házi kacsa jól megfér a tyúkokkal és a csibék-
kel a baromfi udvarban, de nagy a vízigénye. Finom a húsa, mája, te-
pertője, zsírja.

A tojáshéjon apró nyílások, pórusok találhatók. Ezeken át 
történik a légcsere. A kacsatojásnak magas a tápértéke. Tá-
gabbak a pórusai mint a tyúktojásnak, ezért szalmonellafer-
tőzést okozhat. A kacsatojásban a baktériumok 15 perces 
hőkezelés után elpusztulnak. A házi kacsa rokona a házi lúd, testtömege 6-12 kg. 

Miért tartunk háziállatokat? Miért madár a házi tyúk és a házi kacsa? Mondd 
el, mit tudsz a házi tyúkról és a házi kacsáról az alábbi szempontok alapján: őse, 
testfelépítése, életmódja (táplálkozása, szaporodása, haszna)!
Vizsgáld meg egy nyers és egy főtt tojás belsejét! Gyűjtsetek szólásokat, köz-
mondásokat a tyúkkal és a házi kacsával kapcsolatosan!
Kutass, búvárkodj! Miért nem tud a házi tyúk és a házi kacsa tartósan repülni? 
Miért kevernek a kiskacsáknak a kukoricadarába apróra vágott csalánt? Mi volt 
előbb, a tyúk, vagy a tojás?
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A házi macska őse az afrikai vadmacska.
A macskák háziasítása szinte az emberek 

letelepedésével kezdődött. Már az ókori 
Egyiptomban is háziasították őket. A macs-
kák azonban igazából soha nem hódoltak 
be egészen az embernek. Vadmacskák Eu-
rópában, Afrikában és Ázsiában ma is élnek.

Ma kedvtelésből, vagy a rágcsálók pusz-
títására tartjuk a házi macskákat.

A házi macskák feje gömbölyded, nya-
kuk rövid, farkuk hosszú. Gerinces emlős-
állatok. Gerincoszlopuk igen hajlékony. Tes-
tüket puha szőr borítja. Húsevő ragadozók.

A nagy vadászokat éles karmaik és harminc fogból álló állkapcsuk segíti a zsákmány 
megragadásában. A fára is a karmaik segítségével tudnak felmászni.

A karmok egyébként egy puha tokban rejtőznek, így a macskák teljesen neszmentesen 
járnak (ujjonjárók). Karmaikat rendszeresen koptatniuk kell.

Érzékszerveik rendkívül fejlettek, hiszen éjszaka vadásznak. Kitűnő 
a hallásuk. A legapróbb neszeket, és az olyan ul tra hangokat is meg-
hallják, amelyeket az ember sem érzékel. 

Nagyon jó a tájékozódó képességük. Ebben segíti őket a fülük, a szag-
lásuk, és egy bizonyos belső iránytű, amely a Föld mágneses terét érzé-
keli. A föld apró rezgéseit is megérzik.

Éjszakai életmódot folytató állatok. A sötétben jól látnak és a ba-
juszuk is segíti őket a tájékozódásban. Ügyesen kúsznak fel a falra, fára, 
és jól egyensúlyoznak. Ügyesen szerzik meg zsákmányukat. Ezt a cicák 
sokáig is tanulják.

Házi macska

Játékos kiscica

Kiengedett karmokBehúzott karmok

Macskaszem
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A macskák érdekesen tisztálkodnak. A nyáluk, a karmuk és a nyelvük segítségével, 
amelyen parányi szaruhorgok találhatók. Hasonlóan működik, mint egy hajkefe. 

Testhőmérsékletük 38-39 °C. Naponta 12-16 órát alszanak. A macskacsalád tagjai: 
A kandúr (hím), a nőstény, és a cicák. A nőstény macska 62-67 napi vemhesség után ál-
talában 2-7 kölyköt hoz a világra.

A macskák játékos állatok. Érzelmeiket testbeszédükkel és hangjukkal fejezik ki. A test-
tartásukból tudod, hogy fáznak vagy melegük van, hízelegnek, vagy betegek. Nyávogásuk 
sokféle érzelmet fejez ki. A magányos egerészésen kívül kedvelik a társaságot.

Te már tudod, hogy milyen körülményeket kell biztosítani az állatok számára. Ha macs-
kát szeretnél, a helyes macskatartással kapcsolatosan is sokat olvashatsz.

A házi macskák 9 hónapos koruktól naponta kétszer esznek. Természetesen szükségük 
van fehérjét, zsírt, szénhidrátot, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó táplálékra. 
Valamint néha fűfélékre, hiszen mosakodás közben sok szőr kerül a gyomrukba. Ezt a fű 
elfogyasztása segítségével kiöklendezik.

A macska csontvázában körülbelül 
40 csonttal van több, mint az embe-
rében. Ezért is olyan hajlékony, fürge.
A macska a fülkagylóját képes a halk 
neszek irányába forgatni. Az egész-
séges macskának kissé nedves, hi-
deg és rózsaszínű az orra. A legtöbb 
házi macska utálja a vizet. 

Mutasd be (ha van) a macskádat! Mi volt a házi macska őse? Jellemezd a házi 
macskát a következő szempontok alapján: testfelépítése, táplálkozása, szaporo-
dása, életmódja! Milyen verseket, dalokat, meséket ismersz a macskáról? Hall-
gassatok meg egy részletet T. S. Eliot angol költő versének megzenésített musical 
változatából! Kutass, búvárkodj! Milyen kapcsolat van a macska és a macska-
gyökér között? Miért esik a macska a talpára? Mi az a dorombolás? Van-e kutya 
– macska barátság? Milyen babonák, hiedelmek, legendák terjednek macskákkal 
kapcsolatosan? Mi az a vasmacska? Milyen tárgyat neveznek macskaszemnek?

Szólások, közmondások:
Kerülgeti, mint macska a forró kását.
Játszik vele, mint macska az egérrel.
Nem árulok zsákbamacskát.
Nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
A macskának kilenc élete van.

Tisztálkodó macska Macska mama cicáival
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A kutya (eb) az állatok közül az ember legelső barátja, va-
dásztársa. Ezernyi történet szól a kutyahűségről, a kutyák-
ról, akik számtalan emberi életet mentettek meg.

A kutya őse a farkas. A farkasok falkában élnek. Amikor 
a kutyánk kölyökkorában hozzánk kerül, az „emberi falka” 
tagjává válik. Rendszerint egy családtagot ismer el falka-
vezérnek. Mit vár a kutya a gazdájától? Tudnia kell, hogy 
a gazdájához tartozik. Otthonra, gondoskodásra vágyik. 
Ételre, italra, fekhelyre, társaságra és szeretetre. A kutyá-
nak naponta 1–3 óra mozgásra van szüksége. Az emberi 
szót a hanghordozásunkból érti. Tudja, ha örülünk, ha hara-
gosak vagyunk vagy va lamit kérünk tőle. Azt is megérzi, ha 
szomorúak vagy vidámak vagyunk. A kutya beszéde az uga-
tás, a morgás, a nyüszítés, a vonítás, a szűkölés.

Ha alaposan meg szeretnél ismerni egy állatot, annak kulcsa a fi gyelem. A kutyáknak 
nemcsak a hangja, a testbeszéde is sok mindent elárul. Figyeld meg, mit jelez azzal, 
ha csóválja, lógatja vagy behúzza a farkát. Mit jelez, ha vicsorog, hegyezi vagy hátracsapja 
a fülét. A kutya hangjából és testbeszédéből következtethetsz arra, hogyan közeledj hozzá.

A kutya emlősállat. A kutyacsalád tagjai: a kan (apa), a szuka (anya) és a kölykök. 
Testét csontváz szilárdítja, gerinces állat. Testét szőr borítja. Elevenszülő. Az anya köly-
keit vakon hozza a világra, 4–6 hétig szoptatja őket. A kutya húsevő, de más táplálé-
kot is elfogyaszt. Növényi eredetű táplálékra is szüksége van.

Orra a legfontosabb érzékszerve. Szaglása százszor erősebb, mint az emberé. Orrával 
nemcsak szagol, tájékozódik is. Hallása kitűnő. Egy jó hallású ember az óra ketyegését 
3 méter távolságból hallja, a kutya akár 25 méterről is! Szaglásához és hallásához viszo-
nyítva látása gyengébb. Alkonyatkor és sötétben viszont jól lát, ezt őseitől örökölte.

Hűséges barátunk: a kutya

Magyar vizsla

A kutya őse a farkas A mudi a nyájat őrző pásztorkutya
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•  Magyar kutyafajták: a puli, a pumi, a kuvasz, a komondor, a vizsla, az agár, a mudi 
és az erdélyi kopó.

•  Hazánkban is éltek híres kutyák: Mancs, a mentőkutya, aki nemcsak itthon, ha-
nem szerte a világon mentette az embereket katasztrófák esetén. Kántor, a rend-
őrkutya 297 bűnesetben nyomozott. Ő a legeredményesebb négylábú nyomozó.

•  A világűrben is járt kutya. A neve Lajka.
•  Az egyik leghíresebb kutyaemlékmű Párizsban található. Barry negyven embert 

men tett ki a hóból.
•  Sajnos vannak kóbor kutyák is. Ezeket kutyamenhelyre viszik. Szomorkodnak 

a ketrecekben új gazdira várva. Jól gondold meg, mielőtt kutyát kérnél ajándék-
ba! Nem lehet hónapokig játszani vele, aztán kitenni az utcára. Nagy bánatot 
okozol neki, hiszen „a kutya jobban szeret bennünket önmagánál”.

•  Régen a kutyák halálos betegsége volt a veszettség. Ha embert harapott meg 
a veszett kutya, annak az élete is veszélybe került. Ma a kutyákat kötelező 
beoltatni veszettség ellen. Ekkor elvégzi az állatorvos a féregtelenítést is.

•  A kutyák gyakran füvet esznek, hogy a csontszilánkokat „kihajtsák” a gyomrukból.
•  Csányi Vilmos a kutyák viselkedését kutató, nemzetközi hírű magyar tudós. 

Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogy milyen eredményre jutott!

Kutyamenhelyen Megfi gyelheted a kutya testbeszédét: kér

Mit jelent a kutya az ember életében? Jellemezd a kutyát az ismert szempontok 
alapján! Milyen magyar kutyafajtákat ismersz? Ha van kutyád, mesélj róla! 
Mondd el, hogyan gondozod! Milyen kutyatörténeteket olvastál? Írj fogalmazást 
„Egy kóbor kutya gazdira talál” címmel! Gyűjts a kutyával kapcsolatos szóláso-
kat, közmondásokat! Te milyen nevet adnál a kutyádnak?

Konrad Lorenz: Ember és kutya
Kedvenceink sorozat: Kutyák
Alfred Brehm: Az állatok világa
Fekete István: Bogáncs (egy puli története)
Cécile Aubry: Belle és Sébastien (egy bernáthegyi és egy kisfi ú kalandjai)
Erich Knight: Lassie hazatér 
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Három-négyezer esztendőn át elképzelhetetlen volt az élet lovak nélkül. Lovak forgatták 
a malomkereket, ló húzta az ekét és a vetőgépet. Így szántottak-vetettek. Lovak húzták a 
kereskedők társzekereit és a postakocsikat. A gazdagok puha rugózású hintókon, a sze-
gényebbek szekéren utaztak. 

Honfoglaló őseink is lóháton érkeztek a mai hazánkba. Valamirevaló férfi ember csak 
lóháton közlekedett. Hát még a lovas katonák, a huszárok! Szerették, becsülték is lovai-
kat az emberek. A mezőgazdaság és a közlekedés gépesítésével erősen csökkent a lovak 
száma. Munkára ritkán használják. Annál inkább szeretik az emberek a lovassportokat, 
lovas játékokat és a lovas színházat. Új sport a gyógylovaglás. 

„Paripám csodaszép pejkó…”

Lovas huszárok Díjugratás

Két vadlófajtát tartanak a házi ló ősének: 
a tarpánt és az ázsiai vadlovat, a takot. A ló-
család tagjai: a hím ló neve csődör (mén),
a nős tényé kanca, kicsinyük a csikó.

A ló nagy testű, gerinces emlősállat. 
Fejét és nyakát sörény díszíti. Farka hos-
szú szőrszálakból áll. A sörényével és a far-
kával hajtja magáról a legyeket. Lába erős, 
patában végződik. A lónak négyféle járása 
van: a lépés, a poroszkálás, az ügetés és 
a galopp (vágta). Hallása, szaglása, látása, 
emlékezete kitűnő. Növényevő. A kanca 
11 hónapos vemhesség után többnyire egy csikót ellik. A kiscsikó a születése után 
rövid idővel lábra áll, és tejet szopik.

A lovak vadon is csoportban élnek. A nagyobb csoport neve ménes. A lovak meghálál-
ják a gondoskodást, a szeretetet. Felismerik gazdájukat, és örömüket nyerítéssel fejezik ki. 
Szólítsd őket a nevükön, és közeledj hozzájuk simogatással, szeretettel! Természetesen 
bármilyen állattal foglalkozol, először olvass róla sokat, ismerd meg alaposan!

Kanca csikójával
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Patkolás

Lovas szobor

 •  A lovak óriása a shire ló. Két méter magas, 
és 1400 kg tömegű állat. A legkisebb a pó-
niló, amely 70 cm magas. A póni apró terme-
tű, de erős, szívós. Képzeld el, már a vikingek 
is pónilovak hátán vonultak a csatába. A lo-
vaknak több mint 300 fajtája ismert. Alapszí-
neik: fekete, pej, sárga, fakó. Kevert színek: 
szürke, deres.

•  A patkolókovács munkája. Régen a kovács-
műhely a falu közepén állt. A helybéliek ide 
vitték javíttatni a szerszámaikat, patkoltatni 
a lovaikat. A kovácsoknak nagy tekintélyük 
volt. Ma is szükség van a munkájukra. A lo-
vakat azért kell patkolni, mert sokat járnak 
a kemény, mesterséges útfelületen. Így a pa-
ták a természetes növekedésnél gyorsabban 
kopnak. A lovakat a kilencedik század óta 
patkolják. Nem fáj nekik, de nagy szakérte-
lemmel kell végezni. A néphit szerint patkót 
találni szerencse.

•  A ló csak az orrán tud tartósan lélegezni, a szá-
ján ke resztül nem. Olyan jó az emlékezete, 
hogy bajba jutott gazdáját bárhonnan képes 
hazavinni. Filmekben biztosan láttál már ilyet.

•  A magyarokon kívül más lovas népek is vannak, pl.: a mongolok, az arabok, a spa-
nyolok, a kaukázusiak.

•  A lovak gyakran megjelennek a művészetekben: a zenében, a szobrászatban, 
a festészetben, a népi fafaragásokon.

•  A lovaknak egy titokzatos hatodik érzékelésük a jó tájékozódás. 
• A lovak fogazata elárulja az életkorukat. Általában 20-25 évig élnek.
•  A lovaglás kellemes sport a testünknek és a lelkünknek egyaránt. A jó levegőn 

lovagolhatunk, sok izmunkat megmozgatja, fejleszti a koordinációs képessé-
günket és megnyugtat.

Mi volt a házi ló őse?
Miért tartottak régen az emberek lovakat?
Jellemezd a lovat az is mert szempontok szerint!
Hányféle járása van a lónak?
Ma miért tartunk lovakat?
Mit jelentenek a következő szólások? Ha ló nincs, szamár is jó. Kilóg a lóláb. 
Lóvá tették. A lónak négy lába van, mégis megbotlik.
Énekeljetek lovakról szóló dalokat!
Ha izgalmas kutatásokat szeretnél folytatni a lovakkal kapcsolatosan, nézz utána! 
Mi volt az a trójai faló? Mit jelent a pegazus szó?
Van-e rokonság a ló és a víziló között?
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Az állattenyésztés története
Mit jelentenek az állatok az életünkben? Befolyásolja-e az 
állatok tulajdonságait az őket körülvevő környezet? Mi szük-
séges az állatok tartásához, tenyésztéséhez? Mi a munkája 
az állatvédő szervezeteknek?

Az állatok iránti felelősség
Magyarázd meg, mit jelent a szó: felelősség! Mi a felada-
tunk, ha a környezetünkben elhanyagolt állatokat találunk? 
Melyek az állatok iránti felelősség legfontosabb szabályai?

A házi tyúk és a házi kacsa
Miért madár a házi tyúk és a házi kacsa? Jellemezd a házi 
tyúkot és a házi kacsát az ismert szempontok szerint: őse, 
testfelépítése, életmódja (táplálkozása, szaporodása, hasz-
na)! Miért nem tud a házi tyúk és a házi kacsa magasan 
repülni? Mi a taréj? Mi a zúza? Mondj olyan ételeket, ame-
lyek kacsahús, tyúkhús és tojás felhasználásával készül-
nek! Készítsetek receptkönyv segítségével tojássalátát!

A házi macska
Miért tartjuk a házi macskát? Milyen állatokkal áll rokon-
ságban? Beszélj a házi macskáról az ismert szempontok 
alapján! Mit tudhatunk meg a macskák hanghordozásából? 
Mire következtethetünk a testbeszédükből? Igaz-e, hogy 
a macska mindig a talpára esik? Mondj szólásokat a macs-
kákkal kapcsolatosan! Tudsz-e macskáról szóló verset?

Hűséges barátunk, a kutya
Magyarázd meg, mit jelent a szó: hűség. Mondj példákat 
a kutyahűségre az irodalomból, fi lmekből! Jellemezd a ku-
tyát az ismert szempontok alapján! Mit csinálnak a kutyák 
a kutyaiskolában? Képzeld magad pár percre kutyának! 
Milyen érzés lehet kutyamenhelyen élni? Hogyan tudnak 
segíteni rajtuk az emberek?

„Paripám csodaszép pejkó…”
Mit jelent számodra a szó: paripa? Lovagoltál már? Meséld 
el, milyen érzés! Mesélj a lóról az ismert szempontok alap-
ján! Milyen ló a musztáng? Milyen munkát végez a patko-
lókovács? Milyen hiedelem fűződik a lópatkóhoz? Mondj 
a lovakkal kapcsolatos szólásokat, közmondásokat! Olvasd 
el Simon István: Mirza c. versét! 

Összefoglalás

Kakas

Kutyaiskola

Lovas hintó
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Testünk,Testünk,
egészségünkegészségünk

„Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem 
fogta, a simogatást a kezem érezte, a szép utakon
a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek… 
…de mindezeket a szívem gyűjtötte össze, és belőle 
lett minden, ami Szeretet.”

(Fekete István)
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A vitaminok növényi és állati eredetű táp-
lálékainkban előforduló, életműködé sünk-
 höz nélkülözhetetlen anyagok. Hiányuk 
a szervezetünkben betegségeket idézhet elő. 
A tudósok és a kutatók kitartó munkájának 
eredményeképpen egyre több vitamin válik 
ismertté.

A vitaminok a gyomor-bél rendszerből 
– a vér segítségével – sokkal hamarabb jut-
nak el testünk minden részébe, mint más 
tápanyagok.

Néhány ismertebb vitamin:
Az A-vitamin testünk védekezőrendszerében harcol a betegségek és a kórokozók ellen. 

Segít megőrizni fi atalságunkat, élesíti a látást, sima és rugalmas lesz tőle a bőrünk. A gye-
rekek növekedésében is nagy szerepe van. Az A-vitamin előanyaga a karotin. A karotinok 
festékanyagok. Ettől sárga a sárgarépa, a sárgabarack és a sütőtök. Sok növény és állat 
ettől nyeri szép sárga, piros és rózsaszín színét. 

A B-vitaminok idegrendszerünk táplálói. A különböző B-vitaminok úgy működnek együtt, 
mint egy nagy család tagjai.

A C-vitamin a természet kertjének legdrágább kincse. Segít a betegségek megelőzésé-
ben, hatással van a fogíny egészségére. Erősíti életműködésünket, fontos szerepe van lelki 
életünk alakulásában. Szervezetünk nem tudja tárolni, ezért mindennap fogyasztanunk 
kell C-vitamint tartalmazó táplálékokat. 

A D-vitamint a „Nap vitaminjának” is nevezik. Biztosítja a makkegészséges fogakat, 
csontokat. A különböző élelmiszerekkel és naponta 10-20 perc napozással biztosíthatjuk 
szervezetünk számára.

A vitaminok 

Gyümölcsök Tejtermékek

Zöldségek
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Az E-vitamin a testünk rendőre. A vérkeringéssel minden szervhez eljut. Segít a gyul-
ladások megelőzésében, legyőzésében.

A K-vitamin a hosszú élet megőrzésének vitaminja. Szerepet játszik csontjaink egész-
séges fejlődésében és a veseműködésben. Segíti a sebgyógyulást és a máj munkáját. 

Az alábbi táblázatból megtudhatod, hogy milyen táplálékok tartalmazzák nagyobb 
mennyiségben a különböző vitaminokat.

Vi ta min For rá sa
A-vi ta min  zöld fő ze lé kek, sa lá ta, sár ga ré pa, pa ra di csom, sü tő tök, sár ga dinnye, 

sár ga ba rack, máj, csu ka máj olaj
B-vitami-
nok

 nap ra for gó mag, bú za csí ra, pisz tá cia, mo gyo ró, bur go nya, máj, sör élesz tő, 
vad hús, man du la, gom ba, to  jás, tej ter mé kek (a vaj ki vé te lé vel),
mag vak, so vány hús, hal, ba rom fi , tel jes kiőr lé sű ga bo na, ku ko ri ca, ve se, 
zöld fő ze lék, bú za kor pa, méh pem pő, dió fé lék, avokádó, ba nán 

C-vi ta min friss gyü mölcs, sa lá ta, fő ze lék
D-vi ta min to jás sár gá ja, hal, csu ka máj olaj, vaj, tej, vé res hur ka
E-vi ta min  hi de gen saj tolt nö vé nyi ola jok, mag vak, dió fé lék, tel jes kiőr lé sű ga bo na, 

to jás sár gá ja, zöld fő ze lék fé lék
K-vitamin  zöld fő ze lék fé lék, zöldlevesek, to jás sár gá ja, sa lá ta, pa ra di csom, tej, 

jog hurt, csu ka máj olaj

Emlékszel, harmadik osztályban tanultál arról, hogy a vitaminok mellett szervezetünk-
nek szüksége van többféle ásványi anyagra is. Íme néhány az ásványi anyagok közül. Ha 
érdekel, hogy melyik miért nélkülözhetetlen, nézz utána!

Ásványi anyag Milyen táplálékokban található?
Kalcium  tejtermékek
Vas  bab, borsó, máj, aszalt gyümölcsök 
Nátrium sajtfélék, marhahús, halak
Jód jódozott konyhasó
Cink  bab, olajos magvak, sajtfélék, marhahús, halak, marhahús
Magnézium  hal, bab, borsó, zeller, spenót

Milyen vitaminokat ismersz?
Mi a szerepe a különféle vitaminoknak?
Hogyan juthat hozzá a szervezetünk?
Milyen ételek tartalmazzák?
Kutass, búvárkodj! Mit jelent a kifejezés: étrend-ki-
egészítők?
Van-e összefüggés az ételeink elkészítési módja és 
vitamintartalma között?
Kutass! Ki volt dr. Béres József?

Klaus Oberbeil: Vitaminnal frissen, fürgén, egészsé-
gesen dr. Béres József
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Emlékszel? Az előző osztályokban tanultál a növények és az állatok szaporodásáról. Most 
ismerkedj meg az ember életkori szakaszaival!

Magzati kor. A te életed az édesanyád méhében kezdődött. A magzat az anyaméhben 
9 hónapig fejlődik. Ez a magzati kor. A magyar nyelv ilyen szépen fejezi ki: édes teher, ál-
dott állapot. A kismamáknak ebben az időszakban egészséges életmódra, fokozott fi gye-
lemre, segítségre van szükségük.

Csecsemőkor. A születés utáni első év a csecsemőkor. A csecsemő számára az első 
három hónapban a legfontosabb táplálék az anyatej. Napról napra erősödik. Megtanul az 
oldalára és hasra fordulni, ülni, állni. A csecsemőkor végén már értelmes szavakat mond.

Kisgyermekkor. Ez az életszakasz hatéves korig tart. Fokozatosan kinőnek a tejfogak, 
egyre tisztább és érthetőbb lesz a beszéd. A korszak elején történik a szobatisztaságra 
szoktatás. A kisgyermek napjának nagy részét a játék tölti ki. Kézügyessége, mozgása, 
gondolkodása egyre jobban fejlődik. 

Gyermekkor. A gyermekkor 6 éves kortól 12 éves korig tart. Fokozatosan kihullanak 
a tejfogak, helyettük maradandó fogak nőnek. Az egészséges fejlődés és testtartás érde-
kében fontos a sok mozgás. Egyre inkább kibontakozik az értelem.

Serdülőkor. A serdülőkor 12 éves kortól 16 éves korig tart. Megnövekszik a testmagas-
ság és a testtömeg. A korszak végére kialakulnak a felnőttes vonások. A testalkatban és 
a viselkedésben kifejlődnek a nőies és a férfi as jellegek. A serdülők magatartására jel-
lemző az egyre nagyobb önállósági szándék és a hullámzó kedélyállapot. 

Ifjúkor. Az ifjúkor 24 éves korig tart. A korszak végére befejeződik a testi fejlődés. Eb-
ben a korszakban gyorsan fejlődik az értelem. Szűkül és körvonalazódik az érdeklődési 
kör, a pályaválasztás fontos lépés. A fi atalok egyre önállóbbá válnak.

Felnőttkor. A felnőttkor 24 éves kortól 60 éves korig tart. Ez egy hosszú életszakasz. 
Egészséges életmóddal, rendszeres orvosi ellenőrzéssel a felnőttkor végére is munkaké-
pes, életvidám emberek lehetünk.

