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Év eleji ismétlésÉv eleji ismétlés

Év eleji ismétlés

1. Milyen élőhelyekkel ismerkedtél meg az előző osztályokban?

2. Rajzolj a keretekbe táplálékláncot!

 A kertben:

 Az erdőben:

 A mezőn:

 A vízben, vízparton:

káposzta hernyó fekete rigó

 Az erdőben:

 A vízben, vízparton:
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Év eleji ismétlésÉv eleji ismétlés
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3.  Alkoss két csoportot az alábbi kifejezésekből! Nevezd meg a halmazokat! Írd a kifejezések 
számát a megfelelő keretbe!

  1. mozgás, 2. levegő, 3. légzés, 4. növekedés, fejlődés, 5. fény, 6. táplálkozás, 7. megfelelő 
hőmérséklet, 8. táplálék, 9. szaporodás

4.  Nevezd meg a rajzokon a növények részeit! Írd a nevüket a vonalakra! Mondd el, mi a sze-
repük az egyes növényi részeknek!
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

A séta ideje: 

A sétára vigyél magaddal jegyzetfüzetet, ceruzát, mérőszalagot, kézi na  gyítót!
Szük sé  getek lesz még néhány nagyobb papírzacskóra, melyekben egy-egy gyökeres növényt 
(zöld  ség féléket) vihettek a tanórára további vizsgálódás céljából.

1. Milyen zöldségféléket ismertél fel? Írd le! 

2. Érdeklődj! Milyen trágyával tették termékenyebbé a talajt? Húzd alá a megfelelő szót!

 komposzt             istállótrágya             műtrágya

3. Milyen eszközöket, szerszámokat vagy gépeket használtak a kerti munkák során? Írd le!

4. Milyen gyümölcsfákat ismertél fel? 

 Melyiken láttál termést? 
 Érdeklődj! A többi gyümölcsöt mikor szüretelik vagy szüretelték?

5.  Hány évesek a fák? Figyeld meg, milyen alakú a koronájuk! Mérd meg egy 

 fa törzsének  magasságát:  cm, körfogatát:  cm.

6.  Milyen szerszámokat, eszközöket használtak a gyümölcsfák ápolására?

Tanulmányi séta a kertben
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

66

1. Milyen növényeket nevezünk kultúrnövényeknek?

2. Jelöld meg a szövegben a hamis állításokat!

A vadon termő növények termése ízletesebb, mint a termesztett növényeké.
 A kultúrnövények tápanyagban gazdagabbak, mint vadon élő társaik.
 A kultúrnövényeket az ember gondozza.
 A vadon termő növényeket nem gondozza az ember.
 A vadon termő növények termése nagyobbra nő, mint a termesztett növényeké.

3. Mitől függ a növénytermesztés eredménye? 

4. Milyen károkat okozhat a kedvezőtlen időjárás a növénytermesztésben?

5. Milyen anyagok kerülhetnek a komposztba? 

6.  Milyen hatással lehet a szervezetünkre a műtrágyával és növényvédő szerekkel gondozott 
növények fogyasztása?

7. Te milyen növényápolási munkákban vettél már részt?

Kultúrnövények
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

1. Mire van szükségük a növényeknek a tápanyag előállításához? 

2.  Összekeveredtek a rajzok. Tedd helyes sorrendbe számozással a babnövény fejlődési sza-
kaszait!

3. Mi az egyes növényi részek feladata?
 Írd a megfelelő vonalra!

 virág: 

 levél: 

 termés:   

 szár: 

 gyökérzet: 

mag: 

4. Hová tartoznak a gombák? A növények vagy az állatok csoportjába? 

5.  Játsszatok! Ki tud több ehető- és mérgezőgomba-nevet?

A növények életműködése

4. Hová tartoznak a gombák? A növények vagy az állatok csoportjába? 
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben
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1. Kóstolj meg egy megmosott sárgarépát!

 Milyen az íze? 

  Dörzsölj össze a két tenyered között egy szál petrezselyemzöldet! Szagold meg a te nye re det! 

Mit érzel? 

2.  Milyen részét fogyasztjuk  a sárgarépának: 

a petrezselyemnek? 