Az ember életkori szakaszai

KisgyermekCsecsemőÁldott állapotban
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Időskor. 60 év felett azt mondjuk: az ember időskorba lépett. Az idős ember csonto-
zata, izomzata már nem olyan rugalmas, mozgása nehezebb. Gyakori a látás gyengülése 
és a nagyothallás. Előfordul a feledékenység, a lassúbb gondolkodás. Az idős emberek 
fokozott törődést és fi gyelmet érdemelnek. Gyakran egyedül élnek, ezért szerető gondos-
kodásra, beszélgetésre, lelki segítségre van szükségük.

Melyek az ember életkori szakaszai?
Jellemezd az egyes életkori szakaszokat! Tegyél hozzá a saját tudásodból! Gon-
dolj az ilyen korú családtagjaidra, ismerőseidre!
Kérdezd meg a szüleidet, és beszélj a saját fejlődésedről! Hozz a tanórára fotó-
sorozatot az életedről!
Mondd el, hogy a ti családotok hogyan segít a nagyszülőknek!
Te miben szoktál segíteni a kisebb testvérednek?

Tudod-e, hogy régen több generáció (nagyszülők, szülők, gyerekek) is egy házban élt? 

IfjúSerdülőGyermek

Felnőtt ember Idős ember
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Mozgásunkat a csontok, ízületek és az izmok teszik lehetővé.
Csontvázunk rugalmas támasztékot ad a testünknek és védi a legsérülékenyebb belső 

szerveinket. Bordáink egy kosárhoz hasonlóan fogják körbe a szívünket és a tüdőnket.
A csontvázrendszer elsősorban csontokból épül fel, de vannak porcos részei is. A porc 

erős és kemény, de kevésbé merev, mint a csont. Az ízületekben is található porc. Megaka-
dályozza, hogy a csontok elkoptassák egymást. A csontok találkozásánál kialakult ízületek 
segítségével a csontok sok irányba mozgathatók. A gerincoszlopunkban merevebbek az ízü-
letek, ezáltal jobban tudják tartani a törzsünket.

A pislogástól az ugrásig minden mozgásunkat az izmok hajtják végre. Testtömegünknek 
közel a felét az izmaink adják. Ezek mozgatják tagjainkat és biztosítják a megfelelő testtar-
tást. Az izmok jelentős megnyúlásra és összehúzódásra képesek. Működésükhöz tápanyag-
ra és oxigénre van szükségünk. Izmainkat rendszeres napi 1-2 óra testmozgással, sporto-
lással erősíthetjük. Gyorsabbak, hajlékonyabbak, rugalmasabbak és erősebbek leszünk.

A mozgás

A ló izomzata nagyon erős, ezért átlagosan 30-40 km/
óra sebességgel vágtázik. Overdose, a híres versenyló 
leg na gyobb sebessége 70 km/óra volt! Egy rövidtávfu-
tó teljesítménye 42-44 km/óra, egy átlagemberé 24 
km/óra

Behajlított kar izomzata 

A rendszeres testmozgás befolyásolja fi zikai és szellemi teljesítőképességünket. Segít 
a súlyos betegségek elkerülésében: pl. a szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, 
daganatos betegségek. Bizonyos betegségek kezelésére és utókezelésére is alkalmas.

Ha sportos a testünk, sokkal jobban érezzük magunkat, könnyebben tudunk öltözéket 
választani és magabiztosabbak vagyunk.

Emlékszel? Harmadik osztályban tanultad! A testmozgás aktív pihenés. Egy részét 
zenére is végezhetjük (tánc, aerobic, művészi torna). Ez plusz lelki feltöltődést jelent.

A helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód miatt ma sok ember egészsége 
van veszélyben.

A rendszeres testmozgás és a testi-lelki egészség összefüggése
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Bármilyen testmozgást végzel, a bemelegítésről ne feledkezz meg! Az izmok akkor 
működnek jól, ha bőségesen kapnak vért és oxigént. A bemelegítés testünk és lel-
künk felkészítése az intenzívebb mozgásra. A bemelegítés során munkahelyzetbe 
hozzuk a testünket, és nem azonnali nagy terhelésnek tesszük ki. 

Korcsolyázás Sízés

Művészi torna Focizás

A testmozgás mellett a legtöbbet az arcizmainkat használjuk. Segítségével ki 
tudjuk fejezni a pillanatnyi lelkiállapotunkat. Ezt az apróbb izmok teszik lehetővé. 
A gé gé det a nyakizmok hálózata állítja be, hogy képezhesd a magasabb és mély 
hangokat. Tudod-e, hogy a mosolygáshoz csupán 8-12 arcizom munkája is elég? 
Mosolyogj sokat! 

A rovarok izmai gyorsabban működnek, mint az emberé. A bogarak szárny-
csapása másodpercenként eléri a 175-öt, a muslicáé 200!

Mi teszi lehetővé a mozgásunkat? Milyen mozgásra képesek az izmaink? Hogyan 
erősíthetjük izmainkat? Miért érdemes rendszeres testmozgást végezni? Miért van 
szükség a bemelegítésre? Kiből lesz a jó rövidtávfutó? És a jó hosszútávfutó? 
Ellenőrizd a naptáradban, hogy mennyi időt töltesz egy hét alatt testmozgással! 
Vegyél elő egy tükröt és tedd próbára az arcizmaidat! Húzd fel a szemöldöködet, 
és vágj különféle arckifejezéseket! 
Kutass, búvárkodj! Elfárad-e a szívizom?
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Emlékszel? Az előző osztályokban már tanultál arról, hogyan ismerd meg önmagad. Önma-
gunk valós megismerése azért is fontos, mert ennek alapján tudunk jó kapcsolatot kiala-
kítani a környezetünkkel. Kisgyerekkorunkban a családunk és a tanáraink sokat segítenek 
az önismeretben. Ha önmagunkat tudjuk becsülni és szeretni, akkor másokat is tudunk. 
Kapcsolataink minősége befolyásolja az életünk minőségét is. Az emberekkel való kap-
csolatunkban nagyon fontos a tisztelet. Az emberek tiszteletét tiszteletet érdemlő visel-
kedéssel lehet kivívni.

Közösségben élek

A családban negyedik osztályosként már több feladatot vállalhatsz. Egyre önállóbb leszel. 
Rendszeresen részt vehetsz a házimunkában, segíthetsz a kisebb testvérednek. Nem 
várhatsz mindenért jutalmat, hiszen mindezeket magadért is teszed. A kisebb testvéred 
számára példa is vagy, erről nem szabad megfeledkezned. Beszélj otthon is kulturáltan, 
kedvesen a családtagjaiddal! Légy hozzájuk őszinte! Teremtsetek időt a problémák meg-
beszélésére, mert rossz érzés, ha sokáig magadban hordozod.

Együttélés a családban

Iskolai közösségek, baráti kapcsolatok

Együtt a családJáték a kisebb testvérrelHázimunka

Az iskola fontos színtere az életednek, hiszen az életed egy részét itt töltöd. A társaiddal 
való kapcsolat mutatója az, hogy mennyire tudsz másokon segíteni és örömet okozni szá-
mukra. Mennyire tudod beleélni magad a mások lelkiállapotába. Ez a beleérző képesség 
(empátia). Nagyon fontos a kölcsönös segítőkészség. A vidámság is olyan tulajdonság, 
amellyel sok kellemes percet szerzel a környezetednek.

Önmagadban, a társaidban, és az emberekben igyekezz minél több jó tulajdonságot 
felfedezni. Környezetedben elsősorban a jót és a szépet próbáld keresni. Képzelj magad 
elé egy rózsacsokrot! A gyönyörű színeit és az illatát csodálod, és nem a tüskéitől riadsz 
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vissza. Az emberekben, a társaidban sem a „tüskéket” kell keresned. Fordulj feléjük tisz-
telettel és jóindulattal.

A barátságban nélkülözhetetlen az egy-
más iránti tisztelet, türelem, őszinteség, az 
alkalmazkodás és a segítőkészség. Nem az 
a fontos, hogy a barátod gazdag vagy sze-
gény gyerek. Nem is az, hogy ő a legerősebb 
vagy a legszebb az osztályban. A belső érté-
kek az igazán lényegesek. Természetesen 
senki sem tökéletes. Hibái mindenkinek 
vannak. 

A kapcsolataidat befolyásoló jó tulajdon-
ságok: tapintat, fi gyelem, megbízhatóság, 
titoktartás, kedvesség, bátorság, humor.
Nem tesznek jót a kapcsolatoknak: a dicsekvés, kapzsiság, hízelgés, nagyképűség, hazudo-
zás, árulkodás és az erőszakosság. Az irodalomban és az életben mindegyikre találsz példát.

„Nincs titokzatosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a megértő, türelmes, 
áldozatkész barátság.” (Márai Sándor)

SAINT-EXUPÉRY: A kis herceg (részlet)
– Légy szíves, szelídíts meg – mondta a róka.
– Kész örömest – mondta a kis herceg –, de nem nagyon érek rá. Barátokat 

kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem!
– Az ember csak azt ismeri igazán, amit megszelídít – mondta a róka. Az em-

berek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak 
a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincse-
nek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem!

– Jó, jó, de hogyan? – kérdezte a kis herceg?
– Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülsz tisztes távolba tő-

lem, úgy, ott a fűben.
Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. De minden 

áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz… 

Barátok

Milyen rendszeres feladatod van a családban? Szerinted ti kulturáltan és kedvesen 
beszéltek egymással a családban? Miben veszel példát édesapádról, édesanyád-
ról és a nagyszüleidről? Mondj arra példát, mikor segíteni tudtál valakinek! Mit 
tanulhatsz a regényrészletből a rókától? Jellemezd a legjobb barátodat! Vitassá-
tok meg: Megmondják-e egymásnak a hibáikat az igazi barátok? Miben vehetsz 
példát a barátodról?
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A felnőttek és a gyerekek is bizonyos szabályok szerint élnek. Ha nem így történne, igen 
nagy zűrzavar lenne az életünkben A szabályok – még ha néha nehéz is betartani őket –, 
megkönnyítik az életünket. Ha jó példát látsz a környezetedben, akkor sokkal könnyeb-
ben elsajátítod a helyes viselkedés szabályait.

A helyes viselkedés

Természetes dolog, hogy minden ember az anyanyelvén tudja a legszebben kifejezni ma-
gát. A szüleid tanítottak meg beszélni és a tanulmányaid során egyre fejlődik a szókin-
csed. Igyekezz szépen és választékosan kifejezni magad! A kommunikáció legalapvetőbb 
formája az udvarias köszönés, megszólítás és kérés. Erről már tanultál.

Az emberi kommunikáció: beszéd, testbeszéd

Mosoly, düh, szomorúság, csodálkozásMosoly, düh, szomorúság, csodálkozás

Emlékszel? Ahhoz, hogy alaposan meg tudjuk érteni az állatokat, meg kell fi gyelnünk 
a testbeszédüket. Az embereknek is van testbeszéde.

Ismered a szólást? „Mást mond a szeme, mint a szája.” Tehát ha valaki nem mond 
igazat, elárulhatja a tekintete, az arckifejezése, a testtartása.

Az ember testbeszéde (gesztusai) több országban azonosak. A boldog és jókedvű em-
ber mosolyog. A szomorú ember összehúzza a szemöldökét vagy mogorva arcot vág. A fi ntor, 
a hunyorítás beszéd nélkül is érzelmeket fejez ki. A fejbólintás a világ nagy részén igenlést 
jelent. A fejrázás szintén. Testtartásunkkal sok mindent ki tudunk fejezni. A vállvonogatás 
azt jelenti, hogy nem érdekel. A lehajtott fej és a hajlott hát szomorúságot jelent. Csú-
nyán, rendetlenül ülni neveletlenség, és azt jelenti, hogy nem tiszteljük a környezetünket.

Vannak olyan országok, ahol mást jelent a testbeszéd, mint nálunk. Ha nem ismerjük 
ezeket, kellemetlen helyzetbe kerülhetünk. A kínaiaknál a vállrándítás lenézést jelent. A ti-
betiek köszönés alkalmával meglengetik a kalapjukat, kinyújtják a nyelvüket.
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Ha véletlenül valamelyiket műveled az alábbiak közül, igyekezz minél hamarabb le-
szokni róla! Odafi gyeléssel és akarattal sikerül. 

•  Mit tud az ember a szemével? Bámészkodni, forgatni, kukucskálni. Egyiket sem illik. 
Nézz és láss a segítségével, éjszaka csukd be és aludj!

•  Mit tud az ember az orrával? Felhúzni, fi ntorogni, mindenbe beleütni, trombitálni, 
terjeszteni a náthát. Ez sem illik. Használd levegővételre és tartsd tisztán!

•  Mit tud az ember a szájával? Beleszólni, közbevágni, csúnyán beszélni, szájalni, tele 
szájjal ásítani, a nyelvét öltögetni, köpködni. Bizony egyik sem illendő. A szád a helyes 
beszédre és az evésre való.

•  Mit tud az ember a fülével? Hallgatózni, fülelni, piszkálni. Inkább hallás céljára hasz-
náld!

•  Mit tud az ember a kezével? Ajtót csapkodni, mutogatni, vakarózni, mindenhez hozzá-
nyúlkálni, zsebre tenni. A kezed segítségével írj, egyél, dolgozz, és segíts másoknak is!

•  Mit tud az ember a lábával? Toporzékolni, asztalra tenni, rugdosni. A lábunk a járásra 
és futásra alkalmas testrészünk.

KukucskálásMutogatásNyelvöltögetés

A kulturált viselkedés jutalma, hogy az emberek szeretnek a közeledben lenni és 
keresik a barátságodat. A szüleid és a tanáraid büszkék rád.

Milyen módon tudunk kommunikálni más emberekkel? Játsszátok el, hogyan kö-
szöntök a következő helyzetekben: megérkeztek az iskolába, hazaérkeztek az 
iskolából, bementek a boltba! Játsszátok el az alábbi szituációkat: éhes vagy, és 
kérsz édesanyádtól enni, kérsz valamit a boltban a kiszolgálópultnál! Miért szok-
tad fi gyelni az emberek testbeszédét? Mondd el a tanultak alapján, hogy neked 
miről kellene leszoknod!
Próbáljátok meg az iskolában, vagy otthon a családdal eljátszani a következő 
játékot! Minden gyerek vagy családtag felírja a nevét egy-egy kis cédulára. Aki 
megszegi a viselkedési szabályokat, bedobja a nevét egy dobozba. Hétvégén 
nézzétek meg, hogy kinek került bele leggyakrabban a neve a dobozba! Vonjá-
tok le a megfelelő következtetéseket!
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„Egyetlen kincsünk, ami örökre a mienk marad, a szeretet megszerzésének a képessége.”
SELYE JÁNOS

Van egy nagyon jó érzés, amely nem hiá-
nyozhat az életünkből: a szeretet. Szerete-
tet jó adni és kapni. A szeretet valaki iránti 
jóakaratban, gyengédségben, önzetlenség-
ben, ragaszkodásban megnyilvánuló érze-
lem. Cselekedeteinkkel bizonyítjuk. Szere-
ted a rokonaidat, a szüleidet, a testvéreidet, 
a barátaidat. A szeretet nem egyszerű ro-
konszenv. Akiket szeretsz, azokat jól isme-
red. Így van ez a növényekkel és állatokkal 
kapcsolatosan is. Ha alaposan megismered 
őket, másképp érzel irántuk. Néhány osztály-
társadat csak azért nem szereted, mert nem ismered őket igazán. Azt az embert szereted, 
akit a jó és kevésbé jó tulajdonságaival együtt is elfogadsz. A szüleid is így fogadnak el téged.

Szeretetet lehet adni és kapni, de nem lehet kierőszakolni. Rá kell szolgálni: tapintattal, 
gyengédséggel, fi gyelemmel. A szívünkkel is kell élni. Igyekezz mindennap valami jót 
tenni másokért! Ha így élsz, téged is többen fognak szeretni. Az önzés, az irigység, a rossz-
indulat és a bosszú nem férnek össze a szeretettel. 

•  Minden reggel ébredés után töltsd meg a képzeletbeli „szeretettankodat”! Gon dold 
azt, hogy ebből egész nap „fogyaszthatod” a szeretetet.

•  Móra Ferenc: A szánkó című elbeszélésében az önfeláldozó szeretet legszebb példáját 
olvashatod. A szeretet legmagasabb foka az önfeláldozó szeretet.

•  Az emberek szeretete mellett a hazaszeretet, a munka szeretete és a természet szere-
tete is nagyon fontos. Híres történelmi személyiségek, tudósok szép példákat mutatnak 
ebben. A szüleid is példát mutatnak számodra, és te is a kisebb testvérednek.

Milyen cselekedetekben nyilvánul meg a szeretet? Mondj példákat a saját éle-
tedből, a mesékből, az irodalomból! Milyen érzés, amikor téged szeret valaki? 
Miért jó szeretetet adni? Vitassátok meg! Aki szeret bennünket, az megmondja-e 
a szemünkbe a hibáinkat? 

A szeretetről

SELYE JÁNOS

Szeretet

„Aki az embereknél eredményt akar elérni, kell, hogy szeresse őket.”
CHARLES HEDDON SPURGEON

„Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem 
ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte lévőre.”

WEÖRES SÁNDOR
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„Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.”
TAMÁSI ÁRON

A hazaszeretet hasonlít a szülők, a barátok iránt érzett sze-
retethez. Hazaszeretetünk a saját érdekeinknél fontosabb. 
Önzetlenség, odaadás, önfeláldozás jellemzi. 

A hazaszeretet a hazához: lakóihoz, nyelvéhez, múltjához, 
földjéhez érzett ragaszkodás.

A hazánk a mi nagyobb családunk. Közös nyelven beszé-
lünk, közösen gondolkodunk, együtt örülünk a sikereinknek. 
Ápoljuk közös szokásainkat, hagyományainkat. A természet-
tel is találunk hasonlóságokat. A fák gyökereikkel megkapasz-
kodnak a földben. Ellenállnak a szélnek, ebből táplálkoznak, 
ez élteti őket. A haza is ilyen gyökereket jelent az emberek 
számára. 

A felnőttek nemcsak a családjukért, hanem a hazájukért is dolgoznak. Többüknek olyan 
a munkája, hogy messze földön híressé teszik a mi hazánkat, Magyarországot.

Soha nem szabad elfelejtened, hogy más népek is ugyanúgy szeretik a saját hazájukat, 
ahogy te a tiédet. Ezt tartsd tiszteletben! A 13 aradi vértanú között szerb, szlovák, német 
és örmény hazafi ak is voltak. A mi népünkért is feláldozták az életüket.

Több híres magyar származású tudós dolgozik a világ minden táján. Sokan közülük 
mindvégig büszkén vállalják magyarságukat, és segítik a hazájukat.

Híres költőink, muzsikusaink, festőink, táncosaink a művészetek eszközeivel fejezik ki 
hazaszeretetüket. A tudósok kutatásaik eredményeivel, a sportolók a győzelmükkel erő-
sítik hazánk hírnevét.

Nem csak a felnőttek tehetnek a hazájukért. Az előző osztályokban megismerkedtél 
ünnepeinkkel, hagyományainkkal, nemzeti jelképeinkkel. Megismerted hazánk nagyobb 
élőhelyeit, és tanultál arról, hogyan védd a környezetedet. 

Ebben a tanévben megismerkedhetsz hazánk nagytájaival, városaival. Olvashatsz a 
nemzeti parkjainkról, képzeletbeli utazásokat tehetsz a térkép segítségével. Ha mindezt 
alaposan megismered, azzal a hazaszeretetedet bizonyítod. A nemzeti ünnepeinkre való 
emlékezéssel, hagyományaink ápolásával szintén ezt teszed. Jó emberi kapcsolataiddal, 
a szép magyar beszédeddel, illemtudó viselkedéseddel itthon és külföldön bizonyíthatod 
a hazaszeretetedet.

Cselekvő szeretettel szeresd a hazádat, hogy amerre jársz a világon, mindenütt 
büszke lehess arra, hogy magyar vagy! 

Mi a hazaszeretet? Milyen tulajdonságok jellemzik a hazaszeretetet? Mit tehet-
nek a felnőttek a hazájukért? Te mivel bizonyíthatod, hogy szereted a hazádat? 
Mit szeretnél tenni a hazádért, ha felnőtt leszel?

A hazaszeretet
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A szenvedélybetegségek egészséget és környezetet károsító viselkedésformák. Például 
a játékszenvedély (kártya), számítógép-függőség, videofüggőség, kényszeres evés, alkoho-
lizmus, drog függőség.

Alkoholizmus. A kulturált borivás szokása régi hagyo-
mány. Alkoholt csak a felnőtt emberek fogyaszthatnak. Ők 
is alkalomszerűen és mértékkel. A rendszeres és nagyobb 
mennyiségű alkohol fogyasztása függőséghez vezet, ká-
ros szenvedéllyé válik. Az alkoholista emberek nem tudják 
rendesen végezni a munkájukat, a gyomruk, a májuk, az 
agyuk is károsodhat. Elveszítik az emberi kapcsolataikat 
és a családtagjaik tiszteletét. Az alkoholista nők gyerekei 
gyakran koraszülöttek, vagy valamilyen egészségkároso-
dással születhetnek. Az alkoholista embereknek gyakran 
változik a hangulatuk. Egyszer jókedvűek, máskor durvák, 
beszédük nehezen érthető, mozgászavarral küszködnek. 
Gyakran okoznak baleseteket, más emberekre is ve szé-
lyessé válnak. Családi életük tönkremegy, elmagányosod nak.

Az alkoholizmus gyógyítható, orvoshoz kell fordulni!

A te szervezeted még fejlődésben van, egyáltalán nem szabad alkoholt fogyasztanod!

Dohányzás. A dohányzással kapcsolatosan sokszor hal-
lod: káros szenvedély. A kamaszodó gyerekek kíváncsiság-
ból gyújtanak rá. Azt gondolják, hogy a dohányzás „menő” 
dolog. A dohányzás nagyon káros az egészségre. A do-
hányzás közben keletkező kátrány lerakódik a légcsőben, 
a tüdőben, erős köhögést okoz. A nikotin erős méreg. Ká-
rosítja a szívműködést és az érrendszert. A tartósan hos-
szú ideig dohányzók gyakran szenvednek daganatos beteg-
ségekben. A dohányosok a környezetükben élő emberek 
egészségét is veszélyeztetik. A passzív dohányzás, azaz 
a füsttel teli levegő belélegzése káros az egészségünkre. 
Ma már csak az arra kijelölt helyeken lehet dohányozni.

A drogok hatása az emberre. Mit nevezünk drognak? Minden olyan anyagot, amely ha 
bekerül a szervezetünkbe, a központi idegrendszerre hat. Ennek hatására másképp visel-
kedünk, megváltozik a hangulatunk, és másképp észleljük az egész környezetünket. A drog 
szó helyett gyakran használjuk a kábítószer kifejezést. Nem minden drog kábít, különböző 

Szenvedélybetegségek

Dohányos tüdő, ép tüdő

A nagyobb mennyiségű és rendsze-
res alkoholfogyasztás káros 
szenvedély
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hatásokat fejtenek ki. Vannak olyanok is, amelyek fé-
lelmet, szorongást idéznek elő. A drogfogyasztó ember-
nél különböző testi és lelki problémák alakulhatnak ki. 
Ha nem jutnak folyamatosan a droghoz, elvonási tüne-
tek jelentkezhetnek. Feszültség, idegesség, depresszió, 
és sajnos előfordul az öngyilkosság is. A drogosnak 
súlyosak a lelki problémái. A számára korábban fontos 
dolgok már nem érdeklik. Elveszti az értékét a tanu-
lás, a munka, a barátság, a család, a hobbi. Sok időt, 
energiát és pénzt pazarol a drog megszerzésére, ami 
nagyon drága. A drog hatására olyan dolgot – akár bűntettet – is elkövetnek, amit egyéb-
ként nem tennének. A túladagolás és a rendszeres fogyasztás gyakran halálhoz vezet. Az 
injekció formájában alkalmazott drogok súlyos fertőző betegségeket terjeszthetnek (AIDS, 
fertőző májgyulladás). Rászokni könnyű, a leszokás gyakran évekig tart. A segítségre szo-
rulók számára drogambulanciák működnek, ahol szakemberek nyújtanak tanácsot és 
kezelést.

Sok fi atalt a kíváncsiság juttat el a drogozásig. Nagyon fontos, hogy ne fogadj el sem 
baráttól, sem idegentől port, tablettát vagy bélyeget. Az ember azért ember, hogy 
maga irányítsa az életét. Aki drogot fogyaszt, az a szer hatása alá kerül, és az irá-
nyítja tetteit. Az ember kiszolgáltatottá válik.
Bármilyen szenvedélybetegségben szenvedő embernek az orvosi kezelésen kívül 
a környezete és a családja segítő támogatására van szüksége.

Milyen szenvedélybetegségeket ismersz?
Van-e ilyen ember a környezetedben?
Milyen hatással van az alkohol, a dohányzás és a drog az emberi szervezetre?
Játsszátok el azt a helyzetet, amikor le akartok beszélni egy embert a káros szen-
vedélyéről!
Hogyan gyógyulhatnak meg a szenvedélybeteg emberek?

A kábítószer-fogyasztásnak ilyen 
következménye is lehet

Vannak olyan emberek, akik sok pénzt veszítenek a 
kártyajátékon

Ha túl sokat ülsz a számítógép előtt, a szenvedélyeddé 
válhat, betegséget okozhat
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Az ember életkori szakaszai
Mi jellemzi az alábbi életszakaszokat: magzati kor, csecse-
mőkor, kisgyermekkor, gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, fel-
nőttkor, időskor?
Tudod-e, milyen súllyal születtél? Milyen érdekességeket 
tudtál meg a szüleidtől a csecsemő- és kisgyermekko-
rodról? Miben szoktál segíteni a kisebb testvérednek? Mi-
lyen időközönként találkozol a nagyszüleiddel?

Mozgásunk
Mi segíti testünket a mozgásban? Milyen mozgást végeznek 
az izmaink? Mivel erősíthetjük izmainkat? Mennyi időt kell 
naponta testmozgással töltenünk? Mondj példákat arra, 
hogy milyen mozgásformák, sportok közül válogathatunk! 
Mi a következménye a rendszeres testedzésnek? Mi az 
összefüggés a rendszeres testmozgás és a lelki egészség 
között? Milyen betegségek elkerülésében segít a rendszeres 
mozgás? Miért van szükség bemelegítésre? Szoktatok-e 
alkalmanként a családdal kerékpározni vagy túrázni, ki-
rándulni? 

Közösségben élek
Miért szükséges az önismeret? Ki segít neked, hogy jobban 
megismerhesd önmagad? Mi a rendszeres feladatod a csa-
ládi munkamegosztásban? Milyen gyakran kell rád szólni 
a szüleidnek, mert nem viselkedsz kulturáltan? Vitassátok 
meg: Csak abban az esetben kell kulturáltan viselkedni, ha 
nem vagyunk egyedül?
Milyen tulajdonságok segítenek beilleszkedni az iskolai kö-
zösségbe? Milyen tulajdonságok nélkülözhetetlenek a ba-
rátságban? Mondj olyan tulajdonságokat, amelyek pozití-
van befolyásolják az emberi kapcsolatokat!

A helyes viselkedés
Miért szükséges a mindennapokban betartani a viselke-
dési szabályokat? Odafi gyelsz-e arra, hogy választékosan 
beszélj, és szépen fejezd ki magad? Játsszatok el különböző 
hangulatokat az arcotokkal és a testtartásotokkal! A társai-
tok találják ki, mit szeretnétek kifejezni. 
Mondd el, milyen viselkedési szabályok jutnak az eszedbe 
a következő testrészekkel kapcsolatosan: szem, orr, száj, 
fül, kéz, láb!

Összefoglalás

Nagyszülők és unokák

Családi túrázás

Légy a járműveken is udvarias!
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

ÉlőhelyünkÉlőhelyünk
a Földa Föld

„Ha valaki nem tekinti tulajdonának a természetet, 
hanem érzi, hogy annak csupán értelmes része, kön-
nyen el tudja dönteni, hogy mit szabad, és mit nem.”

(Csányi Vilmos)
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

A világegyetem a világmindenség. A világegyetemben galaxisok vannak. A mi galaxisunk 
a Tejútrendszer. Több száz milliárd galaxis is lehet. 

A Naprendszer bolygói: a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az 
Uránusz és a Neptunusz. Minden bolygó kering a Nap körül. A Föld saját tengelye körüli 
forgásának ideje 24 óra = 1 földi nap. A Föld keringési ideje 365 nap = 1 év.

Helyünk a világegyetemben

A Naprendszer kilencedik tagját, a Plútót a tudósok 2006 óta nem bolygónak, hanem 
kisbolygónak tekintik.

Földünkön 6 földrész van: Amerika, Ázsia, Ausztrália, Afrika, Európa és Antarktisz.
A földrészeken országok vannak.

Mi Európában, Magyarországon élünk.

VILÁGEGYETEM

TEJÚTRENDSZER
(GALAXIS)

NAPRENDSZER

VILÁGEGYETEMVILÁGEGYETEM

TEJÚTRENDSZERTEJÚTRENDSZER
(GALAXIS)(GALAXIS)

NAPRENDSZERNAPRENDSZERNAPRENDSZERNAPRENDSZERNAPRENDSZERNAPRENDSZER
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• Bolygónkról a különféle megfi gyeléseket az űrszondák küldik a Földre.
• A Nap tömege 332 958 Föld tömegével egyenlő!
•  Elsőként az Apolló űrhajósai számoltak be arról, hogy a Föld a világűrből nézve gyönyörű 

bolygó. Kéken csillogó ékkő a csillagokkal pettyezett végtelen sötétségben.
• Mai ismereteink szerint csupán a Földön adottak az élet feltételei.

Határozd meg Magyarország helyét a világegyetemben! Vitassátok meg, lehetsé-
ges-e élet a Földön kívül! Mondjátok el, hogyan képzelitek el más bolygók élőlé-
nyeit! Írjatok fogalmazást, készítsetek rajzokat!

Mi micsoda sorozat: A csillagok, Otthonunk a Föld, Otthonunk a világegyetem

FÖLDFÖLD

EURÓPAEURÓPA

MAGYARORSZÁGMAGYARORSZÁG
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Az ősemberek még nem voltak olyan kíváncsiak, mint a mai gyerekek. 
Elég volt nekik annyi, ameddig a szemükkel elláttak. A későbbi 
időkben még a tudósok is úgy képzelték, hogy a Föld korong alakú, 
mint egy százforintos.

A nagy utazások, a tudomány és a technika fejlődése révén ma 
már tudjuk: a Föld gömb alakú. Nem tökéletesen gömbölyű, az 
Északi- és Déli-sark vidékén egy kissé belapult. Óriási kőzet- és 
fémgolyó, amelynek felszínét víz és talaj borítja.

A Föld alakja, mozgásai
Milyen alakú a Föld?

Földünk felszínének 70,8 százaléka tenger és óceán. A szárazföldek 
mindössze a felszín 29,2 százalékát foglalják el. Ezen a viszonylag kis 
területen él az egész emberiség. A Föld jövője tőlünk, emberektől függ. A 
mi feladatunk, hogy védelmezzük, és igyekezzünk még hosszú ideig 
élhetővé tenni.

71% víz71% víz

29%29%
száraz-száraz-

földföld

Az ősemberek még nem voltak olyan kíváncsiak, mint a mai gyerekek. 

Űrhajóból nézve a Föld gyönyörű 
kék bolygónak látszik 

A Földgömb a térképnél pon to sab-
ban ábrázolja a Földet, mert
a valóságnak megfelelően gömb 
alakúnak mutatja

A földgömbön egy kör alakú vonal,
az Egyenlítő a Földet két részre osztja: 
északi félgömbre és déli félgömbre

Az iránytű az Északi-, illetve a Déli-
sark irányába mutat

A Föld mozgásai
Az alábbi állítások bizonyításához végezzétek el a munkafüzetben található kísérleteket!

A Földnek igazából nincs tengelye, mint ahogy azt az asztali földgömbön látjuk. A Föld 
egy képzeletbeli tengely körül forog az óramutató járásával ellenkező irányba.

Mi úgy látjuk, hogy reggel felkel a Nap, és este lenyugszik. Amikor a legmagasabban 
áll az égbolton, akkor tudjuk, hogy dél van. 
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Valójában nem a Nap kel fel és nyugszik le, hanem a földgolyó forog. A Nap mozgása 
az égbolton csak látszólagos.

A Nap nem mindig egyformán világítja meg a Földet. A Föld megvilágított felén nap-
pal, az árnyékban levő felén éjszaka van.

A Föld forgása nyugat–keleti irányú. A forgás következménye a nappalok és éjszakák 
váltakozása. A tengely körüli forgás időtartama 1 nap = 24 óra.

Vajon a Nap járja körül a Földet, vagy a Föld a Napot?
A keringő Földet a Nap melege nem egyformán éri. Az északi félteke nyáron fordul 

leginkább a Nap felé, télen a legkevésbé. Eszerint váltják egymást az évszakok.

A Föld ellipszis alakú pályán kering a Nap körül.
Nap körüli útját 365 nap = egy év alatt teszi meg
(Pon to sab ban 365 nap és 6 óra alatt)

A sas mielőtt lecsap a zsákmányára, kering a levegőben A repülőgép leszállás előtt köröz a levegőben

Milyennek képzelték régen őseink a Föld alakját? Milyen színekkel ábrázolja a föld-
gömb Földünk domborzatát? Milyen Földünkön a szárazföldek és óceánok aránya? 
Melyik a Föld legészakibb és legdélibb pontja? Miért nem találkozhat egy pingvin 
a jegesmedvével a Déli-sarkon? 
Mutasd meg a földgömbön az Egyenlítőt, az északi és a déli félgömböt! Milyen 
mozgásokat végez a Föld? Mi e mozgások következménye? Mit tehet az osztá-
lyotok, a családotok a Föld védelméért?

A sas mielőtt lecsap a zsákmányára, kering a levegőben A repülőgép leszállás előtt köröz a levegőben

Az évszakok változásaAz évszakok változása
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A Föld hét bolygótestvérével együtt (Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, 
Neptunusz) a Naprendszer tagja. A Naprendszerhez tartoznak még a kisbolygók, a holdak, 
a meteorok, az üstökösök és természetesen maga a Nap.

Több ősi kultúrában a Napot istenként tisztelték, és imádták. Elődeink is tisztában voltak 
a Nap jelentőségével. A Nap a világosság, a jó megtestesítője, szemben a sötétséggel, a 
rosszal. Távol tartja a rosszindulatú lényeket, amelyek éjszaka aktívabbak. 

A Napot a magyar néphitben nem természetfeletti lényként (istenként) képzelték el. 
Szent és áldott volt: „az Isten szeme”. Melegített, világított, segített az időbeosztásban, 
a tájékozódásban. A földművelő ember a munkarendjét a Nap járásához igazította. A me-
zőgazdasági munkát ma is „látástól vakulásig” végzik az emberek. Jóslások is kötődtek 
hozzá (időjárás-, termésjóslás), amelyeknek sok tapasztalati alapja is volt.

Földünk éltetője: a Nap 
A Föld és bolygótestvérei

Mit gondoltak őseink a Napról?
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Mit tudunk ma a Napról?
A Nap csupán egy közepes méretű csillag a Tejútrendszer több milliárdnyi csillaga közül. 
Óriási izzó gázgömb, amely hő- és fényenergiát bocsát ki. Energiájának csupán töredéke 
jut el a Földre, de ez elegendő ahhoz, hogy megvilágítsa és melegen tartsa. Évmilliárdok 
óta egyenletes erővel süt. Ha egyáltalán nem sugározna a Földre, néhány hét alatt el-
pusztulna az egész élővilág.

A Nap a földi élet éltetője, az időjárás karmestere. Ereje mozgatja a vizet (Emlékszel 
a víz körforgására?), és a levegőt (szél). Élteti a növényt, az állatot és az embert.

A Nap is forgómozgást végez. Körülbelül 30 nap alatt fordul meg a tengelye körül.

•  Miért van melegebb nyáron, mint télen? A Nap 
decemberben 9 órát süt, júliusban 15 órát. Ami-
kor a nyár közeledik, a Nap mindig egy kicsit ko-
rábban kel, és később nyugszik. Földünk déli fél-
tekén ez a folyamat pontosan ellenkező irányba 
halad. A Nap decemberben süt legtöbbet, júli-
usban a legkevesebbet.

•  A Nap a világűr hozzánk legközelebb eső csillaga. 
A Földtől télen 144 millió, nyáron 153,6 millió 
kilométer távolságra van.

•  A sötét színű tárgyak elnyelik a fényt, és energi-
ává alakítják. A világos színű tárgyak visszaverik 
a fényt, mielőtt energiává alakulhatna.

•  A mesterséges holdak és a rádiótávcsövek segít-
ségével egyre többet tudunk meg a csillagokról.

• A napfelkeltekor ültetett palánta gyorsabban nő.
•  A palóc néphit szerint Kisasszony vagy Boldog-

asszony napján rózsát hány (erősen süt) a Nap.

Mit gondoltak régen az emberek a Napról? Mit je-
lent a földi élőlények számára a Nap? Mit tudunk 
ma a Napról? Milyen szabályokat szükséges betar-
tanod a Nap megfi gyelése és napozás alkalmával?

Kutass, búvárkodj! Mi a napfogyatkozás? Vajon 
mennyi ideig fog még sütni a Nap?

Ha szeretnéd a Napot megfi gyelni szabad szemmel vagy távcsővel, nem ajánlatos 
közvetlenül belenézned. Súlyosan károsodhat a szemed.
A napfényre a testünknek is szüksége van. A napozás szabályait már ismered, min-
dig tartsd be!

Rádiótávcső

Mesterséges hold

Rádiótávcső

Mesterséges hold
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

„Örömet az olyan egyszerű és természetes dolgok is okozhatnak, mint a köd a rétek fe-
lett, a napsugár játéka a leveleken, a Hold látványa a vizek felett.”

SIGURD F. OLSON

A Földet légburok veszi körül, amelyet légkörnek nevezünk. Az időjárás kifejezést a légkör 
mindennapi változásainak leírásához használjuk. A meteorológusok lejegyzik a hőmérsék-
letre, a nedvességre, a felhősödésre, a csapadékra és a szélre vonatkozó méréseket. Ezek 
az adatok számunkra hideget, meleget, csapadékot jelentenek. Ezeket a változásokat 
a Nap idézi elő. Emlékszel? A Nap az időjárás karmestere.

Az időjárás a levegő alsó rétegében – a föld felett körülbelül 10–15 kilométer ma-
gasságig – lejátszódó változás. Képzeld el az egészet úgy, mint egy fi lmet! Az idő a légkör 
állapota egy pillanatban, azaz egy fi lmkocka. Az időjárás jelensége egy jelenet a fi lmből. 
Az éghajlat az egész fi lm, az összes fi lmkocka együttese.

Az éghajlat különféle meteorológiai adatok többéves 
összegzése. Legalább 30 éven át tartó megfi gyelési és mé-
rési adatokat tartalmaz: legmagasabb–legalacsonyabb 
napi hőmérsékletek, a havi csapadék középértékei, szél, 
nedvesség, felhő, napsütés. Megfi gyelheted, hogy az idő-
járás és az éghajlat elemei azonosak.

Időjárás, éghajlat

Téli táj

•  Magyarországon az 1780-as évek óta folynak 
meteorológiai mérések.

•  Minél magasabban jár a Nap az égen, annál job-
ban melegít. Először a földfelszínt melegíti fel. 
A földfelszín fokozatosan felmelegíti a levegőré-
teget.

•  Hazánkban a július a legmelegebb, a január a 
leghidegebb hónap.

•  Egy nap hőmérsékletének átlaga a napi közép-
hőmérséklet. Reggel, délben és este mérd meg a hőmérsékletet! A mért ada-
tok összegét oszd el hárommal! [Például, ha egy nyári reggel 14 °C, délben 
26 °C, este 20 °C van, akkor (14 + 26 + 20) : 3 = 20 °C a napi közép hő mér-
séklet.]

IDŐ

  IDŐJÁRÁS

     ÉGHAJLAT
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Szivárvány

Mi a villám? Hatalmas elektromos szikra, amely a felhők 
között, vagy a felhő és föld között keletkezik. A légkörben 
cikázó villám felmelegíti a körülötte lévő levegőt, amitől az 
gyorsan tágul. A levegő tágulása dörgő hangot ad. A villám-
lás során hatalmas elektromos energia termelődik. Nem 
tudjuk hasznosítani, mert csak egy pillanatig tart.

Hogyan keletkezik a szivárvány? A nyári záporokat min-
dig szivárvány követi. Szivárványban akkor gyönyörköd-
hetsz, ha a Nap mögötted van. A Napból érkező fénysugár 
a légkörben található vízcseppeken megtörik, színekre bom-
lik, majd visszaverődik. Teljes szivárványkört csak repülő-
gépről lehet látni.

Fényjelenségek

A hang terjedése
Emlékszel arra, amikor második osztályban megszólaltat-
tuk a pohárkórust?

A hang minden esetben valamilyen anyagban terjed. 
Gázban, folyadékban, vagy szilárd anyagban. A mi hangunk 
a levegő segítségével terjed. Ha a szobában nem lenne 
levegő, semmit sem hallanánk. Az űrben például nem hall-
hatunk semmilyen hangot. A Holdon sem.

A hang sebessége körülbelül háromszorosa egy verseny-
autó sebességének. A levegőben lassabban terjed, mint a folyadékokban és a szilárd 
anyagokban. A szél sebessége és a hőmérséklet is befolyásolja a hang terjedését.

A szélzúgást az okozza, hogy a hang valamilyen akadályba ütközik. A hang erőssége 
függ a szél sebességétől és attól, hogy milyen akadályba ütközik.

A mennydörgés során érzékeljük a legjobban, hogy a hang terjedési sebessége las-
súbb, mint a fényé. A villám hamarabb érkezik a földre, és utána halljuk a mennydörgést.

•  Az ultrahang olyan magas hang, amit a fülünk nem érzékel. A denevérek az ultra-
hang és a visszhang sebességével tájékozódnak.

• A hanghullámok visszaverődését visszhangnak nevezzük. 
•  Az infrahangot sem halljuk. Az elefántok nagy távolságból is tudnak kommuni-

kálni az infrahangok segítségével.
• Sok repülőgép a hangsebességnél is nagyobb sebességgel repül.

Mi az időjárás? Melyek az időjárás elemei? Mi az éghajlat? Van-e különbség az 
időjárás és az éghajlat elemei között? Hogyan terjed a hang? Milyen fény- és 
hangjelenségeket ismersz? Mi a jelenségek oka?

Villámlás
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Valamikor régen az emberek csak szabad szemmel tehet-
ték, hiszen más eszközeik nem voltak. Az ismeretlen ég-
bolttal kapcsolatosan sok hiedelem is született. 

A tudósokat természetesen hajtotta a kíváncsiság, sze-
rettek volna többet tudni az ismeretlen és sok titkot rejtő 
égboltról. A távcső feltalálása óriási fejlődést jelentett az 
emberek életében. A tudósok a 17. században kezdték 
megfi gyelni távcsővel a csillagos égboltot.

Kulin György (1905–1989) magyar csillagász volt, aki 
21 kisbolygót fedezett fel. Valamennyi szép, magyar vonat-
kozású nevet kapott, pl. Pannónia, Mátra stb. A tudomá-
nyos munkáján kívül sok ezer távcsőtükröt csiszolt, és 
más embereket is megtanított erre.

Ma már különböző, a célnak megfelelő távcsöveket vá-
laszthatunk: csillagászati, madarász-, vadásztávcsövet. 

A sokarcú Hold 
Hogyan figyelhetjük meg a csillagos égboltot?

Kulin György

Csillagászati távcső

Milyen a Hold felszíne?
A Hold a hozzánk legközelebb eső égitest. Földünk állandó 
kísérője, mellékbolygója.

A Holdat az emberek először szabad szemmel, majd 
távcsővel, később műholdakkal és űrszondákkal tudták 
megfi gyelni. Majd 1969-ben első ízben ember lépett a Hold 
felszínére. A Holdon nincsenek élőlények. Felszínén magas, 
kopár hegyek, síkságok, kő- és porsivatag található. Nincs 
levegő, ezért nem fúj a szél és nem terjed a hang. Szél és 
víz híján felhők sincsenek az égen. Nem hull csapadék. 
Nagy a hőmérséklet-különbség a nappalok és az éjszakák 
között. Nappal 120 °C fok meleg van, éjszaka –150 °C fok 
hideg. A Holdon a nappalok és az éjszakák is átlagosan 15 
földi napig tartanak. A légkör hiánya miatt nappal is fekete 
az égbolt. Az űrhajósok sétát tettek a Holdon, amelyhez 
természetesen speciális öltözéket viseltek. A súlyos ruhá-
zatban is könnyű volt járni és ugrándozni, hiszen ott a test-
súlyunk lényegesen könnyebb. 

Neil Armstrong amerikai űrhajós, 
aki az Apolló 11 űrhajóval először 
járt a Holdon

Neil Armstrong amerikai űrhajós, 

Csillagászati távcső
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Ha felnézel az esti égboltra, láthatod, hogy a Hold alakja nem mindig egyforma. A Földről 
nézve a Hold megvilágított felének hol kisebb, hol nagyobb része látszik. A népnyelv így 
fejezi ki: A Hold egyszer megtelik, másszor elfogy. A kisgyerekek azt mondják: „egyszer 
kerek, másszor kifl i alakú”.

A Holdnak nincs saját fénye, a Nap fényét veri vissza. Megvilágítottsága a Föld körüli 
keringése során folyamatosan változik. Ezért mondjuk azt, hogy sok arca van. Körülbelül 
29 nap alatt kerüli meg egyszer a Földet. Ugyanennyi idő alatt tesz meg egy fordulatot 
a saját (képzeletbeli) tengelye körül. A növekvő Holdat este látjuk a nyugati, a fogyó Holdat 
reggel látjuk a keleti égbolton.

1. Újholdkor sötétek az éjszakák. A Hold korongjából csak egy nagyon keskeny részt látunk.
2. Az első negyedben a Hold fényes korongja fokozatosan növekszik (félhold), D betűhöz hasonló alakja van (dagad).
3. Holdtöltekor az egész holdkorong fényesen világít.
4. Az utolsó negyedben ismét kisebbedik. Alakja C betűhöz hasonlít (csökken).

A Hold fényváltozásai (fázisai*)

Évezredekkel korábban az emberek a Hold fázisait is használták az időszámításra. 
A Hold valamennyi fázisa egy hétig tart, tehát a négy fázis közel egy hónap alatt 
következik be. A húsvét ideje pl. mindig a tavaszi első holdtölte utáni vasárnap.
A csillagászatban holdnak nevezzük a bolygók, kisbolygók körül keringő égitesteket.
Tudod, mi a különbség a csillag és a bolygó között? A csillagok maguk termelik 
hőjüket és fényüket. A bolygókat a visszavert fény teszi láthatóvá.

Hogyan fi gyelhetjük meg a csillagos égboltot? Kikhez kötődik a távcső feltalálása? 
Keress az interneten magyar csillagászokat! Ismertesd a Hold fényváltozásait! 
Milyen hosszú egy holdhónap? Nézd meg az interneten a holdsétát! Rajzolj egy 
képzeletbeli holdbéli várost!

Kutass, búvárkodj! Mi okozza a Földön az apály és a dagály jelenséget? Milyen 
hiedelmek vannak a Holddal kapcsolatosan? Milyen lehetett az űrhajósok űrru-
hája? Vajon miért nem indul már évtizedek óta űrhajó a Holdra? Miért maradhat-
nak meg az űrhajósok lábnyomai évezredek múlva is a Holdon? 

(*fázis = szakasz, alakulás, állapot)

1. 2. 3. 4.
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Megismerkedtél a Földdel, a Nappal és a Holddal. Megtudtad, hogy miért 24 órából áll 
egy nap, hány napos lehet egy hónap.

Őseink megfi gyelték, hol jár a Nap reggel, délben és este. Tapasztalták, hogy két nap-
kelte között ugyanannyi idő telik el. A Hold alakját is megfi gyelték, és azt, hogy a két hold-
tölte között körülbelül 30 nap, tehát egy hónap telik el, és ez újra és újra megismétlődik.

A különböző égi jelenségek segítségével az időt évekre, hónapokra, hetekre osztották fel.
Az óra, a perc, a másodperc használata teljesen független az égi jelenségektől.
Emlékszel? 3. osztályban megismerted a kalendáriumot. Elevenítsétek fel, mit tartal-

mazott! 
Az első naptár az ókori Egyiptomban készült, és természetesen kitartó csillagászati 

megfi gyelések előzték meg. Ma általánosan elterjedt a Gergely-naptár, amely csak a Nap 
járását veszi tekintetbe.

A naptár ma már nélkülözhetetlen az életünkben. Segítségével jobban tudjuk tervezni 
a tennivalóinkat, és könnyebb az időnket beosztani.

Tartalmazza a hónapokat, a heteket, a napokat. A hónapok többsége 30-31 napos, 
kivéve a február, amely 28 vagy 29 napból áll. Egy nap 24 óra.

Az idő

Egy asztali naptár lapja Ágenda

Ha bajban vagy azzal, hogy hány naposak a hónapok, az alábbi módszerrel megtanul-
hatod: Jegyezd meg: ÁP.–JÚN.–SZE.–NO. Ezek a 30 napos hónapok, a többi 31 napos, 
kivéve a február.

•  Gyertyaóra: A gyertyákat egyenlő beosztásokkal látták el. Amikor égett, elért egy-egy 
jelzéshez, és le tudták olvasni az időt.

•  Homokóra: Két üvegedényből áll, amelyeket kis nyílás köt össze. A homok egy megha-
tározott ideig pergett le egyik edényből a másikba. Ezután megfordították, és ismét 
peregni kezdett. Ma is lehet vásárolni homokórát, a lágy tojás főzésekor használjuk.

A gyertyaórától az atomóráig
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•  Napóra: Évezredek óta használják az emberek. Működése: 
az árnyékok változása a Nap mozgását követi. A munka-
füzeted segítségével te is elkészítheted.

•  Virágóra: A virágok más-más időpontban nyílnak. Ennek 
megfelelően ültetik be a virágágyást!

•  Ingaóra: Feltalálása mérföldkőnek számított az időmé-
rés történetében. Az óra meghajtását kötélre erősített 
súlyok biztosították.

Az első zseb- és karórákban parányi lendkerekek voltak. 
A kvarcórákat rezgő kvarclemezek működtetik. Ezek na-
gyon pontosan mérik az időt. Az atomóra igen bonyolult 
szerkezet.

Honnan tudjuk ma a pontos időt?
Az egész világon bevezették az atomidőrendszert. 
Neve: UTC (Universal Time Coordinated = Egyezmé-
nyesen Koordinált Világidő). 1978-tól egy észak-
német városban, Brauschweigben a Fizikai Kuta-
tóintézet állapítja meg a pontos időt.