3.  Kösd össze a paprika és a sárgarépa növény hasonló részeit: gyökerét, szárát, levelét!
 Mindkét növénynek nevezd meg a részeit!

4.  Írd le, milyen anyagokat tartalmaz a sárgarépa főgyökere! Színezd ki a rajzon!

  
 Miből nemesítette az ember a sárgarépát?

5. Milyen ételek készítéséhez használja édesanyád a sárgarépát és a petrezselymet?

 A sárgarépát: 

 A petrezselymet:  

A sárgarépa és a petrezselyem
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

A paradicsom és a paprika

  Kerek vagyok, mint a labda,   Alig volt több, mint egy falás,
  fogyasztanak száz alakba.   mégis éget, mint a parázs.
  Nyersen esznek, főzve is,   Tüzét vízzel nem olthatod,
  télen is és nyáron is.    hiába is próbálgatod.
  Megisszák a vérem is. 

  Mi az?  Mi az? 

1.  Nevezd meg a paradicsom és a paprika növény részeit!

2. Milyen színű a paradicsom és a paprika virága?

 A paradicsomé: 

 A paprikáé: 

3. Vágd ketté a paradicsom és a paprika termését! Mit tapasztalsz? Rajzold le!

4. Milyen ételekhez használ édesanyád

 paradicsomot: 

 paprikát? 

 Te melyiket szereted nyers állapotban? 

2. Milyen színű a paradicsom és a paprika virága?

1.  Nevezd meg a paradicsom és a paprika növény részeit!

2. Milyen színű a paradicsom és a paprika virága?2. Milyen színű a paradicsom és a paprika virága?2. Milyen színű a paradicsom és a paprika virága?

4. Milyen ételekhez használ édesanyád

Paradicsom Paprika
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben
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1. Milyen káposztaféléket ismersz? Karikázd be, amelyiket ti is fogyasztjátok!

2. Melyik részét fogyasztjuk a burgonyának? 

 Melyik része mérgező? 

 Milyen ételek készülnek a burgonya felhasználásával? 

3.  Karikázd be az alábbi zöldségfélék közül, amelyek nyers állapotban is fogyaszthatók!
 uborka, vöröshagyma, fokhagyma, sütőtök, hónapos retek, borsó, bab, spárgatök, sóska, 
spenót, padlizsán

 Melyekből készíthető főzelék? 

Melyekből készíthető saláta? 

 Melyeket használjuk ételeink ízesítésére is? 

4. Miért fontos, hogy a gyerekek rendszeresen fogyasszanak zöldségféléket?

    
5. Milyen zöldségféléket termesztenél a kiskertedben?

Ismerd meg őket is!
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

6.  Színezd ki azt a növényi részt, amelyiket fogyasztjuk! Karikázd be a nyersen ehetőket!
  sárgarépa: gyökerét; petrezselyem: gyökerét, levelét; káposzta: levelét; burgonya: föld alatti 

gumóját; karfi ol: rózsáját (virág kezdeményét); spárgatök: termését, magját; vöröshagyma: 
levelét, hagymáját; bab, borsó: magját; retek: gumóját (megvastagodott szik alatti szár); 
paradicsom, paprika: termésétparadicsom, paprika: termését
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben
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2. Melyek a hazánkban termesztett leggyakoribb gyümölcsfélék? Színezd ki a rajzokat!

Gyümölcsök

1.  Karikázd be, melyik a rajzok között a kakukktojás! Miért?
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

3.  Melyik gyümölcs milyen állapotban fogyasztható? Jelöld X jellel! Töltsd ki a táblázatot!

4.  Írj két jó tanácsot a gyümölcsfogyasztással kapcsolatosan!

5.  Játsszatok el egy gyümölcsszüretet!

6.  Készítsetek gyümölcssalátát különböző gyümölcsökből! Ízesítsétek mézzel, citromlével!

7.   Állíts össze és írj le egy olyan gyümölcssaláta-receptet, amelyet a legjobban szeretnél enni! 
Készítsd el otthon!