Minek a segítségével állapították meg őseink az 
időt? Mit tartalmaznak a naptárak? Hány naposak 
a hónapok? Hogyan fejlődtek az időmérő eszközök? 
Honnan tudjuk ma a pontos időt? Mondj példát 
arra, amikor elkéstél valahonnan! Mi volt a késés 
oka? Próbáld meg időnként megfi gyelni és lemér-
ni, hogy mivel mennyi idő alatt készülsz el! Legyen 
saját naptárad! A szüleid nyomtatott naptárt hasz-
nálnak vagy mobiltelefont?

Kutass, búvárkodj! Kiről Nevezték el a Gergely-
naptárt?

Homokóra

Napóra

Kvarcóra

Ingaóra

Gyerekkorban és felnőttkorban is illik pontosnak len-
ni. Az iskolában és a munkahelyen kötelező. A jó idő-
beosztással megelőzzük a késést, a kapkodást, és 
védjük az egészségünket.

Mit jelentenek a szólások?
Jó munkához idő kell. Az idő pénz. Versenyt futnak 
az idővel.
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Földünkön csaknem minden energia eredetileg a Napból származik. A Nap bőséges tar-
talékokkal rendelkezik.

 Tanultad, hogy az életjelenségek lejátszódásához energiára van szükség. Testünk szá-
mára az elfogyasztott táplálék szolgáltatja az energiát.

Táplálékaink növényi vagy állati eredetűek 
lehetnek. Az állatok egy része növényekkel 
táplálkozik. A növények magukba szívják a 
Nap energiáját, így raktározzák. 

A tüzelőanyagok: a szén, a kőolaj, a föld-
gáz szintén a Nap energiáját hordozzák. Sok 
millió évvel ezelőtt a különböző élőlények 
elraktározták a Nap energiáját. Az élőlények 
maradványai fokozatosan elszenesedtek, 
illetve kőolajjá, földgázzá alakultak.

A különböző energiaforrásokat: a szenet,
a kőolajat, a földgázt ki kell bányásznunk a 
föld mélyéből. Elégetésük során energia ke-
letkezik. Ezt az energiát fűtésre, gépek mű-
ködtetésére használjuk.

Tudnunk kell, hogy ezek az energiaforrá-
sok egyszer elfogynak, és nem tudjuk őket 
pótolni. Felhasználásuk során különböző gá-
zok keletkeznek, amelyek szennyezik a lég-
kört.

A tudósok, a kutatók azon dolgoznak, hogy új energiaforrásokat tárjanak fel. A legjobb 
forrás a természet. Ezek az energiaforrások nem szennyezik a levegőt, és folyamatosan 
újraképződnek.

Szélmalmokat és vízimalmokat évszázadokig használtak az emberek. Ma elektromos 
energiával működnek a malmok. Viszont az emberek újra felhasználják a szél energiáját. 
Szélerőműveket építenek azokon a területeken, ahol gyakran és erősen fúj a szél. A Nap 
energiáját a háztetőkre szerelt napelemek közvetlenül elektromos árammá alakítják. 
A napkollektorok a vizet melegítik fel.

Energiaforrások

Szénbánya

Tárolható-e az energia?

Megújuló energiaforrások

Kőolajkutak hozzák a felszínre a föld mélyéből a kőolajat
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A Föld középpontja nagyon forró, ezért 
azt egy természetes hőforrásnak tekintjük. 
A geotermikus energiát is felhasználjuk 
ener giatermelésre (geo = föld, termo = me-
leg). Lefúrnak a Föld mélyébe egy kilomé-
ter mély lyukat, amelyen a forró gőz a fel-
színre tör. 

A vízi erőművek a víz energiáját haszno-
sítják. A víz mindig a magasabb területek-
ről az alacsonyabb felé folyik. Egy folyó, egy 
vízesés vagy az apály és dagály (apály = 
a vízszint csökkenése, dagály = a víz szint-
jének emelkedése) által mozgásban tartott tengervíz jelentős energiaforrás. 

A Nap energiáját felhasználhatjuk fűtésre, vízmelegítésre. Vannak napelemes autók, 
órák, számológépek és más eszközök. 

Érdekességek
•  Hallottál már az energiafűzről? Mit tudsz róla?
•  Az atomenergiát uránércből nyerik. Egy tonna urán felhasználásával annyi energiát nyer-

nek, mint 25 ezer tonna szén elégetésével. Magyarországon 1981 óta működik Pakson 
atomerőmű. Az atomenergia évezredekig elláthatja energiával az emberiséget. Működé-
se során nagyon sok veszélyes hulladék keletkezik. Az erőmű nagyobb meghibásodása 
esetén emberek ezrei halhatnak meg vagy tartósan megbetegedhetnek.

•  Napelemes tetőcserép. Magyar találmány, Tóth Miklós Tamás kutatómunkájának ered-
ménye. Előállítása lényegesen olcsóbb a hagyományos napelemekhez viszonyítva.

•  Ma nálunk a hulladék nagy része szemétlerakókba kerül. Csak kis részét dolgozzák fel 
újra, és még kisebb mennyiséget égetnek el. Fejlett országokban a szemét elégetésével 
energiát fejlesztenek.

Milyen energiaforrásokat ismersz? Melyek a megújuló energiaforrások? Milyen 
előnyei vannak a megújuló energiaforrásoknak? 
Tervezz, rajzolj egy házat! Hogyan oldanád meg az energiaellátását környezetbarát 
módon?

A szélerőművek elektromos energiát termelnek Tiszalöki vízerőmű

Háztetőre szerelt napelemek
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Emlékszel? 2. osztályban tanultad, hogy min-
dent energia működtet. 

Mi fogyaszt energiát a háztartásban?
Tanulmányozd alaposan a rajzot! Megle-

pődve tapasztalod, hogy a mindennapi te-
vékenységekhez mennyi energia szükséges. 
Ezt természetesnek tartjuk. Amikor áram-
szünet van, vagy nincs gázszolgáltatás, szin-
te megáll az élet.

Mondjatok ilyen eseteket! Milyen érzés 
volt?

Vegyük sorba a lakás helyiségeit! Hogyan 
lehetne csökkenteni az energiafelhaszná-
lást? Mire kell jobban fi gyelni? Mondjatok 
ötleteket! 

Mennyi energiát fogyasztunk? 

Ruházatunk, és a különböző használati tárgyaink készítése során a gyárak is nagyon sok 
energiát fogyasztanak. Nézzük például a papírt, amely mindennap jelen van az életünkben 
könyv, füzet, papír zsebkendő, papírtörlő, tapéta és csomagolóanyagok formájában.

Hogyan készült régen a papír? A növényi rostokat apróra zúzták, majd vízzel (főzéssel) 
péppé alakították. Szűrőszitára helyezték és víztelenítették. Összepréselték és fokozato-
san kiszárították.

Hogyan készül ma a papír?
A papír ma gyárakban készül. A gyártást számítógépekkel vezérelt gépsoron végzik. 1 kg 
papír készítéséhez 23 kg fa, 300-700 liter víz, és 8 kilowatt óra villamos energia szükséges. 
1 db A/4-es papírlap gyártásához 13 liter vizet használnak!

A papírgyártás folyamata

A papírgyártáshoz elsősorban nagy mennyiségű fát kell kivágni. Sok energia, víz és 
más anyagok szükségesek hozzá. A gyártási folyamat jelentős vízszennyezéssel jár. 
Ma már a számítógépben sok információt tárolhatunk. Csak azt nyomtassuk ki, 
amelyiket feltétlenül szükséges. Ezzel is papírt takarítunk meg.

A lakás alaprajzaA lakás alaprajza
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Hasonlítsd össze a két papírgyártási folyamatot! Melyik gyártási folyamat használ ke-
vesebb energiát?

Vásárlás és ajándékozás alkalmával igyekezz minél kevesebb csomagolóanyagot 
használni! A hulladékot gyűjtsd szelektíven!

•  Amikor még nem ismerték az emberek a papírkészítés titkát, agyagtáblára, 
kőtáblára, papiruszra, viasztáblára és pergamenre írtak.

•  Magyarországon az első papírmalom az 1520-as években Lőcsén létesült.
•  Az 1600-as években Nagyszebenben és Brassóban létesült papírkészítő műhely.
•  A papírgyártás alapanyagai a lombhullató fák (bükk, nyár, nyír), a fenyőfélék 

(erdei fenyő, lucfenyő) és a szalma. Textilnövények rostjával keverve erősebb 
papírt kapnak. Újra lehet hasznosítani a ruhaféléket, köteleket, zsákokat.

Érdeklődj a szüleidtől, hogy mennyi a villany-, a fűtés- és a vízfogyasztás-számlátok! 
Beszéljétek meg, hogyan lehetne csökkenteni! Hogyan készült régen a papír? 
Hogyan készül ma a papír? Mondd el a papírgyártás folyamatát! Mire van szükség 
a papírgyártáshoz? Miért környezetkímélő papírt gyártani újrafelhasználással?
Hogyan takarékoskodhatunk a papírral?

Új papír készítése Hulladék papír újrahasznosításával

– A kivágott fa feldarabolása, hántolása
– A rönkök felaprítása aprítógépekkel
– A faforgács pépesítése vízzel
– A pép átmosása, apróra őrlése
– Szitára adagolják
–  A szitaszövet (papírpép) széles henger-

soron szárad
–  A megszáradt papírszalagot föltekercselik
– Különböző termékek készülnek belőle

– Szelektív gyűjtés (nyersanyag)
– Válogatás (gépi, kézi)
– Bálázás
– Pépesítés 
– Szárítás (szitára adagolás)
– Tekercselés (félkész termék)
–  Késztermék gyártása (füzet, papírszal-

véta stb.)

Papírgyártó gép Kész papírtekercsekPapírgyártó gép Kész papírtekercsek
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Az utóbbi évszázadokban felgyorsult a tech-
nika fejlődése. Ez egyrészt jó az emberiség 
számára, másrészt veszélyt is rejteget. 

Az erőművek, a különböző tüzelőberen-
dezések, az autók kipufogógáza, az aero-
szolos készítmények, a porok mind fokoz-
zák a levegő szennyezettségét. A Földön 
több mint egymilliárd ember szennyezett le-
vegőt szív. Ezért gyakoribbak az allergiás és 
a daganatos betegségek.

Az üvegházba vagy a fóliasátorba behatoló 
Nap felmelegíti a talajt. Az üvegházból a ta-
laj felszínéről visszasugárzott hő egy része 
nem tud kijutni. Hasonló jelenség játszódik 
le a Föld lég körében is. A szennyező üveg-
házhatású gázok bekerülnek a légkörbe, és 
megakadályozzák a visszasugárzott energia 
kijutását. Tehát a levegőt szennyező anya-
goknak hővisszatartó tulajdonsága van. Ennek következménye a glo bális felmelegedés.

A globális felmelegedés a Föld egyes területein hőmérséklet-emelkedést, más területeken 
lehűlést okozhat. A felmelegedés során olvadni kezd a sarkvidékek jégtakarója. A tengerek 
szintje megemelkedik és szárazföldeket boríthat el. Veszélyezteti sok millió ember lakóhelyét.

További veszélyt jelenthet a Föld ózonrétegének károsodása. Az ózon védi Földünket 
a Napból érkező káros sugárzástól. A tudósok megállapították, hogy a levegő szennyezett-
sége miatt rohamosan vékonyodik az ózonpajzs. Ez gyorsítja a globális felmelegedést, gyen-
gíti védekezőképességünket a betegségekkel szemben, szemkárosodást, bőrrákot okozhat.

A szmog (füstköd) gyakran megkeseríti a városlakók életét. Nagyobb veszély esetén 
szmog riadót rendelnek el, és főleg a gyerekeknek biztonságos helyre kell utazniuk.

A levegő szinte valamennyi élőlény élettere, életfeltétele. Földünk minden táján össze 
kell fognunk a levegő tisztaságának védelme érdekében. Te is sokat tehetsz a saját 
lakóhelyeden. Faültetés, autózás helyett kerékpározás, gyaloglás, az aeroszolos ké-
szítmények mellőzése a háztartásban – mind ezt szolgálják.

Mi szennyezi a levegőt? Mi az üvegházhatás? Mi a szerepe az ózonrétegnek? 
Mondjatok ötleteket arra, hogyan segíthetitek a levegő tisztaságának megőrzését! 
Hogyan kell megváltoztatni ennek érdekében a családotok szokásait?

Mi szennyezi a levegőt?

A levegő szennyezésének következménye a globális fel-
melegedés

Mi az üvegházhatás?
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Az előző osztályokban tanultál arról, hogyan 
óvjuk a természeti környezetünket. Közvet-
len környezetünk: a lakóhelyünk és környé-
ke ember alkotta környezet.

Törekedni kell arra, hogy a mindennapi 
életünk során kevesebb szemét keletkez-
zen! Gyűjtsük szelektíven a hulladékot! Új-
rahasznosítható hulladékok: a papír, a mű-
anyag, a fém, az üveg, a textil, tejes és 
üdítős tégladobozok, valamint a komposzt. 
Fontos a szemét helyes tárolása, mert egyéb-
ként elszaporodhatnak a különböző beteg-
ségeket terjesztő állatok: az egér, a patkány, a csótány, a légy. Használjatok a háztartás-
ban környezetbarát tisztítószereket!

A körülöttetek lévő utca és park gondozása sem csupán az önkormányzat feladata. 
Jóérzésű emberek összefognak, és rendbe teszik a környezetüket. Növényeket ültetnek, 
és rendszeresen gondozzák őket. Bárhol jársz, mindenütt úgy vigyázz a környezeted tisz-
taságára, mintha a sajátod lenne. 

A növényápolási munkák során használatos permetező-, rovarirtó szerek, műtrágyák
nem  csak a talajba, a vizekbe is beszivárognak. Élelmünket környezetbarát eljárással, 
bio ter me lés sel is megteremthetjük.

A zaj is környezetszennyezés. Nemcsak kellemetlen, hanem erősen károsítja az embe-
rek hallását is. A madarak és más állatok nehezen viselik a zajos környezetet. A lakóhá-
zakat és a parkokat gyakran élő sövénnyel és hangfogó falakkal védik.

Elektroszmog. Bizonyos áram alatt lévő készülékek a lakásban, főleg alvás közben 
rossz hatással vannak pihenésünkre, egészségünkre. Ezért éjszakára ajánlatos ezeket 
áramtalanítani. 

Természeti és épített környezetünk védelme a Föld minden lakójának kötelessége. 
Őrizzük meg Földünket unokáink számára!

Figyeld meg a hulladékgyűjtő edények feliratait! Hogyan veszélyezteti környeze-
tünket a helytelen szeméttárolás? Milyen hatással vannak a környezetre a ház-
tartási tisztítószerek és a permetezőszerek?
Nézz utána, tervezz, rajzolj! Te hogyan építenéd fel a házadat környezetbarát 
módon (hulladékgyűjtés, vízmelegítés, fűtés, környezetbarát építőanyagok fel-
használása, kerttervezés, zajvédelem)?
Nézzetek körül a lakóhelyeteken! Milyen környezetszennyezési problémákat vesz-
tek észre? Milyen megoldásokat javasoltok? Hívjátok fel a felnőttek fi gyelmét 
a hibákra, fogalmazzatok levelet a polgármesternek! Vállaljatok közösen feladatokat 
a környezetetek szépítése érdekében! Ültessetek fát, telepítsetek madáretetőket! 

Mit tehetünk környezetünk védelméért?

Növényültetés
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A Föld alakja, mozgásai
Milyen alakúnak képzelték őseink a Földet? Milyen a Föld alakja? Mennyi 
a szárazföld és a vizek aránya? Melyik a Föld legdélibb és legészakibb 
pontja? Mi az Egyenlítő? Mutasd meg a földgömbön! Mutasd be a föld-
gömbön az északi és déli féltekét! Milyen mozgásokat végez a Föld? 
Mutassátok be ismét kísérletekkel! Miért változnak az évszakok?

Földünk éltetője, a Nap
Melyek a Föld bolygótestvérei? Hogyan tisztelték őseink a Napot? Mihez 
igazították a földművelő emberek a munkájukat? Mit jelentett időben 
„látástól vakulásig” dolgozni? Miért nevezzük a Napot a Föld éltetőjének? 
Magyarázd meg, miért a Nap az időjárás karmestere! 

Az időjárás
Hasonlítsd össze az időjárás és az éghajlat elemeit! Mi a villám? Ho-
gyan keletkezik a szivárvány? Milyen kísérleteket végeztünk ezzel 
kapcsolatban? Hogyan terjed a hang? Mi okozza a szél zúgását? Mi-
ért mennydörög az ég? Milyen hiedelmek vannak az időjárási jelensé-
gekkel kapcsolatosan?

A sokarcú Hold
Ki volt Kepler, Galilei és Kulin György? Milyen a Hold felszíne? Van-e élet 
a Holdon? Van-e a Holdnak fénye? Milyen mozgást végez a Hold? Milyen 
a Hold alakja a különböző fázisokban? Mennyi egy holdhónap hossza?

Az idő
Hogyan állapították meg őseink az időt? Miben segít nekünk a naptár? Sorold fel, hogy hány 
napból állnak a hónapok! Milyen időmérő eszközöket használtak régen az emberek? Mondd 
el a kísérletet, hogyan készítettél napórát! Ma milyen órákat használunk? Fogalmazz meg 
egy viselkedési szabályt az idővel kapcsolatosan!

Energiaforrások
Tárolható-e az energia? Milyen nem megújuló energiaforrásokat ismersz? Melyek a meg-
újuló energiaforrások? Miért szükséges áttérni Földünkön a megújuló energiaforrások 
használatára? Kinek a találmánya a napelemes tetőcserép? Mondd el, milyen házat ter-
veztél! Hogyan oldottad meg az energiaellátást környezetbarát módon?

Mennyi energiát fogyasztunk?
Mi fogyaszt energiát a háztartásban? Mondd el, milyen takarékoskodási ötleteket talál-
tatok ki a családban! Meg tudjátok-e folyamatosan valósítani? Milyen munkát végeztetek 
a lakókörnyéketeken az energianyomozásban? Mondjátok el a tapasztalataitokat! 
Olvassátok fel az adatokat! Sorold fel a papírgyártás lépéseit! Mutasd be a saját „papír-
gyártásod” eredményét! Mondj ötleteket, hogyan lehetne takarékoskodni a papírral!

Összefoglalás

Toronyóra

Ember a Holdon
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

I. István és Gizella királyné szobra a veszprémi várban

A mi hazánkA mi hazánk
MagyarországMagyarország

„Magunkat becsüljük meg, ha azoknak emléke előtt 
tisztelgünk, akik szegényen, betegen is hősök voltak
a magyar nemzet és a tudomány szolgálatában.”

(Fekete István)
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A föld gömb a Föld fel szí né nek leg pon to-
sab ban ki csi nyí tett má sa. A föld göm bön né-
me lyik or szá got csak egy kis pont nak lát juk. 
Uta zá saink al kal má val még sem vi he tünk 
ma gunk kal egy föld göm böt. Nem is sok hasz-
nát ven nénk. Szük sé günk van egy sík  lap ra 
ki te rí t hető tér kép re, ame lyet össze tu dunk 
haj to gat ni a tás kánk ba, vagy at lasz ra, amely-
ből az is ko lá ban is ta nulsz.

Ami kor az em be rek kezd ték fel fe dez ni az új föld ré sze ket, szük sé gük lett a pon tos tér ké-
pek re. Meg je löl ték a be ba ran golt föl de ket, vi ze ket, he gye ket, er dő ket, szi ge te ket.

Így a kö vet ke ző al ka lom mal már job ban tud tak tá jé ko zód ni, és az is mert úton jut hat tak 
el oda. A ré gi idők ben irány tű és mű sze rek nél kül a csil la gok alap ján tá jé ko zód tak. Ter mé-
sze te sen az így ké szült tér ké pek kö zel sem vol tak olyan pon to sak, mint ma nap ság.

Ma kor sze rű mé rő mű sze rek, mű hol dak se gít sé gé vel na gyon pon tos tér ké pe ket le het 
ké szí te ni.

A tér kép Föl dünk fel szí né nek ará nyo san ki csi nyí tett fe lül né ze ti raj za. Áb rá zol hat ja 
a Föld egy ré szét is, pl.: föld ré sze ket (Ame ri ka, Eu ró pa), or szá go kat (Ma gyaror szág, Fran-
ciaor szág), vá ro so kat (Bu da pest, Ró ma), fal va kat (Bu zsák, Tar pa).

Ha fi  gyel me sen vé gig la po zod az at la szo dat, ta pasz tal ha tod, hogy az egyes föld ré sze ket, 
or szá go kat kü lön fé le na gyí tás ban és szí nek ben áb rá zol ja.

A dom bor za ti tér kép a fel szí nfor má kat: sík sá go kat, domb sá go kat, hegy sé ge ket, vi ze-
ket áb rá zol ja. A dom bor za ti tér kép szí nei vel 3. osz tály ban már megis mer ked tél.

Az or szá go kat, me gyé ket, köz le ke dé si út vo na la kat áb rá zo ló tér ké pet köz igaz ga tá si
vagy po li ti kai tér kép nek ne vez zük.

A tú ra tér ké pek egy ki sebb te rü le tet rész le te sen áb rá zol nak. Je lö lik az úti rányt jel zé sek 
se gít sé gé vel, va la mint a for rá so kat, pa ta ko kat, ivó vi zet, pi he nő he lye ket is.

Van nak olyan tér ké pek, ame lyek or szá gok vagy bi zo nyos te rü le tek me ző gaz da sá gát, évi 
kö zép hő mér sék le tét, ál la tait, ás vány kin cseit áb rá zol ják. Ezek a te ma ti kus tér ké pek.

„Amiről a térkép mesél”

Ho gyan ké szül a tér kép?

Ter mé sze te sen még szám ta lanfé le tér kép lé t e zik: ta laj tér kép, föld ta ni tér kép, ka-
to nai tér kép, Ma gyar or szág öröm- és bá nattér ké pe stb.

Ho gyan ké szült ré gen és ho gyan ké szül ma a tér kép? Mi a tér kép? Mi a föld gömb? 
Mit áb rá zol a dom bor za ti tér kép? Mit áb rá zol a köz igaz ga tá si tér kép?

Roc ken ba u er Pál: Amiről a tér kép me sél

Térképeket már régóta készítenek az emberek
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A tér kép ér de kes, ka lan dos „ol vas mány”. A hegy sé gek, fo lyók, vá ro sok szí ne, ne ve mind 
egy-egy iz gal mas, kép ze let be li uta zást je len t. Re gé nyes tör té ne te ket, ezer éves mon dá kat 
me sél nek, ha meg szó lal ta tod őket.

A térkép titkai

1 : 1 500 000
0 10 20 30 40 50 km

A tér kép mé ret ará nya, vonalas mérték

A méretarány és vonalas mérték

Hon nan mér jük a fel szín for máit?

Em lék szel? 3. osz tály ban ta nul tad! A fel szín 
for   máit (al föld, domb-domb ság, hegy-hegy-
 ség) együtt dom bor zat nak ne vez zük. A föld-
 fel szín for mái nak ma gas sá gát a ten ger szint-
jé től szá mít juk. A ten ge rek mély sé gét is 
a ten  ger szint   jé től mér jük.

Felszínformák

A sík ság kö zel víz szin tes te rü let. A ten ger 
szint je és a 200 mé te res ma gas ság kö zött 
el te rü lő sík ság az al föld.

A 200–500 mé ter ma gas sá gú dom bok-
ból ál ló te rü let a domb ság. A dom bo kat me-
den cék és völ gyek ta gol ják. A völgy a dom-
bok, he gyek kö zöt ti hosszan ti mé lye dés.

A tér ké pek ké szí tői min den tér ké pen fel tün te tik a ki seb-
bí tés ará nyát, ezt méret arány nak ne vez zük. Pél dául: egy 
arány lik a száz ezer hez (1 : 100 000). Te hát ami a tér ké-
pen 1 cm, az a va ló ság ban 100 000 cm.

A te le pü lé sek (vá ro sok, fal vak) egy más tól 
va ló tá vol sá gát ki lo mé ter ben fe jez zük ki, ezért 
a cen ti mé te res tá vol sá got cél sze rű ki lo  mé-
ter re vál ta ni. Így: 100 000 cm = 1000 m = 
1 km. A tér képen a távolságot vonalas vagy 
rajzolt mértékkel mérhetjük. A mérték rajzá-
nak alapja egy egyenes vonal, melyre a tá-
volságot felrakjuk.

Dombság

Síkság

A domborzat ábrázolása a térképen

arány lik a száz ezer hez (1 : 100 000). Te hát ami a tér ké-

A domborzat ábrázolása a térképen
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A me den ce min den ol dal ról zárt mé lyebb,
tá ga sabb te rü let, ame lyet he gyek vagy 
dom bok vesz nek kö rül.

A hegyek 500 mm-nél magasabb ki-
emelkedések. A völ gyek kel és me den cék-
kel ta golt több hegy hegy sé get al kot.

A ten ger szint fe lett 200 mé ter nél ma-
ga sab ban el he lyez ke dő sík sá go kat fenn-
sík nak ne vez zük.

A tér kép ről ma gas sá gi szá mo kat is leol-
vas hatsz. A ma gas sá gi szám meg mu tat ja, 
hogy az adott hely mi lyen ma gas an he lyez-
ke dik el a ten ger szint jé től, pl.: Ké kes te tő 
1014 m, Sze ged 84 m.

A fo lyó vi zek fo gal má ba a kes keny pa tak tól 
kezd  ve a fo lyam óriá sig min den ter mé sze-
tes víz fo lyás be le tar to zik.