Gyümölcs neve Nyersen Lekvár, dzsem 
formájában Befőttként Aszalva 

Alma
Birs
Szilva
Cseresznye
Meggy
Ribizli
Köszméte
Kajszibarack
Őszibarack
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben
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1.  Emlékszel? Milyen ehető erdei gyümölcsöket (bogyókat) ismersz? (Második osztályban tanultad.)

2.  Rajzolj!

3. Hány éves a vessző: , a gally: , az ág? 

4. Számozd meg a faültetés folyamatát! Mondd el!

Hogyan lesz a magból fa?

magonc suháng csemete kifejlett fa
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben

1. Írd a képek alá az eszközök nevét!

      

 Az erkélyen nevelt növények gondozásához kisebb méretű eszközökre lesz szükséged.

  A növények életfeltételeit már jól ismered. A talaj javítására a kertben használhatsz istálló-
trágyát vagy komposztot, az erkélyen megfelelő talajt és tápoldatokat. 

2.  A növényeknek elültetheted a magját (vetés), a hagymáját, a hajtását, vagy ültethetsz palántát.
Kösd össze a képeket a megfelelő szavakkal!

  hajtás hagyma mag palánta

3.  A komposztáláshoz hő, levegő, és nedvesség szükséges. 
A rétegezett anyagok között lassú égés (kor hadás, rothadás) 
megy végbe. A keletkező humuszanyagok segítik a növé-
nyek fejlődését.

 Nézd meg a fotón az egyes komposztrétegeket!

Kertészkedj!
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Növények a környezetünkbenNövények a környezetünkben
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1. Melyik növényi részről van szó? Írd a nevüket a vonalra!

 Összekötő szerv a gyökérzet és a levelek között: 

 A növény szaporító szerve: 

 Rögzíti a növényt, felveszi a talajból a vizet és az ásványi anyagokat: 

 Ebben a növényi részben történik a tápanyagok feldolgozása, előállítása: 

2. Húzd alá azokat a mondatokat, amelyek nem igazak a gombákra!

  A gombák növények.  A gombák gyorsan nőnek.  A gombák állatok.

 Vannak közöttük ehetők és mérgezők.

3. Kösd össze a tulajdonságokat a megfelelő növénnyel!

  sárgarépa termése sokmagvú bogyótermés paprika
  gyökere sok cukrot és karotint tartalmaz
  virága fehér színű
  termése felfújt bogyótermés
  őse a vadmurok
 petrezselyem gyökeréért és leveléért termesztjük paradicsom
  gyökere és levele is gyógynövény
  mindkettő szükséges a lecsó készítéséhez

4. Sorold fel a káposztaféléket! 

5. Melyik részét fogyasztjuk az alábbi növényeknek? Kösd össze a megfelelő szavakat!

káposzta
paradicsom
sárgarépa
hagyma
sóska

szárát
levelét

gyökerét
termését
gumóját
magját
rózsáját

burgonya
bab

borsó
paprika
spenót

Összefoglalás 
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Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

1.  Hol végeztétek a megfi gyeléseket? 

2.   Milyen állatokat tartanak az emberek az általatok meglátogatott helyen (tanya, falusi gazdaság)?   

3.  Érdeklődj! Mivel táplálkoznak az állatok?

4.  Milyen eszközök, gépek segítik az állatok gondozását? 

5.  Milyen gondozási munkákat végeznek az emberek? 

6.  Mi történik a kifejt tejjel? 

7.  Érdeklődj! Mi történik, ha nem megfelelően táplálják az állatokat? 

8.  Érdeklődj az állatokat gondozó emberektől! Hány órakor kezdődik a munka az állatok körül? 
 Mikor fejeződik be? Dolgoznak-e az ünnepnapokon? Mondd el!

9.  Te milyen állatgondozási munkát végeznél szívesen?

Tanulmányi séta a háziállatoknál

Az állat neve Tápláléka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   17AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   17 2020. 02. 05.   14:342020. 02. 05.   14:34



1818

Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

1.  Olvassátok el az alábbi idézeteket, és beszéljétek meg a jelentésüket!

 „Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen szeretni egy állatot, lel-
künk egy része mélyen alszik.”

Anatole France

 „Azáltal, hogy szeretjük és megértjük kedvenceinket, talán job-
ban meg értjük egymást is.”

Camuti

 „Amikor a macskámmal játszom, sosem tudom, melyikünk 
sportol többet.”

Montaigne

 „Aki gyűlöli a macskákat, az a következő életében egér lesz.”
Faith Resnick

  „Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, s emberré 
a ló.”

Jókai Mór

  „Ezen a világon nincs szomorúbb látvány, mint egy behúzott 
farkú, gazdátlan kiskutya.”

Arthur Guiterman

2.  Tartasz, vagy tartottál-e valamilyen állatot? Mesélj róla a társaidnak, mondd el, hogyan gondozod!

3. Írjatok egy kutyával, lóval, macskával vagy tyúkkal kapcsolatos szólást, közmondást!

4. Énekeljetek állatokról szóló dalokat!

5. Melyek azok az alapvető szabályok, amelyeket be kell tartani, ha állatot szeretnél?

6. Mit kell tenned, ha azt látod, hogy a környezetedben rosszul bánnak egy állattal?

7. Ha tehetnéd, te milyen állatot tartanál?

Az állatok iránti felelősség
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Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

1. Miért tartjuk a haszonállatokat? 

 A kedvtelésből tartott állatokat? 

2. Miért madár a házi tyúk és a házi kacsa?

3. Kösd össze a rajzokat a megfelelő kifejezéssel! 

 pehelytoll    fedőtoll

 Írd a rajzok alá a jellemző tulajdonságukat!

A házi tyúk és a házi kacsa

 pehelytoll    fedőtoll
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Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

4. Írd az állatok neve alá a táplálékukat!
tyúk kacsa

5. Egészítsd ki a mondatokat!

 A tyúkcsalád tagjai a 

 A kacsacsalád tagjai a 

6. Egészítsd ki a mondatot!

 A kiscsibék  kelnek ki, a kiskacsák .

7.  Törjetek fel egy nyers tojást, és tegyétek üvegtálba! Szedd le a héját a magaddal hozott főtt 
tojásnak! Vizsgáljátok meg a tojásokat mindkét állapotban! Mi a különbség a színük és a hal-
mazállapotuk között?mazállapotuk között?

A főtt tojás színe: 

halmazállapota: 

A nyers tojás színe: 

halmazállapota: 

8. Sorolj fel négy ételt, amelybe tojás szükséges! 

9. Magyarázzátok meg az alábbi szólásokat!

 Annyit ért hozzá, mint tyúk az ábécéhez
 Többet akar tudni a csibe, mint a tyúk 
 Nyeli, mint kacsa a nokedlit 
 Olyan egyformák, mint két tojás 
 Úgy vigyáz rá, mint a hímes tojásra

AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   20AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   20 2020. 02. 05.   14:342020. 02. 05.   14:34



2121

Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

1. Húzd át azokat a tulajdonságokat, amelyek nem a házi macskára jellemzők!

  emlősállat, testét toll borítja, gerincoszlopa hajlékony, taréja van, farka hosszú, kukorékol, 

testét puha szőr borítja, karmai élesek, kapirgálólába van, kitűnő a hallása, elevenszülő, 

gyakran tisztálkodik, a sötétben is jól lát

 Tudod-e mi a másik állat neve? .

2. Mi segíti a macskákat a tájékozódásban? 

3. Gyűjtsetek közösen a macska jellemével kapcsolatos tulajdonságokat! Írjatok legalább négyet!

4.  Figyeld meg a rajzokon a macska jellegzetes testtartását (testbeszédét)!
 Kösd össze a rajzokat a megfelelő mondatokkal!

 Az elégedett macska hátsó lábain üldögél, farkát maga köré csavarja.
  A nyugtalan macska lelapulva kuporog, mellső mancsait maga alá húzva, farka szorosan 

a teste mellett van.
 Az égnek meredő farok kedveskedést jelent.
 Ha a macska felpúposítja a hátát, szőrét felborzolja, farkát lefelé görbíti, akkor mérges.