A for rás tól a tor ko la tig ugyanan nak a fo-
lyó nak sok fé le ar cu la ta van. Út juk so rán he-
gye ket tör nek át, ha sa dé kot vés nek a szik-
   lák ba, szép sé ges völ gye ket mé lyí te nek a he gyek kö zé, ha tal mas sík sá go kat töl te nek fel.

Kö ze lük ben jel leg ze tes nö vény vi lág ra és víz  hez kö tő dő ál lat vi lág ra buk ka nunk.
A víz fo lyás a for rás tól a tor ko la tig le het: ér < cser mely < pa tak < fo lyó < fo lyam.

A víz kör for gá sát az elő ző osz tá lyok ban már ta nul tad. A for rá so kat, pa ta ko kat, fo lyó kat 
a csa pa dék víz táp lál ja.

A ta vak ál ló vi zek. A ta vak vi zét a csa pa dék, a beöm lő pa ta kok, fo lyók táp lál ják. A ta vak 
víz ál lá sa is in ga doz hat, mint a fo lyó ké. Van nak mes ter sé ges ta vak is. Eze ket az em  ber 
mun ká ja hoz ta lét re. A fo lyók sza bá lyo zá sa kor le vá gott ka nya ru la tok: a hol tá gak ál ló víz zé, 
tó vá let tek. A víz tá ro zók is mes ter sé ges ta vak.

A fo lyó vi ze ket és az ál ló vi ze ket kék szín nel áb rá zol ja a tér kép.

Mit fejez ki a méretarány? Mondj rá pél dát is!
Hon nan mér jük a fel szín for máit? Mi lyen fel szín for má kat is mersz?
A te la kó he lyed mi lyen vi dé ken van? Mit ne ve zünk ma gas sá gi szám nak?
Mondd el a víz kör for gá sát! Hon nan szár ma zik a fo lyók vi ze? Sorold fel a folyóvi-
zeket nö vek vő sorrendben! Milyen tavakat ismersz? Hogyan ábrázolja a vi ze ket 
a tér kép? Mutass a falitérképen és az atlaszodban alföldet, dombságot, hegységet!

A tavak állóvizek

Hogyan ábrázolja a vizeket?

Hegység
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Tájékozódás Magyarország megyéinek 
térképén (megyék, megyeszékhelyek)
Ma gyar or szág Eu ró pa kö ze pén fek szik. Szom szé dos or szá gok: Auszt ria, Szlo vé nia, Hor-
vá t or szág, Szerbia, Ro má nia, Uk raj na, Szlo vá kia. A me gyé ket más-más szín nel je lö li a tér-
kép. Egy-egy me gye köz pont ja va la me lyik na gyobb vá ros: a me gye szék hely. A me gye szék-
he lye ken ta lál ha tók a köz igaz ga tá si és kul tu rá lis köz pon tok, köz  le ke dé si cso mó pon tok. 
A leg na gyobb, leg né pe sebb vá ros ha zánk fővá ro sa: Bu da pest. 

Ba ra nya me gye ....................................Pécs
Bács-Kis kun me gye ..................Kecs ke mét
Bé kés me gye .......................... Bé kés csa ba
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye .......Mis kolc
Csong rád me gye ..............................Sze ged
Fe jér me gye .......................Szé kes fe hér vár
Győr-Mo son-Sop ron me gye................. Győr
Haj dú-Bi har me gye ..................... Deb re cen
He ves me gye ....................................... Eger
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye ........Szol nok

Ko má rom-Esz ter gom me gye .... Ta ta bá nya
Nóg rád me gye ......................... Sal gó tar ján
Pest me gye ..................................Bu da pest
So mogy me gye ............................Ka pos vár
Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye ........................... Nyí regy há za
Tol na me gye ................................Szek szárd
Vas me gye .............................Szom bat hely
Vesz prém me gye ........................ Vesz prém
Za la me gye ........................... Za la e ger szeg

Megyék, megyeszékhelyek

Mi lyen or szá gok kal ha tá ros Ma gyar or szág? Mit n eve zünk köz igaz ga tá si vagy po li-
ti kai tér kép nek? So rold fel Ma gyar or szág me gyé it! Ol vasd le az at la szod ból a me gye-
szék he lyek n evét! Ke resd meg az at la szod jel ma gya rá za tá ban, ho gyan je lö li a tér-
kép az or szág- és me gye ha tá ro kat!

Magyarország közigazgatási térképeMagyarország közigazgatási térképe

Tatabánya

Székes-
fehérvárVeszprém

Kaposvár

Pécs

Szekszárd

Kecskemét

Budapest
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Nyíregyháza
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Szeged
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Ukrajna

Horvátország

Szlovénia
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A la kó he lyed ről 3. osz tály ban már ta nul tál. 
A la  kó he lyü kön az em be rek be ren dez ked tek, 
la kó épü le te ket (há za kat) és más épít mé nye-
 ket (üz le te ket, iskolákat, kór há za kat, hiva ta-
lo kat stb.) létesítettek. A települések lehet-
nek: városok, falvak és szórványtelepülé-
sek (ta nyák). Egy-egy te le pü lés ön   ál lóan 
nem tud na lé tez ni. Az egyes te le pü lé sek se-
gí tik egy mást, egy más ra utal tak.

A ta nyák, fal vak ad ták a vá ros nak az ipa ri 
és me ző gaz da sá gi nyers anya go kat, az élel-
met. Cse ré be a vá ro sok ipa ri ter mé kek  kel 
lát ták el a ta nyá kat, fal va kat. Ma már egy re több ki sebb te le pü lé sen ta lál ha tók kis üze mek, 
gyá rak. A te le pü lé sek éle tét az ön kor mány za tok irá nyít ják.

Vá ro sok: A vá ro sok la kóit az ipar és a szol gál ta tá sok fog lal koz tat ják, ke vés a me  ző-
gaz da ság ból élők szá ma. (Em lék szel? Er ről 3. osz tály ban már ta nul tál.)

Bu da pest: az or szág fővá ro sa, po li ti kai, gaz da sá gi, kul tu rá lis, tu do má nyos, ide gen  for gal mi 
köz pont.

Van nak olyan vá ro sok, ame lyek  szol  gál ta tá sai (egész ség ügy, egye te mek stb.) több me-
gyé re is ki ter jed nek; pl.: Mis kolc, Deb re cen, Sze ged, Pécs, Győr (130–210 ezer la kos sal). 
Eze ket re gi o ná lis köz pon  tok nak n evez zük. Me gye köz pon tok 37–115 ezer la kos sal; pl.: 
Vesz prém, Szol nok, Szom bat hely, Nyí regy há za.

Kö zép vá ro sok: 30–60 ezer la kos sal; pl.: Sop ron, Hód mezővá sár hely.
Kis vá ro sok: 30 ezer la kos alatt; pl.: Kő szeg, Szar vas, Haj dú ná nás, Mezőkö vesd.
Fal vak: Hollókő, Nyírábrány.

Települések: városok, falvak, tanyák

Város

Falu Tanya

Vá ro sa ink rang sze rin ti sze re pe
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Szór vány te le pü lé sek: a szór vány te le pü lé sek hez tar toz nak a ta nyák, üdülőte le pek, 
er dész há zak, laktanyák.

A ta nyá kon az em be rek mezőgaz da sá gi mun ká val: nö vény ter mesz tés sel, ál lat te nyész-
 tés sel fog  lal koz nak.

A budapesti Planetáriumban az égbolton látható 
jelenségeket modellezik

A Fővárosi Állat- és Növénykert Magyarország legrégebbi 
és a legnagyobb gyűjteményű állatkertje

A fővárosban és a nagyobb városokban sok olyan helyre látogathatsz el, ahol tu-
dásodat és ügyességedet gyarapítva szórakozhatsz.

Mi lyen te le pü lé se ket is mersz? Ho gyan rang  so ro lod a vá ro so kat? Mi lyen a fal vak 
né pes ség sze rin ti el osz lá sa? Mit n eve zünk szór vány te le pü lé sek nek?

Budapesten a Közlekedési Múzeumban számtalan régi 
és újabb közlekedési eszközzel ismerkedhetsz meg

Kalandpark, ahol kipróbálhatod ügyességedet

Aquaworld Budapesten A fővárosban a Csodák Palotájában csodának tűnő 
dolgokat láthatsz. Ha teheted, látogass el ide!
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1.  A ke rék pá ros köz le ke dés sza bá lyai ról 
már az elő ző osz tá lyok ban ta nul tál.

  Te gye tek né hány ki lo mé te res ke rék pár-
tú rát fel nőtt kí sé re té ben! Ter vezz út vo na-
lat a tér kép se gít sé gé vel! Raj zold le! Je löld 
a pi he nő he lye ket is! Ter vezd meg a pon-
tos idő beosz tást! Mi lyen fel sze re lést vi-
szel ma gad dal?

2.  Ter vezz a la kó he lyed től ki rán du lá si út vo-
na lat au tó busszal, vo nat tal!

  Ta nul má nyozd az au tó busz- és a vo nat-
me  net ren det! Játsszá tok el, ho gyan kell 
je gyet vál ta ni!

  A köz le ke dés gyor sí tá sa ér de ké ben in dul-
nak olyan au tó bu szok is, ame lyek gyors-
já ra tok. Egyik nagy vá ros tól a má si kig köz-
le ked nek, a ki sebb te le pü lé se ken nem 
áll nak meg. Más or szá gok ba is in dul nak 
au tó busz já ra tok. Bu da pes ten főleg a Nép-
li ge ti au tó busz-pá lya ud var ról és a Nép-
sta dion tól in dít ják kül föld re, illetve ha zánk 
más tá jai ra az au tó bu szo kat.

  A vo na tok év ti ze dek óta köz le ked nek más 
or szá gok ba. Há ló ko csije gyet is le het vá-
sá rol ni, így ké nyel me sebb az uta zás. Az 
or szá gon be lül interci ty (IC) já ra tok köz-
le ked nek, ame lyek csak a na gyobb vá ro-
sok ban áll nak meg. Az IC ra pid (gyors) já-
ra tok még rö vi debb idő alatt te szik meg 
az utat. Bu da pest től Deb re ce nig mind-
össze két és fél óra a me net idő!

3.  Ter vezz egy csa lá di au tós ki rán du lást! Je-
löld be az út vo na lat a tér ké pen! Pros pek-
tu sok ból, köny vek ből írd össze, mit sze-
ret né tek meg néz ni! Pon tos idő ter vet is 
ké szíts!

Utazz, közlekedj!

Kerékpártúra

Vonat

Autóbusz-pályaudvar
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Köz le kedj kör nye zet ba rát mó don!

Villamos

A repülőgép a leggyorsabb, legbiztosabb utazási forma. Szükségesek hozzá érvényes 
utazási dokumentumok: útlevél vagy személyi igazolvány, egyes országokba vízum. Repü-
lőjegyet az utazási irodáknál és a légitársaságoknál lehet rendelni. Csomagjainkat névvel 
és címmel kell ellátni. A fedélzetre csak egy kisebb kézipoggyászt vihetünk, a nagyobb 
csomagjainkat a gép csomagterében helyezik el. Meghatározott tömegű és részben meg-
határozott tartalmú poggyászt vihetünk magunkkal. A repülőgépeken tilos a dohányzás. 
Induláskor a légiutas-kísérők tájékoztatnak a repülés szabályairól. 

Te ho gyan ér ke zel az is ko lá ba: gya log, ke rék pár ral, au tó busszal? Mi lyen út vo na-
lon? Miért vá lasz tot tad ezt az út vo na lat? Meg be szél ted-e a szü leid del, mi re kell 
vi gyáz nod? Mit vál toz tat nál meg a la kó he lye den, ha te szer vez het néd meg a köz-
le ke dést? Mi vel in do kol nád az em be rek nek, hogy jó len ne környezetbarátabb mó-
don köz le ked ni? Me séld el egy uta zá so tok él mé nyeit! Írj ró la fo gal ma zást! Tör-
tént-e kel le met len ség ve le tek uta zás köz ben? Ho gyan tud tá tok vol na megelőz ni?

Az év nagy ré szé ben is ko lá ba jársz. Fon tos, 
hogy a leg biz ton sá go sabb út vo na lon kö ze-
lítsd meg az is ko lá dat.

Ha nem óriá si a tá vol ság a la ká sod és 
az is ko la kö zött, a leg jobb, ha gya log jársz. 
Jó, ha ta lálsz egy olyan út vo na lat, amely 
nem az agyon zsú folt, ki pu fo gó gáz zal te lí tett 
he lye ken ve zet át.

Miért jó ez? A gya log lás nyug ta tó, stres sz-
   ol dó ha tá sú. Köz ben le het be szél get ni, gon-
dol kod ni. Kö ze lebb ma radsz a ter mé szet hez, fris seb ben ér ke zel az is ko lá ba. Köz   vet le nül 
nem ér zé ke led a jár mű vek za ját.

A ke rék pá ro zás is na gyon egész sé ges. Az elő ző osz tá lyok ban megis mer ked tél a ke rék-
pá ro zás sza bá lyai val és a főbb köz le ke dé si sza bá lyok kal.

Ha messzebb van az is ko la, ősszel és ta vasszal hasz náld a ke rék pá rod! Jó, ha elő re 
meg ter ve zed az út vo na lat, hogy mi nél rö vi debb le gyen, és le he tő leg ne a jár mű vek kel 
leg zsú fol tabb uta kon köz le kedj! Ter mé sze te sen té len a hi deg és a csú szós utak miatt 
va la mi lyen tö meg köz le ke dé si esz közt vá lassz!

A zsú folt vá ro si uta kon gyak ran meg fi  gyel he ted, hogy egy-két em ber köz le ke dik a sze-
mély gép ko csik ban. Ha nem fel tét le nül fon tos, ve gyél igény be va la mi lyen tö meg  köz le ke-
dé si esz közt: au tó buszt, vil la most, met rót. Sok kal kör nye zet kí mé lőbb len ne. A gya lo go sok 
is tisz  tább le ve gőt lé le gez het né nek be, és ak ko ra zaj sem len ne az ut cá kon. A köz  le ke-
dés sel já ró za jok be hal lat sza nak az épü   le tek be: la ká sok ba, mun ka he lyek re, óvo dák ba, 
is ko lák ba.

Egy ke vés aka rat tal, jó szer ve zés sel na gyon sok em ber tud na vál toz tat ni a köz le ke dé si 
szo ká sain.

Hogyan utazunk repülőgépen?

Villamos
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A ben nün ket kö rül vevő or szá gok kal va ló kap cso la ta ink meg te rem té se, ápo lá sa na gyon 
fon tos. Van nak ter mé szet ad ta kap cso la ta ink; pl.: az erdősé gek, bar lang rend sze rek, ame-
lyek foly ta tód nak a kör nyező or szá gok ban. Nagy fo lyó ink is több or szá got szel nek át. Kö zös 
ter mé sze ti kin cse ink, kör nye ze tünk vé del me va la mennyi or  szág egy üt tes fel ada ta. A Du na 
például Eu ró pa má so dik leg na gyobb fo lyó ja. Élővi lá ga, har mo ni kus kör nye ze ti egy sé ge év-
mil li ók so rán ala kult ki. Nap ja ink ban nyolc or szág ivó vi zé nek je len tős ré szét ad ja. Az em-
ber meg gon do lat lan ter mé sze t  á t a lakí     tó te vé keny sé ge hely re hoz ha tat lan ká ro kat okozhat.

Ve szély be ke rül a fo lyó, az azt kö rül vevő 
te rü le tek élővi lá ga, mezőgaz da sá ga és az 
ivó ví z el lá tás. A szom szé dos or szá gok kal 
e gy ütt kell vi gyáz  nunk ar ra is, hogy ne ke rül-
je nek a fo lyó ink ba és a le vegőbe szenny ező 
anya gok. Kör nye ze tünk vé del mét egy más 
nél kül nem tud juk meg ol da ni. Mes ter sé ge-
sen ki é pí tett kap  cso  la ta ink szom szé da ink-
kal a va su tak, kö zu tak stb. Ezek segítségével 
is jó gaz da sá gi egy ütt mű kö dést igyek szünk 
ki ala kí ta ni. El en ged he tet len kul tu rá lis kap-
cso la ta ink ápo lá sa.

A fon tos az, hogy min den nem ze ti ség – bár mely or szág ban él is – be szél hes se sa ját 
anya nyel vét, ápol has sa nem ze ti kul tú rá ját, ha gyo má nya it: ha zánk ban a nem ze ti sé-
gi ek, a szom szé dos or szá gok ban az ott élő ma gyar test vé re ink.
Bár mely nem ze ti ség él het egy or szá  gon be lül bé kes ség ben, ha köl csö nö sen tisz te-
let ben tart ják egy más ha gyo má nya it, szo ká sa it, kul tú rá ját, nyel vét.
Ha más or szág ban jársz, ne fe lejtsd el, az ott élő em be rek nek ugya no lyan ked ves 
a sa ját ha zá juk, mint ne ked a ti ed. Tartsd tisz te let ben, vi gyázz a kör nye ze ted re, ez 
kö   zös ér de künk!

Magyarország és környezete
(olvasmány)

„Min dig, min dent
ad jál oda ha zád nak. 
A vi lág nak nin csen 
sem mi fé le ér tel me
a ha zád nél kül.”

(Márai Sán dor)

MAGYARORSZÁG
DOMBORZATA Szlovákia

Ausztria

Románia

Szerbia
Horvátország

Szlovénia

Ukrajna
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Magyarország nagytájai
(csoportmunka)

Ma gyaror szág te rü le te 93 030 km2. Az or szág ha tár csak mes ter sé ges táj ha tár, ugyan is 
ha zánk tá jai a szom szé dos or szá gok ban is foly ta tód nak.

Ha zánk ég haj la ta sok te kin tet ben ked ve ző a nö vény ter mesz tés szá má ra. 
A ter mő föld a leg na gyobb ter mé sze ti ér té künk.
Az évi kö zép hő mér sék let +8 és +11 °C kö zött van. Az 1014 m ma gas Ké kes te tőn 6 °C. 

Ál ta lá ban ked ve ző a nap sü té ses órák szá ma.
A csa pa dék elosz lá sa nem egyen le tes, táj egy sé gen ként vál to zik.
Az em be rek ha gyo má nyai, szo ká sai, élet mód ja a la kó he lyük höz, a vi dék hez al kal maz-

ko dik. Is mer kedj meg né hány na gyobb és ki sebb táj egy ség múlt já val, je le né vel, ne ve ze tes-
sé gei vel, szo ká sai val!

Alföld (68%)

Dombság (30%)

Hegyvidék (2%)

Ma gyaror szág te rü le tét hat nagytáj ra oszt juk:
1. Al föld
2. Kis al föld
3.  Al pokal ja 

(Nyugat-magyarországi-peremvidék)
4.  Du nán tú li-domb ság 

(a Mecsek hegységgel)
5. Du nán tú li-kö zép hegy ség
6.  Észa ki-kö zép hegy ség 

(Észak-magyarországi-középhegység) 

1.1.

2.2.

3.3. 5.5.

4.4.

6.6.

Hegyvidék (2%)

Dombság (30%)

Alföld (68%)
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Dolgozzátok fel hazánk nagytájait csoportmunkában! Segítségetekre lesz a tankönyv 
és a tanult információforrások. Egy tanórán át készülhetnek a csoportok, a következő 
tanórán beszámolhattok a munkátokról! Osszátok fel a csoporton belül a munkát! Készít-
setek feljegyzéseket, rajzokat!

Az alábbi szempontok szerint dolgozhattok:
• A tájegység fekvése, határai (Mutassátok meg a falitérképen!)
• Felszíne
• Időjárása
• Növény- és állatvilága
• Néhány nevezetessége (hagyományok, nemzeti hősök, népművészet)

(Tájékozódhattok az interneten! Segítségetekre lehet „A szellemi kulturális örökség 
nemzeti jegyzéke.”)

Gyűjtsetek a tájegységekről képeket, fotókat! Készítsetek csoportosan tablókat! Hasz-
nos lesz a beszámolók során, és készíthettek bemutató falat.

Folytathatjátok a felkészülést házi feladatként is!
A következő tanórán 7 perc áll rendelkezésetekre, hogy röviden jellemezzetek egy-egy  

tájegységet.  
A csoport tagjai készítsék el írásbeli munkaként is, amivel foglalkoztak.

1.  csoport: Az Alföld. Petőfi  Sándor szülő-
földje: a Kiskunság. Élet a Nagykunság-
ban.

2. csoport: A Kisalföld

3. csoport: Az erdős Alpokalja

4. csoport: A Dunántúli-középhegység

5. csoport: A Dunántúli-dombság

6. csoport: Az Északi-középhegység

Dunántúli-középhegységDunántúli-dombság

Északi-középhegység
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Az Al föld te rü le te a hon fog la lás kor még li ge-
tes er dők kel, ár té ri er dő sé gek kel bo rí tott 
vi dék volt.

Ami kor el ter jedt a föld mű ve lés, sok er dőt 
kiir tot tak, hogy több le gyen a szán tó föld. 
A tö rök idők ben még fo ko zot tabb volt az er-
dő ir tás. Újabb vál to zást je len tett a Ti sza és 
mel lék fo lyói nak sza bá lyo zá sa. A fo lyók  nak 
új, egye  ne sebb med ret ás tak, ide „te rel ték” 
a vi zet. Így megelőz ték a gya ko ri ár vi ze ket, 
ame lyek elön töt ték a ter mő föl de ket.

Az Al föld ha zánk leg na gyobb tá ja. A Sió 
vo na lá tól a ke le ti or szág ha tá rig hú    zó dik. 
(A dé li or szág ha tá ron túl a szom szé   dos or-
szá gok te rü le tén foly ta tó dik.) Észak   nyu ga ti 
ha tá ra a Du nán tú li-kö zép hegy ség, észa kon 
az Észa ki-kö zép hegy ség ha tá rol ja. Leg na gyobb fo lyói a Du na és a Ti sza.

Ha zánk ban a leg több nap sü tés az Al föl  dön van. Ezen a te rü le ten a leg na gyobb a kü lönb-
ség a tél és a nyár hő mér sék le te kö zött.

Az Alföld legnagyobb városai: Debrecen, Szeged, Nyíregyháza, Kecskemét, Szolnok, 
Békéscsaba, Hódmezővásárhely.

Az Alföld

AratásAratás

Emlékmű a Vereckei-hágón (ma északkeleti szomszé-
dunk, Ukrajna területén található). Ezen át jöttek a hon-
foglaló magyarok a Kárpát-medencébe. Árpád fejedelem 
vezetésével keltek át a 839 méter magas hágón. Azóta 
itt élünk, ez a hazánk
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A Kis kun ság az Al föld egyik leg szebb, leg-
vál to za to sabb te rü le te. Petőfi  szám ta lan ver-
 sé ben írt erről a táj ról, „me lyet átö lel a Du-
na–Ti sza kar ja”. A Kis kun ság a Du na–Ti sza 
kö zé nek kö zépső, ma ga sab ban fekvő ré-
sze. Fel szí nét vas tag ho mok ré teg ta kar ja. 
A szél ál tal szál lí tott ho mo kot fu tó ho mok-
nak n evez zük. A ho mok buc kák (kis hal mok) 
a szél ha tá sá ra ván do rol nak.

Két száz év vel ezelőtt a Kis kun ság ban 
az em be rek pász tor ko dás sal fog lal koz tak. 
Először a szar vas mar hát, a lo vat en ged ték 
a gyep re, mert az nem rág ta tö vig a fü vet. A bir ka után már nem igen le gelt más ál lat, hi-
szen a ju hok szin te „le bo rot vál ták” a le gelőt. Később már nem lehetett meg él ni a le gel tető 
ál lat tar tás ból. Termő vé kel lett ala kí ta ni  a si vár fu tó ho mo kot. Akác fá kat, gyü mölcs fá kat, 
szőlőtőké ket ül  tet tek. A nö vé nyek gyö kér ze te meg aka dá lyoz ta a ho mok moz gá sát, lom-
bo za ta fék ez te a sze let.

Ma a ho mo kon zöld ség fé lé ket és gyü  möl csö ket ter mesz te nek. Te rem itt nyá ri al ma, 
cse resz nye, meggy, szil va, a hí res ba rack, fi  nom édes szőlő. Így lett a fu tó ho mok föld-
jéből „arany ho mok”.

A bősé ges nap sü tés, a ho mok ból vissza  su gár zott me-
leg kü lö nö sen za ma tos sá, vi  ta  min dús sá te szi a gyü mölcs- 
és zöld ség fé lé ket.

A ter més egy ré sze fris sen ke rül a pi a cok  ra, bol tok ba. 
A töb bit a tar tó sí tó i par dol goz za fel. Kon  zer vek, mély hű-
tött ter mé kek, valamint szá rí tott zöld ség- és gyü mölcs-
fé lék for má já ban ke rül az üz le tek be. A kon zerv gyár tás 
köz pont ja Nagy kőrös és Kecs  ke mét.

Petőfi Sándor szülőföldje: a Kiskunság

Szürkemarha-gulya

A csizma régen a magyar viselet fontos része volt Petőfi  szülőháza

A gyermek Petőfi 
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Nagykőrös mú ze u má ban a ré gé sze ti és 
nép   raj zi gyűj te mény mel lett he lyet ka pott 
egy ál lan dó ki ál lí tás az élel mi szer-tar tó sí tás 
tör té ne téről.

Kecs ke mét tör té nel mi je lentősé gű vá ros. 
Szá za do kon át ki rály nék és föl de su rak bir-
to ka volt. Szá mos mű em lék  épü let te szi han-
gu la tos sá. A gyö nyö rű vá ros há za ré gi to ro ny-
 órá ja meg  hitt han gu la tot idéz. Itt szü le tett 
Ko dály Zol tán. A Já ték mú ze um igen sok ér-
de kes sé get tar to gat a gye re kek és a felnőt-
tek szá má ra egya ránt.