5. A macskák a szemükkel és a hangjukkal is kommunikálnak. Beszéljétek meg, hogyan!

6. Kutass, búvárkodj! Milyen érzéseket tud kifejezni a macska a fülével?

A házi macska
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Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

1. Felismered a kutyafajtákat? Írd alá a nevüket!

      

2. Milyen állat volt a kutya őse? 

3. Mi jellemző a kutya testfelépítésére? 

4. Mi a kutya tápláléka? 

5. Írd le a kutyacsalád tagjait! 

6. Mi jellemzi a kutya 

 szaglását: 

 látását: 

 hallását? 

7. Mit jelenthet a kutya „beszéde”?

 ugatás: 

 morgás: 

 nyüszítés: 

 vonítás: 

Hűséges barátunk, a kutya
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Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

8. Írd a számokat a megfelelő rajz alá! Mit fejez ki a kutya testbeszéde? 
  (Ha megismered, tudod, hogy kell viselkedni egy ismeretlen kutya közelségében. Amikor bajba 

kerülnek, könnyebben segíthetsz rajtuk.)
1.  nyugodt: Ül vagy fekszik, a farkát lazán tartja, füleit kissé szétfordítja, és néha kilógatja 

a nyelvét.       
2.  játékos: Kinyújtja mellső lábát, mellkasa a földet éri. Hátsó lába egyenes, csóválja a far-

kát, ide-oda ugrál, futkos.          
3.  behódoló: A hátára fordul, fejét oldalra fordítja. Ha ismered megsimogathatod.      

 4.  fenyegető: Testtartása feszült, felborzolja a szőrét, és kivillantja a fogát. Ne közelíts hozzá!               
5.  félénk: Meggörbíti a hátát, összehúzza a testét, lesüti a fejét, fülét hátracsapja, behúzza 

a farkát. Néha nyüszít is. Ilyenkor segítségre, vigasztalásra van szüksége.

9.  Miért nem elegendő egy kutya számára csupán az etetés, sétáltatás és tisztántartás? 9.  Miért nem elegendő egy kutya számára csupán az etetés, sétáltatás és tisztántartás? 9.  Miért nem elegendő egy kutya számára csupán az etetés, sétáltatás és tisztántartás? 

 10. Mit teszel, ha kóbor kutyát találsz az utcán?
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Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

1. Mi volt a házi ló őse? 

2.  Szerinted milyen ló lehet az, amelyet paripának neveznek?

3.  Ma miért tenyésztenek az emberek lovat?

4. Válogasd szét a tulajdonságokat, és írd a számokat a megfelelő helyre!

  1. sörénye van
  2. emlős
  3. patája van
  4. a hím állat neve kan
  5. sportolásra alkalmas
  6.  kicsinyeit az emlőiben 

képződött tejjel 
táplálja

  7. gerinces állat
  8. őse a farkas
  9. patkolják
  10. vakvezető is lehet

5. Sorold fel a lócsalád tagjait! 

6. Mi a ló tápláléka? 

7.  Ha közeledni szeretnél egy lóhoz, fi gyelned kell a testbeszédét. A ló fültartása is elárulja, 
hogy mi a véleménye a közeledésedről.  Írd a rajzok alá a megfelelő szavakat!

 A barátságos ló előre hegyezi a fülét. 
 A félős ló hátrahúzza a fülét, kitágul az orrlyuka, és nagyra nyitja a szemét.
 A fáradt vagy szunyókáló ló oldalra lógatja a fülét, szemét félig, vagy egészen csukva tartja.
 A fenyegető ló a fülét laposan hátratartja, pofáját kinyitja és a fogát mutatja.

„Paripám csodaszép pejkó…”

  1. sörénye van
  2. emlős
  3. patája van
  4. a hím állat neve kan
  5. sportolásra alkalmas
  6.  kicsinyeit az emlőiben 

  7. gerinces állat
  8. őse a farkas
  9. patkolják
  10. vakvezető is lehet

Ló Kutya
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Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

8. Kösd össze a rajzokat a megfelelő szavakkal! Ez az alapvető lovasfelszerelés.

 kobak    lovaglónadrág    csizma    lovaglókesztyű         

9. Melyik az a lószerszám, amelyikben lovaglás közben ülsz? Húzd alá!

kantár   kengyel   nyereg

 10. Húzd alá, melyik nem lóápoló eszköz az alábbiak közül!

  lókefe  sörényfésű  gereblye  sörénykefe  patakaparó

 11. Kutass, búvárkodj! Milyen színű lovak az alábbiak?

  pej: 

  

  almásderes: 

  

  fakó: 

  

 12. Mi lehet a jutalomfalat a ló számára?

  

 kobak    lovaglónadrág    csizma    lovaglókesztyű         
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Állatok a környezetünkbenÁllatok a környezetünkben

Összefoglalás

1. Melyik állathoz tartoznak a felsorolt tulajdonságok? Írd melléjük az állat nevét!

 hegyes csőr, kapirgálóláb, taréj 

 úszóláb, lemezes csőr 

 hajlékony gerincoszlop, éles karom 

 sörény, pata, növényevő 

 hűséges, a hallása, szaglása kitűnő 

2. Írj mindegyik állathoz 2-2 táplálékot!

házi tyúk

házi kacsa

házi macska

kutya

házi ló

3. Írd le a családtagokat!

házi tyúk

házi kacsa

házi macska

kutya

házi ló

4.  Gyűjtsetek az állatgondozással kapcsolatos kifejezéseket! 

1. Melyik állathoz tartoznak a felsorolt tulajdonságok? Írd melléjük az állat nevét!1. Melyik állathoz tartoznak a felsorolt tulajdonságok? Írd melléjük az állat nevét!
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Testünk, egészségünkTestünk, egészségünk

1.   A táblázatban különféle táplálékokat látsz, amelyek bizonyos vitaminok forrásai. Írd be a táb-
lázatba a megfelelő vitamin nevét!

2.  Húzd alá a táplálékok közül azokat, amelyeket szereted és rendszeresen fogyasztod!

3.    Tekintsd át az aláhúzott táplálékokat! Állapítsd meg, milyen táplálkozási hiányosságaid vannak! 
Miből kellene többet fogyasztanod?

Vitaminok

Forrása Vitamin
zöldfőzelékek, saláta, sárgarépa, paradicsom, sütő tök, 

sárgadinnye, sárgabarack, máj, csukamájolaj
nap ra for gó mag, bú za csí ra, pisz tá cia, mo gyo ró, bur go-
nya, máj, sö ré lesztő, 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 kiőrlé sű ga bo na, ku ko ri ca, ve se, 
zöldfőze lék, bú za kor pa, méh pempő, di ó fé lék, ba nán

friss gyümölcs, saláta, főzelék
tojássárgája, hal, csukamájolaj, vaj, tej, véres hurka

hidegen sajtolt növényi olajok, magvak, diófélék,
teljes kiőrlésű gabona, tojássárgája, zöldfőzelékfélék

zöldfőzelékfélék, tojássárgája, saláta, paradicsom, tej, 
joghurt, csukamájolaj

1.   A táblázatban különféle táplálékokat látsz, amelyek bizonyos vitaminok forrásai. Írd be a táb-1.   A táblázatban különféle táplálékokat látsz, amelyek bizonyos vitaminok forrásai. Írd be a táb-
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Testünk, egészségünkTestünk, egészségünk

2828

1. Pótold a szövegben a hiányzó életkori szakaszokat!

  A magzat az anyaméhben 9 hónapig fejlődik. A szülés utáni első év a  . 

A  6 éves korig tart. Én most a  vagyok. 

A  kor végére kialakulnak a felnőttes vonások. Az 

a pályaválasztás fontos lépése. A  egy hosszú életszakasz. 

Az  ember csontozata, izomzata már nem olyan rugalmas.

2.  Emlékszel? Az előző osztályokban megtanultad, hogyan ismerd meg önmagad.
 Milyen felnőtt szeretnél lenni?

3.    Játsszunk családot! Játsszatok el egy családi étkezést, egy családi kirándulásra ké szü lő dést, 
egy családi születésnapot!