Kiskőrö sön ta lál juk Petőfi  szülőhá zát. Ka-
lo csa a nép mű vé sze téről és a pap ri ká já ról 
hí res. Kis kun ha la son ké szül a hí res ha la si 
csip ke.

Mi vel fog lal ko zott ré gen a Kis kun-
ság né pe? Ho gyan kö töt ték meg 
a fu tó ho mo kot? Mi nek kö szön he ti 
kül ön le ges za ma tát a Kis kun ság-
ban ter mesz tett gyü mölcs és zöld-
ség? Mi tör té nik a meg ter melt gyü-
 mölcs- és zöld ség fé lék kel? Me lyek 
a Kis kun ság n eve ze tes vá ro sai?

Bi ha ri An na – Pócs Éva: Ké pes ma gyar nép rajz
Gá bor ján Ali ce: Ma gyar nép vi se le tek

A Kis kun ság nagy múl tú vá ro sai Nagy kőrös és Kecs ke mét, valamint Cegléd. A nagy-
kő rö  si gim ná zi um ta   ná rai kö zött hír ne ves tu dó sok kal ta lál koz unk. 1851–1860-ig itt ta ní tott 
Arany Já nos.

Kalocsai paprikafüzér Kalocsai népviselet

A kecskeméti Katona József Múzeum

Halasi csipke 
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A fo lyó sza bá lyo zá sok előtt az egész Nagy   kun ság ár te rü let volt. A Ti sza ár vi zei ha tal mas 
mo csár vi lá got hagy tak ma guk után. A kun vá ro sok a ma ga sabb te rü le tek re te le pül tek, me-
lye ket nem ön tött el a víz. Föl det csak az ár men tes szi ge te ken mű vel  het tek. A kö vér fü vön 
le gelt a sok szar vas mar ha és ló. Az in go vá nyos te rü le te ken fél vad disz nó kon dák él tek.

Az ál la tok kinn te lel tek a le gelőkön a sza bad ég alatt a pász to rok kal egy ütt. Ez volt 
a szi laj ál lat tar tás. Az em be rek több föl det sze ret tek vol na meg mű vel ni. Sza bá lyoz-
ták a Ti szát és a Kö rö sö ket. Ár víz vé del mi gá ta kat épí tet tek. 

Már egy évszázada meg szűnt a szi laj pász tor ko dás, ki szá rad tak a ned ves ré tek. 
Az ál lat te nyész tést fel vál tot ta a föld mű ve lés.

A Nagy kun sá gon igen jó termőta laj ala kult ki. A táj ké pét meg vál toz tat ta a föld mű ve lés. 
Ma ha zánk egyik leg ter mé ke nyebb tá ja.

Előfor dul, hogy nyá ron he te kig nem esik az eső. Ezt a szá raz idősza kot aszály nak n eve-
zik. Ilyen  kor szo mo rú ké pet mu tat a táj. A ta laj ki szá rad, meg re pe de zik, a lan kadt nö vé nyek 
sár gul ni kez de nek. Ha zánk ban a Nagy kun ság ban hull a leg ke ve sebb csa pa dék.

Az em be rek ön tözőcsa tor ná kat épí tet tek, így jut tat ják el a fo lyók vi zét a szom jas 
föl dek re.

Élet a Nagykunságban

A kukoricaföldön Szolnok

föl dek re.

Csikós Tálas, rokka Kelengyés láda
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A mezőgaz da ság ban ter mesz tett nö vé nye ket az ipar dol-
goz za fel. A Nagy kun ság fő me zőgaz da sá gi ter mé nyei: bú za, 
ku ko ri ca, bur go nya.

A Nagy kun ság két leg na gyobb vá ro sa Szol nok és Kar cag.
Szol nok me gye szék hely, Kar cag iga zi mezővá ros.

Szol nok tör té nel mi je lentősé gű vá ros. Már I. Ist ván ko rá-
ban vá ris pán sá gi köz pont volt. A Dam ja nich Já nos Mú ze um-
nak igen ér té kes nép raj zi és ré gé sze ti le le tei van nak. Ér de-
kes sége az őslény tár, mely nek szá mos rit ka sá gát a ti szai 
ha lá szok emelték ki a fo lyó ból (ri no cé rosz-, ősszarvas-, 
ma mut cson tok, ko po nyák).

Haj dan a nagy kun te rü let szék he lye Kar -
cag volt. Szűr sza bó köz pont. Itt ké szül tek 
a hí res kun szű rök. Mú ze u má ban igen gaz-
dag nép raj zi gyűj te mény ta lál ha tó. A mú ze-
um a nagy sze rű nép rajz tu dós, a Nagy  kun ság 
kró ni ká sa: Györffy Ist ván n evét vi se li.

A Nagy kun ság em ber kéz al kot ta for ma -
kin csei a kun hal mok. Ezek az 5–10 mé ter 
ma gas, 20–25 mé ter át mérőjű, fél gömb 
ala  kú föld épít mé nyek leg több ször víz mel-
lett, de ár víz men tes he lyen te rül nek el. Saj-
nos, je len leg vé sze sen pusz tul nak. Az Al föl-
dön a szá zad for du ló tá ján még mint egy 
két ezer ha lom volt.

A ré gé sze ti ku ta tá sok ki de rí tet ték, hogy 
a hal mok bronz ko ri te le pek, hon fog la lás ko-
ri te metők, Ár pád-ko ri temp lo mok és sí rok, 
te le pü lé sek nyo ma it őrzik.

Mi lyen volt ré gen a Nagy kun ság ké-
pe? Mi  vel fog lal koz tak az em be rek? 
Mi lyen ma?
Mi lyen nö vé nye ket ter mesz te nek a Nagy  kun ság ban?
Mi lyen ipar ágak dol goz zák fel a Nagy kun ság ter mé nye it?
Me lyek a Nagy  kun ság je lentősebb te le pü lé sei?

Ko lib ri köny vek: Ma gyar nép vi se le tek

Győrffy István Múzeum, Karcag

Kunhalom

Szűrminta
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A Kis al föld a Du nán túl észak-
nyu ga ti ré szén te rül el. Te-
rü  le tét ré gen er dő ség bo rí-
tot ta. A haj da ni mo csár- és 
tölgy er dő ket ré gen kiir tot ták. 
Az élel met, ha lat bő ven adó 
fo lyók, az ára dás tól men tes 
kiemel ke dé sek már az ős-
kor ban is le te le pe dés re al-
kal mas hely nek lát szot tak.

A Kis al föld te rü le tén ke-
vés bé hi deg a tél, és nem 
olyan for ró a nyár, mint az 
Al föl dön. Több a csa pa dék és egyen le te seb ben osz lik el. Gya ko riak az észak nyu ga ti sze lek. 
A csa pa dé kos idő já rás ked ve ző a nö vény ter mesz tés szá má ra. Bú zát, ku ko ri cát, cu kor-
ré pát, ta kar mány nö vé nye ket ter mesz te nek. A ta kar mány nö vé nye ken és a dús fü vű le ge-
lő kön szé pen fej lő dik a szar vas mar ha. Te nyész te nek ser tést és ba rom fi t is. A Kis al föld 
ter mé sze ti kin cse a Fer tő–Han ság Nem ze ti Park.

A Ki sal föld je lentősebb vá ro sai: Győr, Mo-
son ma gya ró vár, Ka pu vár és Csor na. Győr 
me gye szék hely, ke res ke del mi, köz le ke dé si, 
kul tu rá lis, ide gen for gal mi köz  pont. A „négy 
fo lyó vá  ro sá nak” is neve zik (Duna, Rába, 
Rábca, Marcal). A bel vá ros mű em lé kek ben 
gaz dag.

A Kisalföld

KiskacsaHázi lúd kislibákkal

Tehén borjával Sertés

Mosonmagyaróvár vára
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Győr a „négy folyó városa”

Ha tá rozd meg a Ki sal föld hely ze tét!
Ha son lítsd össze a ré gi és mai Ki s-
al föld ké pét!
Mi lyen mezőgaz da sá gi ter mé ke ket 
dol goz fel az ipar?
Mi lyen ál la to kat te nyész te nek?
Jel lem ezd a Ki sal föld időjá rá sát!
Me lyek a Kis al föld je lentősebb te-
le pü lé sei?

Cse ri Rezső: A ter mé szet mú ze u mai
Pil la ntás a ter mé szet re so ro zat: 
Ná da sok élővi lá ga

Csorna

A sulyok segítségével 
mostak az asszonyok
a vízparton, ezzel 
ütögették a vizes, 
szennyes ruhát 

A vékás régi mérőedény

A szarvasmarhákat járomba fogták, így tudták húzni a 
szekeret

A folyók halban gazdagok
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Az erdős Alpokalja
(Nyugat-magyarországi-peremvidék)

Az Al pokal ja a Du nán túl nyu ga ti pe re mén te rül el. A táj egy-
ség, mint a ne vé ből is lá tod, Eu  ró pa leg ma ga sabb hegy vi-
dé ké hez kap cso ló dik. Ha Eu ró pa tér ké pé hez la po zol az at -
la szod ban, meg ta lá lod az Al pok vo nu la tát.

Ha zánk ban az Al pok két ala cso nyabb nyúl vá nya: a Sop-
ro ni- és a Kő sze gi-hegy  ség ta lál ha tó.

A hegy vi dék hez tar to zik még a Va si-Hegy  hát, a Ke me-
nes hát és tá gabb ér te lem ben a Za lai-domb ság.

Az Al pokal ja ha zánk egyik leg csa pa dé ko sabb tá ja. Nyá-
ron ele gen dő eső, té len sok hó hull. A le ve gő nek itt ma ga-
sabb a pá ra tar tal ma, mint ha zánk más vi dé kein.

A bő sé ges csa pa dék kö vet kez té ben az Al pokal ja nö vény-
vi lá ga igen gaz dag.

Sza na tó riu mok, üdü lők so rá val ta lál ko zunk itt. A tisz ta 
le ve gő, a táj szép sé ge biz to sít ja a gyó gyu lást, pi he nést.

Téli erdő

Szombathely főtere

Kőszegi vár Legelő szarvasmarhák

Szombathely főtere

Kőszegi vár Legelő szarvasmarhák

Sopron, Tűztorony
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A hegység magasabban fekvő részein 
sűrű fenyvesek találhatók. Az alacsonyabban 
fekvő részeken tölgy és bükkerdők maga-
sodnak. Ahol több a napsütés ott megpihen-
hetünk a szelídgesztenyefák árnyékában. 
Eszünkbe jut a téli sült gesztenye illata.

A hegy sé gek szél től vé dett dé li és ke -
le ti lej tőin te rem a jó mi nő sé gű sző lő. Az 
ala csony domb ol da la kon és a völ gyek  ben 
szán tó föl de ket, zöld fü vű ré te ket, ka szá ló-
kat ta lá lunk. Sok ta kar mány  nö vényt is ter-
mesz te nek. Az Al po k al ján jól te jelő szar vas-
mar há kat te nyész te nek.

Tör té nel mi je lentősé gű vá ro sai: Sop ron,
Kő szeg és Szom bat hely. Sop ron ban és Kő-
sze gen gyö nyö rű mű em lék épü le te ket ta lá-
lunk, ame lyek őrzik a ré gi vá ro sok han gu la-
tát. Kőszeg vá rát Ju ri sics Mik lós vár ka pi  tány 
és ma rok nyi se re ge véd te meg a tö röktől 
1532-ben. Szom bat hely a nyu gat-du  nán tú li 
te rü let gaz da sá gi és szel le mi köz pont ja. A Sa-
va ria Mú ze um igen gaz dag ré gé sze ti, nép raj-
zi, ter mé szet tu do má nyi anya got őriz a lá to-
ga tók szá má ra. A Za lai-domb ság te rü le tén 
ré gen a táj vi ze nyős sé  ge mi att a domb te-
tőkön te le ped tek meg az emberek (Gö csej, 
Őrség).

Hon nan kap ta az Al po kal ja a n evét? Ha zánk me lyik ré szén fek szik?
Mi lyen az időjá rá sa? Mondj n eve ze tes vá ro so kat ezen a te rü le ten!
Hová építették régen az emberek a házaikat a Zalai-dombság területén? Miért? 
Milyen nevezetességeket találhatunk az Őrség területén?

Alpokalja

Zalaegerszegen, a Göcseji Falumúzeumban régi 
mesterségeket, eszközöket mutatnak be

Népi építészeti emlék az Őrségben

A Zalai-dombság területén a dombtetőre építkeztek
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A Du nán tú li-kö zép hegy ség a Za la fo lyó tól a Du na ka nya ru la táig hú zó dik. Mint egy 200 km 
hosszú, DNy–ÉK-i irá nyú.

Több hegy ség ből áll. Ré szei: a Ba kony, a Vér tes, a Ve len cei-hegy ség és a Du na zug-
hegy ség.

Fel szí nét szé les hegy há tak, le göm bö lyí tett hegy csú csok jel lem zik. A hegy sé ge ket szé-
les völ gyek vá laszt ják el egy más tól.

Idő já rá sa hű vö sebb, csa pa dé ko sabb, mint az Al föl dé. A hegy sé gek ben fel fe lé ha lad va 
200 mé te ren ként 1 °C-kal csök ken a hő mér sék let.

A Ba kony né hány száz év vel ezelőtt még va ló sá gos ős ren ge teg volt. Össze füg gő er dő 
bo rí tot ta. Er dei ben disz nó kon dák le ge lész tek. A ka ná szo kon kí vül szén- és mész ége tők, 
fa fa ra gók él tek itt. Ma is ha zánk leger dő sebb tá ja. Te rü le tén vá rak, vár ro mok, szám ta lan 
ér de kes ki rán du ló hely, több vé dett nö vény- és ál lat faj ta lál ha tó (Szent gá li ti sza fás). Fal-
vai ban táj há zak ban, nép raj zi em  lé kek ben, a nép mű vé szet re me kei ben gyö nyör köd he tünk. 
A Ba kony-vi dék köz pont ja Veszp rém. A vá rost I. Ist ván ala pí tot ta. Vesz p rém vá ra me re dek 
sas bérc re épült. A vár ból gyö nyö rű ki lá tás nyí lik a vá ros ra és a Ba kony ra.

A Dunántúli-középhegység

CsókakőCsókakő Veszprémi várVeszprémi vár

Herend. PorcelánmanufaktúraHerend. Porcelánmanufaktúra Csesznek váraCsesznek vára
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A Vér tes hegy sé get tölgy- és bük ker dők bo rít ják. Az erdő őzek, szar va sok, vad disz  nók 
ta nyá ja, mé lyé ben vár ro mok rejtőz nek. A ma gyar tör té ne lem sok ese mé nye kap cso ló dik 
a Vér tes hez. Má tyás ki rály is so kat va dá szott a vi dé ken. Haj da ni vá ra a ta tai Öreg-tó part-
ján áll. A hegy ség nyu ga ti pe re mén ala kult ki a mó ri bor vi dék. A Ta tai-árok és a Du na Vi-
seg rá di-szo ro sa kö zött el te rülő erdős hegy vi dék a Du na zug-hegy  ség.

A Du nán tú li-kö zép hegy ség je lentősebb ás vány kin cse a bar nakőszén és a ba u xit.

Ha tá rozd meg és mu tasd meg a tér ké pen a Du nán tú li-kö zép hegy ség hely ze tét! 
Me lyek a ré szei? Mi lyen az időjá rá sa? Me lyek a je lentősebb ás vány kin csei? Ku-
tass, bú vár  kodj! Miről n eve ze tes Zirc vá ro sa? Kik vol tak a tap ló szedők? Ta nulj 
meg egy szép ba ko nyi nép dalt!

Olvasd el a költő szavait, és képzeld magad egy bakonyi erdőbe! Te mit hallasz? Írd le 
néhány mondatban!

Tatai várTatai vár Móri borvidékMóri borvidék

Szent György-hegyi bazaltorgonákSzent György-hegyi bazaltorgonák Közös néptáncKözös néptánc

„Amikor az erdőn jársz és rábukkansz egy forrásra, ülj le mellé csendesen és fi gyelj! 
Ha pedig jó füled van és érted az erdő nyelvét, meghallhatod azokat a csodaszép 
meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak.” 

(Vass Albert)
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A Ba la ton Eu ró pa-hí rű ter mé sze ti kin csünk, ha zánk leg na gyobb ta va. Leg na gyobb mély-
sé ge 11 m. Át la gos mély sé ge 3–4 m. A dé li par ton se ké lyebb a víz, ezért nyá   ron ha mar 
fel me leg szik. Üdül ni, fürdőzni vá gyók so ka sá ga ke re si fel. Kör nyé kén cso  dá la tos ki rán-
du ló he lyek van nak. Észa  ki part ján a Ba kony erdő bo rí tot ta he gyei emel ked nek. A Ba la-
ton-fel vi dék nap  sü töt te lejtőin sok szőlőt és gyü möl csöt ter mesz te nek. Hí re sek a fi  nom 
za ma tú bo  rok. A szü re ti mu lat sá gok szép ha gyo má nyai még ma is él nek. Nyá ron a kel le-
mes időjá rás, az észak nyu ga ti sze lek ál tal te rel ge tett vi tor lá sok, a har mo ni kus szép sé gű 
táj meg nyug ta tó ha tás sal van a pi henő em be rek re.

Nem vé let le nül n evez te hí res festőnk, Egry Jó zsef „a ter mé szet öröm könnyé nek”.
A Ba la ton nak és kör nyé ké nek nagy az ide gen for gal ma. Sok kül föl di ven dég ke re si fel 

a für dőzés, a ví zi spor tok és a ki rán du lá si le hetősé gek mi att.
Az itt élő em be rek nek egész nyá ron mun kát ad a nya ra ló ven dé gek el lá tá sa.

Ba la ton fü red az észa ki part leg ré gibb gyógy üdülőhe lye. Hí res szív kór há zá ban messze 
föld ről ér ke zett em be rek is ke re sik a gyó gyu lást. Hí res személyek em lék táb lái, szob rai 
so ra koz nak a vá ros sé tá nyán. Itt ta lál juk a hí res em be rek ál tal ül te tett fá kat.

Hazánk legnagyobb tava a Balaton

Balatoni látképBalatoni látkép Balatonfüredi szívkórház Balatonfüredi szívkórház 

Balatonfüred, parti sétányBalatonfüred, parti sétány Levendulaültetvény a Tihanyi-félszigetenLevendulaültetvény a Tihanyi-félszigeten
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A hév ízi gyógy üdülőben moz gásszer vi be te ge ket ke zel nek. A dé li par ton Si ó fok a leg-
több em bert be fog adó üdülőhely.

Az őster mé szet vál to zat la nul meg ma radt da rab ja a Kis-Ba la ton. Vé dett ná da sa i ban 
több mint százfaj ta rit ka ma dár fész kel.

A Ba la ton a Föld egyik leg töb bet ta nul má nyo zott 
ta va. Te rü le te ré gen nagyobb volt. Ta pol ca vá ro sa 
a tó part jához közel te rült el. Nézd meg a tér ké pe-
den, most kö rül be lül hány ki lo mé ter re van!

Mi lyen dom bor za ti vi szo nyo kat ta lál unk a Ba la ton 
kör nyé kén? Me sélj a Ba la ton és kör nyé ké nek 
n eve ze tes sé ge iről, ter mé sze ti szép sé ge iről! Mi vel 
fog lal ko zik a la kos ság a Ba la ton kör nyé kén? Tá jé-
ko zódj a tér ké pen! Ho gyan kö ze lít he ted meg la kó-
he lyedről a Ba la tont vo nat tal, au tó val?

BadacsonyBadacsony SzigligetSzigliget

HévízHévíz A Balaton-felvidéken hatalmas szőlőskerteket látha-
tunk
A Balaton-felvidéken hatalmas szőlőskerteket látha-

Lóczy Lajos – a Balaton világhírű 
kutatója
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A Du nán tú li-domb ság nyu gat–ke le ti irány  ban a Za la völ gyé től a Du ná ig hú zó  dik. Észa ki 
ha tá ra a Ba la ton, dé li ha tá ra a Drá va-völgy.

Fel szí nén sze líd domb há tak, hosszú völ  gyek vál ta koz nak. A fo lyók ala kí tot ták domb  vi-
dék ké. A sík fel szín be szé les völ gye ket váj tak.

A domb ság te rü le tén té len-nyá ron sok a csa pa dék. A csa pa dék nagy ré szét az At lan ti-
óce án fe lől ér ke ző nyu ga ti sze lek szál  lít ják. Az Al pok fe lől hű vös, ned ves le ve gő ér ke zik, 
a nap sü tés is ke ve sebb. Az idő  já rás kedv ez a ta kar mány nö vé nyek, a fű  fé lék fej lő dé sé nek. 
A bő sé ges le ge lők és a ta kar mány jó le he tő sé get ad a szar vas  mar ha-te nyész tés nek.
Az er dők, a szán  tó föl dek, a le ge lők, a sok-sok for rás, az ér de kes te le pü lé sek me se be li 
tá jat idéz  nek.

A Dunántúli-dombság

Villányi borvidékVillányi borvidék A bánáti bazsarózsa, a Mecsek ritkaságaA bánáti bazsarózsa, a Mecsek ritkasága

Mecsek hegység látképeMecsek hegység látképe Szigetvár főtere az oroszlános szoborralSzigetvár főtere az oroszlános szoborral

A Me csek idő já rá sa eny he, kel le mes. A hegy ség ma ga sabb ré sze it er dők bo rít  ják.
Leg ma ga sabb csú csa a Zen gő (680 m). Az Aba li ge ti-bar lang le ve gő je lé gú ti meg be te ge-
dé sek gyó gyí tá sá ra szol gál. A Me csek észa ki sze lek től vé dett dé li lej tő in ko rán ta va szo-
dik, és itt a leg hosszabb az ősz. A nap sü tés kedv ez a sző lő- és gyü mölcs  ter mesz tés nek.
Me le gebb ég haj lat ról szár  ma zó nö vé nyek is dísz le nek itt, például a fü ge. Ha zánk ban itt 
in dul meg leg ko ráb ban a vi rág fa ka dás. Ál lat vi lá ga gaz dag.
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Mi lyen fel szí ni for mát n eve zünk domb ság nak?
Jel lem ezd a Du nán tú  li-domb sá got és idő  já rá sát!
Mi ért kedv ező ek a fel té te lek a szar vas mar ha-te nyész tés szá má ra?
Milyen nevezetes városok találhatók a Dunántúli-dombság területén?

A Me csek dé li lá bá nál fek szik a gyö nyö  rű, nap sü té ses, han gu la tos vá ros: Pécs. Tör té nel-
mi ne ve  ze tes sé gei és szép sé ge mi att igen nagy az ide gen for gal ma. A híres Zsolnay porce-
lán hungarikum. A Zsolnay kulturális negyedben egy egész napot eltölthetünk. Megtekint-
hetjük a gyártörténeti kiállítást, és a gyönyörű porcelán tárgyakat. Látványmanufaktúrák 
mutatják be a különböző tárgyak kézi elkészítési módját. Található itt Digitális Planetárium 
negyed, és Interaktív Varázstér. Itt sok izgalmas kísérletet nézhetünk meg és a gyerekek 
kikapcsolódhatnak a játszósarokban. A területhez tartozik még a Villányi-hegység. Villány 
nagy hagyományokban bővelkedő híres borvidék.

Szekszárd a szekszárdi borvidék központja. Zalaegerszeg az ország egyik legvirágosabb, 
legzöldebb városa sok-sok nevezetességgel. Zalakaros gyógyfürdőjéről híres. Pakson talál-
ható hazánk egyetlen atomerőműve. Szi get  vár vá rát Zrí nyi Mik lós véd te a tö rök el len.

Pécs, székesegyház

A Zsolnay kulturális negyed Zalakaros, gyógyfürdő

A Bóbita Bábszínház napórájaPécs, székesegyház

A Zsolnay kulturális negyed Zalakaros, gyógyfürdő

A Bóbita Bábszínház napórája
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Az Észa ki-kö zép hegy ség ha zánk leg ma  ga sabb tá ja. A Du ná tól a Bod rog fo lyó ig ter jed. 
A hegy sé ge ket fo lyó völ gyek és me den cék ta gol ják.

Tag jai: a Bör zsöny, a Cser hát, a Mát ra, a Bükk és a Zemp lé ni-hegy ség. A Bükk hegy-
ség te te jén nagy ki ter je dé sű sík te rü let ta lál ha tó, ez a Bükk-fenn sík. A fenn sík 200 mé-
ter nél ma ga sab ban fekvő sík ság. A Mát rá ban van ha zánk leg ma ga sabb csú  csa: a Ké-
kes (1014 m).

Az Észa ki-kö zép hegy ség ha zánk leg  hű vö sebb ég haj la tú vi dé ke. Itt a leg ala cso nyabb 
a ja nu á ri és jú li u si kö zéphőmér sék let. 

A hőmér sék let és a csa pa dék a ma gas ság n ö ve ke dé sé vel vál to zik. A ma ga  sabb te-
rü le te ken csök ken a hőmér sék let, több a csa pa dék. 

A pa ta kok a sok csa pa dék ha tá sá ra me g á rad nak. A víz ere je a na gyobb szik la da ra bo-
kat is gör ge ti. A fel szín ma is vál to zik, mé lyül nek a völ gyek.

A hegy sé gek dé li lejtőin sok a nap sü  tés, ked v ez a szőlőter mesz tés nek. Itt ala   kul tak 
ki tör té nel mi bor vi dé ke ink: To kaj, Eger.

Az Északi-középhegység
(Észak-magyarországi-középhegység)

Magasságot jelző kő a KékestetőnMagasságot jelző kő a Kékestetőn Füzér vára a Zempléni-hegységbenFüzér vára a Zempléni-hegységben

HollókőHollókő Sárospatak, Rákóczi-várSárospatak, Rákóczi-vár
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Ha tá rozd meg az Észa ki-kö zép hegy ség fek vé sét!
So rold fel és mu tasd meg a ré sze it a tér ké pen!
Mi lyen te rü le tet n eve zünk fenn sík nak?
Hol ta lál ha tó ha zánk leg ma ga sabb csú csa?
Mi lyen a hegy vi dék idő já rá sa?
Sorold fel a tájegység híres településeit, híres szülötteit!

Eger, Dobó térEger, Dobó térMiskolc, Szinva teraszMiskolc, Szinva terasz

Lillafüred, PalotaszállóLillafüred, Palotaszálló Aggteleki-cseppkőbarlangAggteleki-cseppkőbarlang

Vízesés a Mátrában

Az Északi-középhegység nevezetes települése Lillafüred. 
A híres Palotaszállóban évente nagyon sok vendég pihen. 
Szilvásváradon a híres lipicai ménes tenyésztése folyik. 
Eger várát Dobó István védte a törökök ellen. Miskolc a me-
gyeszékhely, egyetemi és iparváros. Tokaj-hegyalja híres 
borvidéke és Hollókő kulturális értékei világhírűek. Hollókő 
Ófalu a világörökség része. Megőrizte a több száz éves ha-
gyományos építészet és a régi falusi élet hagyományos esz-
közeit, életmódját.  

A tájegység híres szülöttei: Kossuth Lajos, gróf Andrássy 
Gyula, Mányoki Ádám festőművész, Izsó Miklós szobrász, 
Szabó Lőrinc költő.
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

„Csak a ma gát, ere jét s ha zá ját is merő nem zet job bít hat ja meg áll apo tát, öreg bít he ti 
fé nyét, dicsősé gét, bol dog sá gát…

Csak a ha zá ját jól is merő ma gyar sze ret he ti azt oko san. És an nál al kal ma to sabb a 
ha za szol gá la tá ra, an nál na gyobb ál do za to kat vár hat el tőle a sze re tett ha za.”

(Mag da Pál, 1819)

Har ma dik osz tály ban már ta nul tál ar ról, hogy a kör nye ze tünk rit ka sá ga it, szép sé ge it 
nem ze ti par kok, táj vé del mi kör ze tek és ter mé szet vé del mi te rü le tek őrzik. Egy részt egye-
dü lál ló rit ka sá gok, más részt majd nem ki pusz tult nö vény- és ál lat fa jok él nek még eze ken 
a te rü le te ken. Nem csak a vé dett nö vé nye ket, ál la to kat kell meg óv n unk, ha nem élőhe lyü-
ket is! Őriz zük meg Föl dünk cso dá la tos sok szí nűségét!

Nem ze ti park ja ink leg be cse sebb ter mé sze ti és kul tu rá lis örök sé geink. Pó tol ha tat lan 
nem ze ti kin csek. Is mer kedj meg ha zánk tíz nem ze ti park já val! Ha te he ted, te gyél ki rán-
du lást va la me lyik be! Ké szíts fo tó kat!

Sok tu dós, ku ta tó és ter mé szet sze rető em ber mun  ká ja ered mé nye kép pen si ke rült 
pon to san fel tér ké pez ni eze ket a te rü le te ket és ter mé sze ti ér té ke in ket.

So rold fel ha zánk nagytá jait! Mu tasd meg a fa li tér ké pen és az at la szod ban! Miért 
ala kul tak a nem ze ti par kok? Miért szük sé ges so kat tud ni a ha zád ról?

Nemzeti parkjaink

Nemzeti parkok

Ala ku lá si sor rend ben a kö vet kezők:
•  Hor to bá gyi Nem ze ti Park  1973

(1999 óta a világörökség része)
• Kis kun sá gi Nem ze ti Park 1975
• Bük ki Nem ze ti Park 1977
• Agg te le ki Nem ze ti Park 1985

• Fertő–Ha n ság Nem ze ti Park 1991
• Du na–Drá va Nem ze ti Park 1996
• Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park 1997
• Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park 1997
• Du na–Ipoly Nem ze ti Park 1997
• Őrségi Nemzeti Park  2002

Hortobágyi
Nemzeti Park

Kiskunsági
Nemzeti Park

Körös–Maros
Nemzeti Park

Bükki Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park

Fertő–Hanság
Nemzeti Park

Duna–Ipoly Nemzeti Park

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Duna–Dráva Nemzeti Park

Őrségi
Nemzeti

Park
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Gyűjtsétek össze, mi mindent tudhatunk meg 
hazánk domborzati és közigazgatási térképéből! 
Mit tudhatunk meg a különféle tematikus térké-
pekből? Írjátok le egy-egy szókártyára, és helyez-
zétek el a mágneses táblán!

2.  Dolgozzatok öt csoportban! Ez egy ünnepi óra, 
mert a hazádról mondod el mindazt, amit tudsz. 
Készítsetek technikaórán kis nemzetiszínű zász-
lókat! Tűzzétek mindegyiket egy gyurmakorong-
ba, és tegyétek az asztalra! Használjátok a tanult 
információforrásokat! Tegyetek utazást hazánk 
hat nagytáján! Mutassátok be mindegyiket úgy, 
mintha ti lennétek az idegen vezetők! Minden 
feladatnál használjátok a térképet!

  Szempontok: fekvése, határai, felszíne, időjárása, növény- és ál-
latvilága, nevezetességek, hagyományok, nemzeti hő sök, nép-
művészet.
1. csoport: Alföld, Kisalföld
2. csoport:  Alpokalja (Nyugat-magyarországi-peremvidék), Dunán-

túli-dombság a Mecsek hegységgel
3. csoport:  Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység (Észak-

ma gyarországi-középhegység)
4. csoport:  Nevezzétek meg hazánk szomszédos országait! Járta-

tok-e valamelyikben? Mit tudtok róluk? Ismeritek-e va-
lamelyik ország zászlaját ezek közül? Miért fontos a jó-
szomszédi viszony ápolása? Milyen nemzetiségek élnek 
hazánkban? Milyen Ma gyar ország híre a világban? 
Mondjatok nevezetességeket, híres embereket! 

5. csoport:  Előzetes feladat: Kutass, búvárkodj! Melyik területen ala-
kítják ki hazánk legújabb nemzeti parkját? Gyűjtsetek 
idézeteket a ha-
zaszeretettel kap-
csolatosan!

Hány nemzeti park található ha-
zánk területén? Mit őriznek ezek 
a területek? Mutassátok be ide-
genvezetőként a hozzátok leg-
közelebb lévő nemzeti parkot!
A csoportok beszámolója után 
énekeljetek el egy magyar nép-
dalt, és perdüljetek táncra!

Összefoglalás

Vajai várVajai vár

Kölcsey síremléke Szatmárcsekén

Máriapócs, a híres Mária-oltárSzegedi dóm
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Pusz ta, csi kó sok, dé li báb, pász to ré let. Aki 
nem is me ri en nek a táj nak a cso dá la tos, 
egye dü lál ló élővi lá gát, tény leg csak a vég-
 te len pusz tá ra gon dol.

A szá raz, szi kes pusz tán min den élőlé ny  -
nek al kal maz kod nia kel lett a ne héz kö rül mé-
nyek hez. Szá raz időben a ta laj meg re pe de-
zik és fe hér a só ki vá lás tól. Itt csak a só  tűrő 
nö vé nyek ké pe sek meg ma rad ni: a bá rány-
pa réj, a szék fű, a szi ki úti fű, a szi  ki őszi-
ró zsa. Esős időben olyan ra ga dós sár van, 
hogy be le ra gad az em ber cipője. A pász tor-
 em be rek ré gen „csú nya föld nek” is n e vez   ték.

Má jus ele jén ér ke zik a ri gó nagy sá gú, 
me  leg ked velő ma da runk, a szé ki csér. A mar-
 ha gu lyát kö vet ve a meg szá radt mar hat rá-
gya te te jé re rak ja to já sa it. Szí ve sen röp kö di 
kör be a bir ka nyá jat, s össze kap kod ja az ál-
la tok ál tal fel za vart bo ga ra kat. Ősi ma gyar 
há zi ál la ta ink kö zül a szür ke mar ha év szá-
za do kon ke resz tül jól bír ta a ri deg tar tást. 
A pász to rok leg hű sé ge sebb tár sai és se gít-
sé gei a ku tyák: a pu li, a pu mi, a mu di, a ku-
vasz és a ko mon dor.

A Hor to bá gyi Nem ze ti Park
(olvasmány)

Kilenclyukú hídKilenclyukú híd

BárányparéjBárányparéj

Sziki őszirózsaSziki őszirózsa
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A ju ho kat éj sza ká ra és té li re föl dig érő, 
nád te te jű juh ho dá lyok ba te re lik. El ső és 
hát só vé gét nagy desz ka ka pu zár ja. Be lül 
já szol, só zó és beépí tett fejődranka (a ju hok 
meg fe jé sét se gí tő al kal ma tos ság) ta lál ha-
tó. A juh tej ből a pász to rok juh tú rót és juh-
saj tot ké szí te nek.

A hor to bá gyi mé nes ről az el ső írá sos 
em lé künk 1671-ből szár ma zik.

A pusz tai kony ha (va sa ló) nád ké vé ből 
ké szült. Bel se jé ben ég a bog rács alatt a tűz. 
A füst a felül össze érő nád ké vék közt száll 
a ma gas ba.

Mi ről ne ve ze tes a Hor to bá gyi Nem-
ze ti Park? Mi jel lem ző a nö vény- és 
ál lat vi lágá ra?

CsikósCsikós

SzékicsérSzékicsér

Szürkemarha-nyájSzürkemarha-nyáj
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A Kis kun sá gi Nem ze ti Park nem egy össze-
 füg gő te rü let ből áll, ki sebb-na gyobb ré szek -
re ta go ló dik.

A tőserdei Holt-Ti sza-ág a Ti sza sza bá lyo-
zá sá val jött lét re. A fűz li ge tek, láp er dők, a 
va la mi ko ri Ti sza-part gaz dag ár té ri nö vény- 
és ál lat vi lá ga tá rul sze münk elé.

A nem ze ti park leg lá to ga tot tabb he lye 
Bu  gac. A pász tor mú zeum ban, a sza bad té-
ren kiál lí tott csi kós-, gu lyás- és pász tor mes-
ter ség hasz ná la ti tár gyait ma is meg szem-
lél het jük. Még ér de ke sebb, hogy az ősi faj ták 
kö zül sok fé le ál lat meg ta lál ha tó itt. Szür ke 
mar ha, rac ka  juh, man ga li ca ser  tés. A pász-
to rok hű sé ges se  gí tő tár sai a pu  lik, a ko mon-
do rok, a ku va szok.

Az ős bo ró kás igen ér de kes te rü let. A nyá-
ras-borókást sok ma dár faj ked ve li. Fü le-
mü le, ba rát po szá ta, vadgerle, vér cse, ege-
rész ölyv szí ve sen vá laszt ja la kó he lyül. Ta-
nyáz nak itt pók han gyák, da ra zsak, és gyí kok 
is süt ké rez nek.

Nap jaink ra saj nos a bo ró ká sok nak rit-
kult az ál lat vi lá ga.

A nem ze ti park sa já tos ré sze az izsá ki 
Ko lon-tó és kör nyé ke. Li ge terdők, mo csár- és 
láp ré tek, ősná da sok vál ta koz nak ott. Iga zi 
vad víz-or szág. Ha lak, ké tél tű ek, ví zi ma da rak, 
hüllők ked venc élőhe lye. Ta vas szal a leg pom-
pá sabb a tó kör nyé ke. Nyí lik a mo csá ri gó-
lya hír, a sár ga nőszi rom és sok-sok vad vi rág. 
A víz tü kör alatt kar csú tes tű ré ti csí kok úsz-
nak. A csík vé dett hal fa junk. Va la mi kor a kör-
nyék la kó i nak fon tos táp lá lé ka volt. A csí ká-
szás ősi mes ter ség.

A ma gyar ter mé szet vé de lem jel ké pe, a 
nagy kó csag is meg te le pe dett ezen a vi dé-
ken. A nád vi lág szép sé gét a gé mek, cso dá-
la tos han  gu la tát az éne kes ma da rak ad ják.

A Kiskunsági Nemzeti Park
(olvasmány)

BugacBugac

TúzokTúzok

ŐsborókásŐsborókás
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Apaj pusz ta ta vasszal lucs kos, nyá ron 
kőke mény  re szá radt szi kes te rü let. Mé gis 
hi he tet le nül gaz dag nö vény- és ál lat vi lá ga 
van, ritka fajokkal.

A gyér nö vény zet ben szi ki sás kák él nek. 
Itt te nyé szik a „pusz ták struc ca”, a 20 kg-ot 
is el érő tú zok, az ugar tyúk, mely nek toll aza-
ta szin te egy be ol vad a kör nye ze té vel. A ned-
ve sebb ré sze ken él a szé ki csér, mely vil lám-
gyors moz du la tok kal kap ja el a ro va  ro  kat.

Fü löp szál lás kör nyé kén a Du na ár vi ze i-
 nek ma rad vá nya ként kis ta vacs kák ala kul -
tak ki. A pá zsi tos rét a ví zi ma da rak pa ra di-
cso ma. Bí bi cek, gu li pá nok, az ap ró szé ki 
li le, ka na lasgé mek, ré cék te szik még szí ne-
seb bé a tá jat.

Mint ha ma is Petőfi  Sán dor Kis kun sá gát 
idéz nék ezek a gyö nyö rű ter mé sze ti ké pek.

Miről hí res Bu gac? Me lyik ma dár a 
ma gyar ter mé szet vé de lem jel ké pe? 
Mi lyen ma da rak ta lál ha tók még a 
Kis kun sá gi Nem ze ti Park te rü le tén?

Kutass, nézz utána, mi a csíkászás!

Széki lileSzéki lile

Mangalica sertésMangalica sertés

Vándorló homokbuckaVándorló homokbucka
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

A Bük ki Nem ze ti Park Ma gyar or szág észak-
  ke le ti ré szén, az Észa ki-kö zép hegy ség ben 
el he lyez kedő Bükk hegy ség tömb jét fog lal  ja 
ma gá ban. A nap ja ink ban is mert, nyolc  van -
há rom fel tér ké pe zett bar lang já ból n egy  ve n-
öt fo ko zot tan vé dett. A Bükkben leg alább 
500 barlang ta lál ható. Az istállós-kői (Sze-
le ta) barlang az ősemberkutatások ré vén 
lett világhírű.

A bo ko rerdőkben, szik la gye pe ken olyan 
nö vény  rit ka sá gok él nek, mint a szir ti pe-
resz  lény, tát rai hölgy mál.

Gyors fo lyá sú he gyi pa tak jai men tén él 
a hegy vi dé ki ví zicic kány.

A vi zes élőhe lyek kö ze lé ben él az al pe si 
gőte.

A Bükk nö vény ze te nem zet kö zi vi szony-
 lat ban is ér té kes. Ha zánk öt száz ti ze nöt vé-
dett nö vény fa ja kö zül itt két száz kettő for dul 
elő. Olyan rit ka sá gok, mint az észa ki sár-
kány fű, a szir ti pe resz lény, a tüzes li li om,
a bol dog asszony pa pu csa, a sár ga ibo lya,
a győze del mes hagy ma.

A bük ki ál lat vi lág mint egy 22 ezer fajt 
szám lál. Itt él az or szág leg na gyobb fe hér-
há tú har kály és kis légy ka pó ál lo mánya.

Fo ko zot tan vé dett ra ga do zó ma da rak: 
a bé  ká szósas, a kí gyá szölyv, a par la gi sas.

A Bükki Nemzeti Park
(ol vas mány)

Bükk-fennsíkBükk-fennsík Boldogasszony papucsaBoldogasszony papucsa

Tüzes liliomTüzes liliom
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Ha tá rozd meg a Bük ki Nem ze ti Park 
hely ze tét!
Mi lyen ter mé sze ti ér té kek ta lál ha-
tók a te rü le tén?
Gyűjts ké pe ket, fo tó kat kül ön fé le 
bar lan gok ról! Ké szít se tek tab lót!

Lipicai ménesLipicai ménes Kis légykapóKis légykapó

Hiúz

Meg kell em lí te nünk a de ne vér ku ta tás újabb ered mé nye it. A hegy ség ben fel fe dez ték 
a ha zánk ban ed dig is me ret len al pi de ne vért és az öt ve nes évek óta nem lá tott óri á si 
ko rai de ne vért.

A nem ze ti park 95 szá za lé kát erdő bo rít ja. Is mét meg ho no so dott nagy örö münk  re a hi úz
és a far kas. A Bük ki Nem ze ti Par kot a he gyek nem ze ti park já nak is n e ve zik. Az itt találha-
tó földvárak maradványai, a várromok és a kolostorromok történelmi korokra emlékez-
tetnek. Sok ember által szívesen látogatott kirándulóhelyek.

Alvó denevérekAlvó denevérek
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Az Agg te le ki Nem ze ti Par kot a Vi lág örök ség 
Bi zott ság 1995-ben a Szlo vák-karszt bar-
lang jai val egy ütt a vi lág örök ség ré szé vé 
nyil vá ní tot ta.

Ho gyan le het va la mi a vi lág örök ség ré-
sze? Vi lág vi szony lat ban egye dül ál ló nak, 
érin  tet len nek, sér tet len nek kell len nie. A vi-
lág örök ség ré sze le het va la mi lyen ter mé -
sze ti vagy kul túrörök ség, me lyek nek biz to-
sí ta ni kell sér tet len fenn ma ra dá sát. Ha-
zán kat a vi lág örök sé gi lis tán a töb bi kö zött 
Bu da pest du nai pa no rá má ja a vár ne gyed-
 del, nép raj zi, né pi ér té keink gyöngy sze me, 
Hol ló kő ófalu, az Agg te le ki Nem ze ti Park
és a pan non hal mi apát ság kép vi se li. Az 
Agg te le ki Nem ze ti Par kot el ső sor ban nem 
az élő vi lág vé del me, ha nem az élet te len ter-
 mé sze ti ér té kek megőr zé se cél já ból hoz ták 
lét re. Itt talál ha tó Ma gyaror szág leg hosz-
szabb bar lang ja, a Ba   rad la–Do mi  ca-bar  lang-
rend szer. 

Huszonöt km-es hosszá ból kö zel 19 km 
esik ha zánk te rü le té re. A Ve csem-bük ki-
zsom boly ha zánk má so dik leg mé lyebb bar-
 lang ja: 236 m mély sé gű.

Az Aggteleki-cseppkőbarlangban a csepp-
kőképződményeknek nevet is adtak.

Az Agg te le ki Nem ze ti Park
(ol vas mány)

VörösbegyVörösbegyKarsztos felszín a cseppkőbarlang bejáratánálKarsztos felszín a cseppkőbarlang bejáratánál

Aggteleki-cseppkőbarlang, anyósnyelvAggteleki-cseppkőbarlang, anyósnyelv
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Az it te ni erdők nagy ér té ke a vad ál lo-
mány. Az ural ko dó vad ma is a gím szar vas
és a vad disz nó. Őze ket is je lentős szám-
ban ta lál unk. Is mét ta lál koz hat unk far ka-
sok kal, igaz, szá muk még cse kély. Ha vas, 
té li időben meg fi  gyel het jük a rej tett élet-
mó dot élő hi úzt. A szlo  vák te rü le ten lévő 
ma ga sabb hegy sé gekből né ha le té ved egy-
egy med ve. Ró ka, vad macs ka, nyuszt, nyest, 
borz rej tőz köd  nek az erdőkben. A rág csá lók 
kö zül a mo gyo rós pe le, az er dei egér, az 
er dei po cok a jellemző fajok. Az er dei tisz-
tá so kon, fenn sí ko kon gya ko ri az ür  ge. A ro var-
evők kö zül a ke le ti sün, a va kond és az er-
dei cic kány él itt.

Vál to za tos, ér de kes a fenn sí kok ma dár -
vi lá ga. A ra ga do zók kö zül a par la gi sas, a 
bé ká szósas, az ege ré szölyv, az uhu, a hé ja,
a ke  re csen só lyom les itt zsák mány ra. Rej-
tett élet mó dot él nek a kék ga lam bok, a lap-
pan tyúk. A csá szár ma dár a hű vö sebb erdők 
cser je szint jé nek la  kó ja. Éne kes ma da rak kö-
zül meg ta lál ha tó a hol ló, a szaj kó, az éne-
kes ri gó. Nyá ron a csusz ka, az ősz a pó, az 
er dei pi tyer, a vö rös begy, a sár ga fe jű ki-
rály ka, a ci ne ge hang já tól zeng az erdő. Iga-
zi erdőla kó a ké tél tű fol tos sza la mand ra.

Mi ért lett a vi lág  örök ség része az 
Agg te le ki Nem ze ti Park? Miről n e-
ve ze  tes Hol lókő? Me  sélj a nem ze ti 
park ál la ta i ról!

Foltos szalamandraFoltos szalamandra

Mogyorós peleMogyorós pele

FarkasFarkas

VadmacskaVadmacska
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

Ha a fer tő rá ko si kő fej tő te te jén lé vő ki lá tó-
ról szét te kin tünk, vé ge lát ha tat lan nak tű nő 
ná  da so kat lá tunk. Tá vol, az oszt rák ol da lon 
kék lik a víz tü kör.

Ná lunk ha ló dó öreg tó a Fer tő, de ter mé-
 sze ti ér té kei egye dül ál lóak. A 130 cm-es át-
la gos víz mély ség és a víz be ke rült szennye ző, 
valamint más anya gok a tó to váb bi el isza -
p o so dá sát, illetve a ná da sok ter je dé sét se-
gí tik elő. A ha zai ol da lon csak két bel ső ta-
vacs ká ban és a Ma dár vár ta-ö böl ben van 
nyílt víz. A töb bi te rü le tet össze füg gő ná das 
bo  rít ja. A partközelben kes keny le ve lű gyé-
kényt, ta vi ká kát, zsom bék sást ta lá lunk.

A he lyes nád gaz dál ko dás lassíthatja a tó 
öre ge dé sét. A nád le ve lei re szi ta kö tők száll-
nak. A víz ben ví ziskor piók, mol nár kák, bú-
vár pó kok, csík bo ga rak él nek. A víz mé lyét dé-
vér ke sze gek, tő pon tyok jár ják. A part men ti 
vi ze nyős ré tek va ló sá gos bé ka pa ra di cso mok.

A ná da sok mé lye a gé mek nek ad ott-
hont. Üs tö kös-, vö rös, szür ke gém és nagy 
 kó csag fész kei hú zód nak meg a sű  rű ben. 
Né hány ka na lasgém is meg te lep szik al kal-
man ként.

Ná di sár má nyok, ná diri gók és a bar kós-
ci ne gék ap ró lég tor nász ként ug rál nak a 
nád szá lak kö zött. A nád szi ge te ken dan ka-
si rá lyok, ezüst si rá lyok és csérek köl te nek. 
A ma  gas ban fel tű nik egy-egy ré ti hé ja. A Fer-
tő a vo nu ló ma da rak pi he nő he lyé nek szá mít.

A part fe lé ha lad va mo csá ri kos bor ral 
tar kí tott láprétek, mo csárré tek si mul nak a 
ná da sok hoz.

Itt fész kel az igen rit ka nagy póling.
A Fer tő tó vi zé nek nagy a kony ha só- és 

szó da tar tal ma. A vi szony lag nagy pá rol gás 
mi att a tó sze gély kör nyé kén szi ke sek ala-
kul tak ki. Nö vény vi lá guk igen gaz dag. Itt dísz-
lik a sziki őszi ró zsa.

A Fertő–Ha n ság Nem ze ti Park
(olvasmány)

Fertő tóFertő tó

Nagy kócsagNagy kócsag

Nagy pólingNagy póling
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A Fer tő tó nyu ga ti ré szén hú zó dó dom-
bo ru  lat er dő folt nak ad ott hont. Moly hos töl-
gye sek, gyer tyá nos-töl gye sek, akác, nagy-
leve lű hárs, er dei fe nyő sáv jai hú zód nak. 
Ha   zánk ban csak itt él a sziklai ben ge. A vi-
téz kos bor, a méhbangó szí nük kel, for má juk-
kal ámu lat ba ej tik az em bert. A Kistómalmi-
láprét kör nyé ke a jég kor szak né hány rit ka-
sá gát őr zi: hagyma burok kos bor, mo csá ri 
hízó ka.

Az éger lá pok, vi ze nyős ré tek vi lá ga a Han-
ság. A han sá gi em ber egy kor csí ká szott, 
pákászott. Szá má ra a vadvízország nyi tott könyv volt. Ér de kes a mo csár ban hal mó djára 
úszó gye rek: Hany Istók le gen dá ja.

A Fer tő–Han ság Nem ze ti Park két szom szé dos nép nem ze ti park ja. 1991-ben ötö dik-
ként lé pett be nem ze ti park jaink so rá ba. A 309 km2-nyi te rü le té ből 75 km2 tar to zik Ma-
gyaror szág hoz. Ezen a kis te rü le ten, illetve kör nyé kén cso dá la tos nö vény- és ál lat vi lá got 
lát ha tunk.

Óv juk, őriz zük meg ilyen szép nek!

Em lék szel, mit ta nul tál 3. osz tály ban a vi zek, víz par tok élő vi lá gá ról? Me lyek a Fer tő–
Han ság Nem ze ti Park nö vény- és ál lat rit ka sá gai? Me lyik or szág gal kö zös ez 
a nem ze ti par kunk?