4.   Kérdezd meg a szüleidet, milyen csecsemő voltál! Melyek voltak a kedvenc játékaid? Rajzolj 
le néhányat közülük!

5.  Melyik az a tulajdonságod, amelyiken most változtatni szeretnél? 

Az ember életkori szakaszai
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Testünk, egészségünkTestünk, egészségünk

1. Mi teszi lehetővé a mozgásunkat?

2. Mi az izmok feladata?

3. Mivel erősíthetjük izmainkat?

4. Miért van szükség sportolás előtt a bemelegítésre?

5. Milyen betegségek megelőzésében segít a rendszeres testmozgás?

6. Hány órát töltesz el hetente testmozgással?

7.  Játék: Álljon ki egy társatok az osztály elé, és mutasson különböző arckifejezéseket, és 
testtartásokat! Állapítsátok meg, mit akar kifejezni a testbeszédével!

8.  Kutass, búvárkodj! Mért nem szabad a nagyobb tömegű izmok érdekében különféle gyógy-
szereket, vagy más készítményeket szedni?

Mozgásunk
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Testünk, egészségünkTestünk, egészségünk
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1. Miben segítesz rendszeresen a családban?

2. Mit kapsz többet otthon, dicséretet vagy korholást?

3. Kivel (kikkel) beszéled meg a gondjaidat, problémáidat?

4. Véleményed szerint te jól be tudsz illeszkedni az osztályközösségbe?

 Melyek azok a tulajdonságaid, amelyekért a társaid szeretnek téged?

 Milyen jó tulajdonsággal gyarapodtál az utóbbi időben?

5. Ki az osztályban a legjobb barátod (barátnőd)? Írd le a nevét!

 Sorold fel néhány tulajdonságát, amiért őt választottad!

 Mondd el, miért fontos számodra a barátság!

Közösségben élek
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Testünk, egészségünkTestünk, egészségünk

1. Hányféle módon kommunikálnak egymással az emberek?

 a)  b) 

 Elég választékosan beszélsz?

2. Ügyeltek-e a családban is a szép beszédre?

3. Ki a példaképed a szép beszédben?

4.  Hol és kitől tanulod a viselkedési szabályokat? 

5.  Ki a példaképed a viselkedésben? 

6. Elevenítsétek fel az előző osztályokban tanultakat!
 Mit jelent az alkalomnak megfelelően öltözni? 
 Kinek hogyan kell köszönni?
 Kit hogyan szólítasz meg?
 Hogy viselkedsz helyesen a közösségi közlekedési eszközökön?
 Hogy illik viselkedni étkezés alkalmával?

7.  Próbáld meg otthon az alábbi terítési módokat! Ezt rendszeresen elvállalhatod. A törékeny 
dolgokkal bánj óvatosan!

    

A helyes viselkedés

dolgokkal bánj óvatosan!
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Testünk, egészségünkTestünk, egészségünk
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1. Magyarázd meg a következő mondást:
 „Sokan vannak a világban, akik csak egy kis darabka kenyérre éheznek, de még többen 
olyanok, akik csak egy kis szeretetre.” (Teréz anya)

2.  Készíts egy rajzot Szeretet címmel!

 Írd le a kép szereplőit!

3.  Te hogyan bizonyítottad eddig a hazaszeretetedet?

4.  Írd a zászlóba a három legfontosabb dolgot, amit szeretnél tenni a hazádért, ha felnőtt leszel!

A szeretetről

2.  Készíts egy rajzot 

 Írd le a kép szereplőit!
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Testünk, egészségünkTestünk, egészségünk

1.  Egészítsd ki a mondatot!
  A szenvedélybetegségek  és 

károsító viselkedésformák.

2. Milyen veszélyek fenyegetik az alkoholista embereket?

3.   Van-e a környezetedben dohányos ember? Milyen tüneteket vettél észre rajta, amelyek ből 
látod, hogy nem egészséges?

 Tervezz egy rajzlapra dohányzás elleni plakátot!

4. Kutass, nézz utána! Mit jelentenek a következő szavak?

 Drogfüggő: 

 Drogambulancia: 

5. Ki segíthet meggyógyulni a szenvedélybetegeknek?

6.    Beszélj arról, milyen konfl iktusokat okoz a környezetedben a szenvedélybe teg ségben szen-
vedő ember (rokon, szomszéd)! Játsszatok el néhány helyzetet!