VitézkosborVitézkosbor MéhbangóMéhbangó

ÉgerlápÉgerláp
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A Dél-Du nán túl leg na gyobb ré sze domb sá gi táj, melyből a Me csek és a Vil lá nyi-hegy ség 
szi get ként emel ke dik ki. Ezen a vi dé ken a ter mé szet vé de lem alatt ál ló te rü le tek a nyílt víz-
fe lü le tektől kezd ve a kü lön böző lom boserdő- tí pu so kon át, a szá raz szik la- és ho mok gye-
pe kig na gyon sok fé le élőhe lyetfog lal nak ma guk ba. Fel so rol ni is sok len ne a nem ze ti park 
egy-egy ki sebb te rü le té nek vál to za tos nö vény- és ál lat vi lá gát.

Itt dísz lik a du nai csil    lag vi rág, a nyá ri tő zi  ke, a li ge ti szőlő, a koc kásli li om és a mo csá  ri 
ag gó fű.

A vi dék a ma da rak iga  zi pa ra di cso ma. 
A pom  pás szí nű jég ma dár, ré tisas, fe hér 
gó lya nagy sze rű fész   kelő- és táp lál ko zóhe-
lyet ta lál  nak. A mél tó ság tel jes já rá sú gím-
szar vas, a dám  vad és a vad disz nó is gya-
ko ri. A Mo há csi-szi ge ten ta lál ha tó a Riha-tó, 
mely nek kül ön le ges ér té ke a kis  kó csag
fész kelőte lep, va la mint a né hány pár üs tö-
kösré ce.

A Drá va men ti erdők éle te ta vasszal és 
ősszel igen moz gal mas. Ilyen kor ez ré vel vo-
nul nak az éne kes ma da rak: pi tye rek, fü zi-
kék, po szá ták, ri gók, vö rös be gyek. Te rí tett 
asz tal szá muk ra az ár té ri erdő. Kül ön le ges 
szín folt ja e te rü let nek a Mattyi Ma dár Em-
lék park, mely  nek kop ja fái a ha zánk ban ki-
pusz tult ma dár fa jok ra em lé kez tet nek. A tér-
ség a ká ró ka to nák tö me ges fész kelőhe lye.

A Bar csi bo ró kás nö vény rit ka sá gai a ki-
rály ha raszt, a ta ra jos paj zsi ka és a sár ga-
li li om. Több mint 700 nagy lep ke fajt ta lál-
tak ezen a te rü le ten.

A Du na–Drá va Nem ze ti Park
(olvasmány)

KockásliliomKockásliliom

JégmadárJégmadárKárókatonaKárókatona
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A Me csek a me le gebb ég haj la tot ked-
ve lő nö vé nyek nek is ott hont ad. Bá ná ti ba-
zsa ró zsá ban, ma jom ko sbor ban, olasz mü-
gé ben gyö nyör  köd he tünk.

A Vil lá nyi-hegy ség ben a sal lang vi rág 
egyik leg na gyobb ha zai ál lo má nya ta lál ha tó. 
A ro va rok kö zül a si sa kos sás ka, a fű rész-
lá bú szöcs ke él itt. Fo  ko zot tan vé dett ma-
dár a kí gyá szölyv. A ma dár vi lág kül ön le ges-
sé gei a sö vény sár mány, a baj szos sár mány
és a kö vi ri gó.

Vál to za tos, szí nes, gyö nyö rű vi dék.

Mi lyen élő he lyek ta lál ha tók a Du na–Drá va Nem ze ti Park vi dé kén? Me lyek a nem-
ze ti park nö vény rit ka sá gai? Mi lyen az ál lat vi lá ga? Ku tass a könyv tár ban! Vá lassz 
egy nö  vényt és egy ál la tot er ről a te rü let ről! Je gyezd le a mun ka fü ze ted be a leg-
jel lem zőbb tu laj don sá ga i kat!

KígyászölyvKígyászölyv SallangvirágSallangvirág

Gemenci-erdőGemenci-erdő
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A Délke let-Al föld sa já tos han gu la tú tá ja a Kö-
rös–Ma ros Nem ze ti Park.

A Kö rö sök és a Ma ros fo lyó ter mé szet-
ala kí tó te vé keny sé ge so rán ala kult ki. Te rü-
le tén ki ter jedt szi kes pusz ták, mo csárma-
rad  vá nyok, er dők ta lál ha tók.

Nö vény rit ka sá gai kö zött elő for dul az er-
dé  lyi hé rics, bó ko ló zsá lya és a ve tő vi rág.

Ma dár vi lá ga kü lö nö sen gaz dag. A szám-
ta lan itt át vo nu ló ma dár faj kö zül ki emel-
het jük a da rut, a kis li li ket és a vé kony cső rű 
pó lin got. Fész kel itt tú zok, ham vas ré ti hé-
ja, ré ti fü les ba goly. A fo ko zot tan vé dett kis  
kó  csag és üs tö kös gém né hány pár ja is költ.

A ki ter jedt ná da sok ban nagy  kó csag, 
ka  na lasgém, nyá ri lúd fész kel. Rit ka nö vé-
nyei a mo csá ri kos bor és a hús szí nű uj jas-
kos bor.

Szep tem ber ben a szá ra zabb gye pe ken 
nagy fol tok ban vi rít az őszi ki ke rics.

Az em lősál la tok kö zül gya ko ri a vid ra.
A vé dett te rü le tek nem csak a ter mé sze ti 

ér té kek meg óvá sát cé loz zák, ha nem ezek 
be mu ta tá sát is. 

A Körös–Maros Nemzeti Park
(olvasmány)

VetővirágVetővirág

Mocsári kosborMocsári kosborVidraVidra
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Szabadkígyósi kastélyparkSzabadkígyósi kastélypark

Kardoskúti Fehér-tóKardoskúti Fehér-tó

GyurgyalagGyurgyalag

A sza bad kí gyó si kas tély park sza ba don lá to ga  tott, vé dett te rü let, a ki rán du lók ked venc 
he lye. A szi kes, to cso gós ré te ken gya ko ri a bí bic, a nagy go da, a pi ros lá bú can kó és a sár ga 
bil le gető.

A pit va ro si pusz ták Csong rád és Bé kés me gye ha tá rán fek sze nek. Je len tős a ta va szi 
hé rics ál lo mányuk, gya ko ri a ve tő vi rág, a pom pás kos bor. A szi kes pusz tá kon virít az őszi 
csil lag vi rág ál lo mány.

A pusz ta fon tos táp lál ko zó- és pi he nőte rü let az át vo nu ló nagy  li li kek, dar vak, pusz tai 
öly vek szá má ra. Nyá ron fész ke lőhely a böj ti ré cé nek, a sár sza lon ká nak, a kucs más bil-
le ge tő nek.

Fo ko zot tan vé dett em lős a föl di ku tya.
A nem ze ti park tör té nel mi idők óta fenn ma radt er dői vál to za tos ro var- és ma dár vi lá got 

őriz nek. Gya ko ri a bak csó, a bé kás zósas, a ke re csen só lyom, a bar na  ká nya. Fo ko zot tan 
vé dett ma da ra ink kö zül a gyur gya lag, a ku vik és a gyöngy ba goly rend sze re sen költ.

Ha tá rozd meg és mu tasd meg a tér ké pen a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park hely ét!
Me lyek a nem ze ti park nö vény rit ka sá gai? Mi lyen ál la tok él nek ezen a te rü le ten?
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A Ba la ton és a Ba la ton-fel vi dék ha zánk egyik 
kiemel ke dően szép és ér té kes tá ja. Vonz za 
a ki rán du ló kat, nagy az ide gen for gal ma.

Az em ber táj ala kí tó mun ká ja né mely te  rü-
le ten igen je len tős nyo mot ha gyott. Az er dők, 
a víz par ti ná da sok pusz tí tá sa, a fel  szí ni bá-
nyá szat rom bo lá sa, a me ző gaz da  sá gi mun-
ka, a sok-sok épít ke zés bi zony nem vol tak 
a kör nye zet hasz ná ra.

Nagy szük ség volt a Ba la ton-fel vi dé ki 
Nem ze ti Park lét re ho zá sá ra, hogy e táj meg-
őriz ze egy ko ri há bo rí tat lan ér té keit.

A Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park Ba la ton-
ke ne sé től a Kis-Ba la to nig, a tó észa ki part-
ján hú zó dik 1–15 km-es sáv ban.

Öt na gyobb táj egy sé get fog lal ma gá ban: 
a Ba la ton-fel vi dé ket, a Dé li-Ba konyt, a Ta-
pol cai-me den cét, a Keszt he lyi-hegy sé get 
és a Kis-Ba la ton me den cé jét.

Ami kü lö nö sen ér de kes sé te szi ezt a te-
rü le tet, az az egyes rész tá ja kon be lül mu -
tat ko zó sok szí nű ség. A jel leg ze tes for má jú 
ba zalt he gyek, a bar lan gok, a kő ten ge rek és 
sok más föld ta ni ér ték felfedezhető itt. Meg-
csodálhatjuk a Káli – medence különleges 
kőtengerét. Az érdekes formájú kövek látvá-
nya igen sok kirándulót vonz.

A Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park
(olvasmány)

Badacsonyi bazaltorgonákBadacsonyi bazaltorgonák SzigligetSzigliget

A Kis-Balaton védett madárállománya mellett bivalyo-
kat is láthatunk ezen a vidéken
A Kis-Balaton védett madárállománya mellett bivalyo-

A Balaton számtalan vízimadár élőhelyeA Balaton számtalan vízimadár élőhelye
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A táj nö vény ze te is rit ka sá go kat őriz. Több 
mint két száz vé dett és fo ko zot tan vé dett 
nö vény faj élőhelye.

Több száz ra te he tő a vé dett ál lat fa jok 
szá ma, pl.: bo gár fa jok, ma da rak, lep ke fa jok, 
nyest, nyuszt. A tör té nel mi em lé ke ket cso-
dá la tos temp lo mok, ká pol nák, táj há zak,
vá rak őr zik.

A va la mi kor bő vi zű pa ta kok mel lett ví zi-
mal mok so ra koz tak. Az utak men tén, a 
sző  lő he gye ken és a fal vak ha tá rá ban a ko-
ra be li val lá sos ság ki fe je zői, a ke resz tek áll-
nak szo mo rú mél tó ság gal.

A Ba la ton-fel vi dék sző lő- és bor kul tú rá ja, 
a táj hoz kö tő dő gaz dál ko dá si és épí té sze ti 
em lé kek mind nem ze ti örök sé günk ré szei.

Milyen emberi tevékenységek ár-
tottak a környezetnek ezen a vidé-
ken?
Milyen természeti ritkaságokkal ta-
lálkozhatunk?
Mi őrzi a történelmi korok emlékeit? HegyestűHegyestű

TátorjánTátorján

Kis-Balaton
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Ezen a vi dé ken még ma is le nyű gö ző a ter -
mé sze ti ér té kek vál to za tos sá ga, sok szí nű-
 sé ge, akár a sík  vi dé ki, akár a hegy vi dé ki 
vé dett te rü le te ket vagy a vi zes élő he lye ket 
te kint jük.

A Bör zsöny hegy ség zárt sá ga, vi szony  la-
gos za var ta lan sá ga, a táj víz bő sé ge ked  ve ző 
élet fel té te le ket biz to sít a nö vé nyek, ál la tok 
szá má ra.

A dé li ol da lak kő ten ge rein süt ké re zik a 
sok zöld gyík, a ned ves völ gyek ben lát ha tó 
a fol tos sza la mand ra.

A Bu dai-he gység vál to za tos for mái, szik  la-
alak za tai je len tős ter mé sze ti ér té ket kép  vi-
sel nek. A mély ből fel tö rő hé vi zek ol dó ha  tá sá-
ra bar lan gok ke let kez tek. Te rü le tén mint egy 
160 bar lan got is me rünk. Több rit ka nö vény-
faj él itt: pél dául a nagy ezer jó fű, a pi li si len.

Az ál lat vi lág fa jok ban igen gaz dag. A fü ves 
ré tek ne ve ze tes sé ge a hosszúlábú han gya,
a fű rész lá bú szöcs ke, az eu ró pai rétisáska.
A ge rin ces ál la tok kö zül a pan non gyík és a 
ha ra gos sik ló.

A Du na–Ipoly Nem ze ti Park
(olvasmány)

Pilisi lenPilisi len

Fűrészlábú szöcske Fűrészlábú szöcske Molyhos tölgyMolyhos tölgy
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A fész ke lő ma dár fa jok szá ma több mint 
száz. Az utób bi évek ben el ter jedt a fe ke te 
har  kály és a hol ló. A bar lan gok ban, szik la-
üre gek ben de ne vér fa jok él nek.

Je len tős kul túr tör té ne ti em lé kek a bu da-
szent lő rin ci pálos rendi ko los tor rom  jai, 
Má tyás ki rály va das kert je. A Re me te-szur-
dok bar lang jai hí res ős lény ta ni és ré gé sze ti 
le lő he lyek.

A Pi lis er dős te rü le tein a moly hos tölgy 
mel lett gya ko ri a cser, a Vi seg rá di-hegy ség 
te rü le tein a mész ke rü lő töl gye sek.

Ré tisás kák, ke re csen sóly mok, gyur gya -
la gok, de ne vé rek né pe sí tik be a tá jat.

Vi seg rád mű em lé ki és ré gé sze ti szem-
pont ból is vé dett. A Szentend rei Sza bad té ri 
Nép raj zi Mú zeum ban a 18–19. szá  za di fa-
lu si és me ző vá ro si épí té szet, illetve élet  for-
ma tár gyi em lé keit mu tat ják be.

A Sár rét láp me den cé jé ben két hí res lep-
 ke faj: a nagy tűz lep ke és a tör pe szen  der él. 
Ma dár vi lá ga gaz dag.

A Vér tes ár nyé kos, hű vös völ gyé ben él 
a cif ra kan ka lin. Vérteskozma – a cso dá la tos csen des völgy ben fek vő fa lu – há zait ere  de ti 
stí lus ban hely reál lí tot ták.

A Du na–Ipoly Nem ze ti Park ne ve ze tes sé gei kö zé tar to zik a mar ton vá sá ri kas tély park, 
a ta tai Kál vá ria-domb, a vác rá tó ti ar bo ré tum és a vér tes sző lő si előem ber te lep is.

Me sélj a Du na–Ipoly Nem ze ti Park nö vény- és ál lat rit ka sá gai ról! Mi lyen kul túr-
tör té ne ti em lé kek ben gaz dag ez a te rü let? Gyűjts ké pe ket, fo tó kat a ne ve ze tes-
sé gek ről! Ké szít se tek tab lót!

Nagy tűzlepkeNagy tűzlepke Vácrátóti arborétumVácrátóti arborétum

Fekete harkályFekete harkály
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Két táj egy sé ge az Őr ség és a Vend vi dék.
A pa ta kok, fo lyók ál tal for mált gyö nyö rű domb vi dék víz fo lyás ban és for rás ban gaz  dag.
A táj szép sé ge, a dús nö vény zet, a jó le  ve gő vonz za a ki rán dul ni sze re tő fel nőt te ket. A gye-

re kek szí ve sen jár nak ide er dei is ko lá ba.
Az er dei feny ve sek jel leg ze tes nö vé nyei a bo ró ka, a sző rös nyír, a fe ke te és a vö rös 

áfo nya. A gyer tyá nos-töl gye sek, bük  kö sök jel lem ző vi rá ga a ka kas man di  kó és az er dei 
cik lá men. A pa ta ko kat éger  li ge tek kí sé rik, itt ta lál ha tó a rit ka strucc ha raszt. Ha zánk ban 
csak itt for dul elő a ha va si éger. A ré tek őszi ékes sé ge a kor nis tárnics.

Az Őrségi Nem ze ti Park
(olvasmány)

Erdei ciklámenErdei ciklámenKornistárnicsKornistárnics

KakasmandikóKakasmandikóSzőrös nyírSzőrös nyír
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Ál lat vi lá ga gaz dag. Sok lep ke faj és a vé-
 dett két él tűek kö zül az al pe si gő te ked velt 
élő he lye. A táj ér té kes ma da ra a fe ke te 
gó  lya, a sü völ tő és a ke reszt cső rű. A vi zek 
men tén vid rá kat is lát ha tunk.

A vi dék né pi és kul túr tör té ne ti em lé kek-
ben gaz dag. Az őr sé gi fal vak a hon fog la lás 
utá ni fa lu for mát őr zik. Kü lön le ge sek a re-
for má tus te me tők kop ja fái. A ré gi idők ben 
a la kos ság vé del mét a vá rak he lyett az erő-
dít mény sze rű temp lo mok szol gál ták (Őri-
szent pé ter, Ve le mér). A né pi mes ter sé gek 
kö zül je len tős a fa ze kas ság, de meg ta lál ha-
tók a ko sár fo nók és a fa fa ra gó mű vé szek is.

Ku tass a könyv tár ban, a köny ves-
pol co don! Ke ress az ol vas mány ban 
sze rep lő nö  vé nyek ről, ál la tok ról né-
hány ké pet! Be szélj ró luk! 

Alpesi gőte

Fekete gólya Fekete gólya 

Veleméri templomVeleméri templom
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alföld: a tengerszint felett 200 méternél alacsonyab-
ban fekvő terület. A térkép zöld színnel ábrázolja.

állattenyésztés: a mezőgazdaság egyik ágazata. 
Az ál latokat húsuk, tejük, bőrük, gyapjuk vagy 
sport miatt tartják az emberek. Egyre jobb tulaj-
donságokkal ren delkező fajtákat igyekeznek te-
nyészteni. Ma már az állatok munkaerejét nagy-
részt gépek helyettesítik.

bioszféra: a földi élet színtere.

bolygók: azok a nagyobb, saját fénnyel nem rendel-
kező égitestek, amelyek valamely csillag körül 
keringenek. Fényüket is tőle kapják.

csáp: az ízeltlábúak fején található rövidebb-hos-
szabb, mozgatható első pár tapogató. Legfonto-
sabb feladata az érzékelés.

csillagok: izzó, magas hőmérsékletű, nagy gázgöm-
bök. Saját fényük és energiájuk van.

csillagrendszer (galaxis): a csillagok csillagrendsze-
rekben csoportosulnak. A mi csillagrendszerünk 
a Tejútrendszer (galaktika).

Déli-sark: a Föld legdélibb pontja. Itt fél évig van nap-
pal, és fél évig éjszaka. A Nap szeptember 23-án 
kel, és március 21-én nyugszik.

domb: lejtős oldalú, 200–500 méterig terjedő, ma-
gányos kiemelkedés. A térkép világosbarna szín-
nel ábrázolja.

dombság: 200–500 méter magasan fekvő, egye-
netlen felszínű terület, amelyet dombhátak, völ-
gyek és medencék tagolnak.

drog: olyan anyag (gyógyszer vagy mérgező anyag), 
amely testi-lelki változásokat okoz a szerveze-
tünkben. Megváltoztatja az idegrendszer műkö-
dését. Sok közülük növényekből készül, más ré-
szük laboratóriumban is előállítható.

életközösség: egy élőhelyen meghatározott növé-
nyek és állatok együttélése, kapcsolata.

Északi-sark: a Föld legészakibb pontja. A Nap már-
cius 21-én kel, és szeptember 23-án nyugszik.

évelő növények: olyan növények, amelyeknek élet-
ciklusa két évnél tovább tart (fák, cserjék és 
a lágyszárúak egy része).

falu: csoportos település, lakói főleg mezőgazdaság-
gal foglalkoznak. A lakosság egy része a közeli 
gyárakban dolgozik.

félsziget: a szárazföldből a tóba (tengerbe, óceánba) 
mélyen benyúló földdarab, pl.: Tihanyi-félsziget.

félteke: a Földnek az Egyenlítőtől délre, illetve észak-
ra lévő egyik fele.

fészekhagyó fiókák: a tojásból kikelve tollasok, ké-
pesek önállóan táplálkozni és követni anyjukat 
(fácán, házi tyúk).

fészeklakó fiókák: olyan fiókák, amelyek a tojásból 
kikelve még csupaszok. Önálló táplálkozásra még 
nem képesek, egy ideig a fészekben fejlődnek 
(fekete rigó, fecske).

Föld: a Nap egyik bolygója, fényét is a Naptól kap-
ja. Gömb alakú. Kétféle mozgást végez: forog 
a tengelye körül (a földgömbbel modellezheted). 
A forgás időtartama 1 nap, azaz 24 óra. Kering 
a Nap körül. A keringés időtartama egy év, azaz 
365 nap.

földművelés: a mezőgazdaság egyik ágazata. A me-
zőgazdasági növények termesztésével kapcso-
latos tevékenységek, pl.: szántás, vetés, ültetés, 
gyomtalanítás, öntözés, betakarítás.

globális: az egész Földre kiterjedő.

hagyma: nagy húsos levelekkel rendelkező, áttelelő 
föld alatti hajtás. Alsó részén erednek a gyökerek.

hegy: az 500 méternél magasabb, meredek oldalú, 
magányos kiemelkedés. A térkép barna színnel 
ábrázolja.

hegység: 500 méternél magasabb, több hegyből 
álló, völgyekkel és medencékkel tagolt felszíni 
forma.

Hold: földünk mellékbolygója, a Föld körül keringő 
égitest. 

Kislexikon
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hungarikum: (Hungária = Magyarország) a hun ga ri-
kum jellegzetes, csak Magyarországra jellemző 
dol gokat jelent. Hungarikum például a Lúdas Ma-
tyi, a herendi porcelán, több magyar kutyafajta, 
a Pick szalámi, a gyulai kolbász, a Béres-csepp, 
a Pető Intézet, ahol példaszerűen kezelik a moz-
gásukban visszamaradt beteg gyerekeket. 

immunitás: a szervezet kórokozókkal szembeni vé-
dettsége. A mesterséges immunitás védőoltá-
sokkal alakítható ki. 

kábítószer: olyan anyag, amelyhez az emberi szer-
vezet könnyen hozzászokhat. Megvonása elvo-
nási tüneteket (rosszullétet) vált ki. Sajnos az 
egész világon növekszik a fogyasztása.

kétnyári növények: két évig fejlődő növények. Az el-
ső évben fejlődnek a hajtások, a második évben 
a virág és a termés (pl.: a tanult káposztafélék).

kultúrnövények: az emberek által gondozott növé-
nyek, amelyeket hasznuk vagy értékes tulajdon-
ságaik miatt termesztenek. Nagy földterülete-
ken vagy a kertekben termesztik őket (pl.: a 
zöldségfélék, gyümölcsök, búza, kukorica, repce). 

mag: a virágos növények szaporítószerve.

magassági szám: a tenger szintjétől mért függő-
leges távolság magasságát mutató szám. A tér-
képről leolvasható.

Magyar Gyula (1884–1945): növénynemesítő és 
kertész pedagógus volt. Nevéhez több növény-
fajta nemesítése fűződik.

Mathiász János (1838–1921): a csemegeszőlő ne-
me sítésével lett világhírű, amelynek legismertebb 
fajtái a szőlőskertek királynője és a csaba gyön gye.

mellékeres levél: a leveleken több, azonos vastag-
ságú, egymással párhuzamosan vagy ívelten futó 
ér található.

Nap: egy nagy égitest. Magas hőmérsékletű, sárgás- 
fehér fényű, izzó gázgömb.

nemzeti parkok: szigorú védelem alatt álló, nagy 
kiterjedésű, sokszor nem összefüggő területek. 
Céljuk a környezet, az élővilág, a néprajzi kör-
nyezet megőrzése, védelme. 

nemzetiség: egy ország területén élő, de más anya-
nyelvű, más kultúrájú, az adott ország állampol-
gárságával rendelkező népcsoport. Magyaror-
szág sok nemzetiségű ország.

nép: olyan nagyobb emberi közösség, amelyet kö-
zös eredet, közös nyelv és közös hagyományok 
fűznek össze.

savas eső: a gyárak által kibocsátott szennyező 
anyagok egy része a csapadékban oldódva sa-
vas hatást fejt ki. A savas esőktől elsavanyodik 
a talaj és a felszíni vizek, ez veszélyezteti az 
egész élővilágot.

sótűrő növények: a nagy sótartalmú talajokon élő 
növények. A sós (pl.: szikes) talajból nehéz a víz-
felvétel, alkalmazkodtak a körülményekhez.

szár: a növénynek az a szerve, amelyen a levelek 
és az oldalhajtások helyezkednek el. Feladata: 
tartja a nö vény föld feletti részeit, szállítja a fel-
vett tápanyagot és a vizet (főbb típusai: lágy szár, 
fás szár).

szárazságtűrő növények: testfelépítésükben és 
életmódjukban is alkalmazkodnak a kevés csa-
padékhoz.

szolgáltatás: az ipar és a mezőgazdaság mellett a 
gazdaság fő ága. A lakosság szükségleteit elé-
gíti ki, és sok embert foglalkoztat, pl.: oktatás, 
egészségügy, kereskedelem, közlekedés.

talaj: a földfelszín legfelső termékeny rétege. Termő-
képessége a humusztartalmától (a benne felhal-
mozódott növényi és állati maradványoktól) függ.

tanya: magányos település, lakói főleg növény ter-
mesz  téssel és állattenyésztéssel foglalkoznak.

türbe: mohamedán szent és hős férfiak temetkező-
helye.

vitaminok: az egészséges szervezet működéséhez 
szükséges anyagok. Szervezetünk nem képes 
előállítani, ezért a táplálékainknak kell tartal-
mazniuk. Szervezetünk vízben és zsírban oldódó 
vitaminokat dolgoz fel. Zsírban oldódó vitaminok 
pl.: az A-, D-, E-, K-vitamin.

vízum: egy ország területére való belépésre és ott-
tartózkodásra szolgáló engedély.
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