Szenvedélybetegségek
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Testünk, egészségünkTestünk, egészségünk
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1. Számozd meg helyes sorrendben az ember életkori szakaszait!

   ifjúkor  gyermekkor  magzati kor  kisgyermekkor 

 időskor  felnőttkor  csecsemőkor 

2. Mi az izmok feladata?

3. Miért van szükség sportolás előtt bemelegítésre?

4. Húzd alá az igaz állításokat!

 Egy iskolás gyereknek részt kell vennie a házimunkában.

 Aki iskolába jár, annak csak tanulnia kell.

 Jó példát kell mutatni kisebb testvérünknek.

 A családtagok között is nagyon fontos az őszinteség.

5. Tarts egy kis önvizsgálatot! Miben szeretnél még javítani a viselkedéseden! 

 Mi az, amiben már pozitív változást értél el?

6. Miért fontos az életünkben a jó közösség és a barátság?

Összefoglalás
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

1. Kösd a szavakat a rajzon a megfelelő helyre!

   Északi-sark (É)

   Déli-sark (D)

   Egyenlítő

   Északi félgömb

   Déli félgömb

2.  Figyeljétek meg a játék vonat mozgását egyenes pályán azonos sebességgel! Mit tapasz-

taltok: egyenletes tempóban halad, vagy gyorsul? 

 Kutass, nézz utána! Mire jó az autókban a tempomat?
  Gurítsátok le lejtős terepen a játék autót! Figyeljétek meg, hogy egyenletes tempóban halad, 

vagy gyorsul! 

   Építsetek vízszintes sínt, és indítsatok rajta egyforma kiskocsikat mágneses ütközőkkel! Mi 
történik, ha ütköznek a kocsik? 

3. Bizonyítsuk be, hogy a Föld forgó mozgást végez!
 Pörgess meg egy búgócsigát az óramutató járásával ellenkező irányba! Milyen mozgást végez?

  Most próbálj hasonlóan megpörgetni egy almát és egy labdát! Tapasztalod, hogy ugyanazt 
a mozgást végzik, mint a búgócsiga, pedig nincs tengelyük. A Föld is így forog.

4.  Igaz-e, hogy a Nap járása az égbolton csak lát-
szólagos?

  Helyezzétek a földgömböt az asztalra! Világít-
sátok meg egy lámpával, ez lesz a Nap! Figyel-
jétek meg, hogyan világítja meg a lámpa a föld-
gömböt? Hol van nappal, és hol van éjszaka?

 Egészítsétek ki a mondatokat!

  A Föld megvilágított felén  van, az árnyékban lévő felén  .

 A Föld mozgása  irányú. A tengely körüli forgás 

A Föld alakja, mozgásai
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

időtartama  . A Föld forgásának a következménye 

a váltakozása.

  Forgassátok meg a földgömböt nyugatról keleti irányba! Figyeljétek meg a nappalok és az 
éjszakák váltakozását! Hányszor kell körbeforgatnunk, hogy egy nap elteljen?

5. Vajon a Nap kering a Föld körül, vagy a Föld a Nap körül?
  A következő kísérlet segítségével fi gyeljétek meg, hogyan világítja, melegíti a keringő Földet 

a Nap! Helyezzetek az asztal közepére egy búra nélküli lámpát! Kerüljétek körbe úgy a föld-
gömbbel, hogy a tengelye mindig ugyanabba az irányba mutasson! A valóságban is így tör-
ténik, a Föld kering a Nap körül.

 Mennyi idő alatt teszi meg a Föld a Nap körüli útját?

6. Mi az oka az évszakok változásának?
 Állítsátok be a földgömböt úgy, hogy az északi félgömb nézzen a Nap felé! 

  

    
  Ebben a helyzetben az északi félgömböt világítja és melegíti jobban a Nap, tehát itt  

van.

  A déli félgömb kevesebb fényt és meleget kap, tehát ott 
van.
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

1. Miért mondjuk a Napra, hogy Földünk éltetője?

2.  A Nap energiája hullámok formájában terjed, fény és hő jut a Földre. Ezt mo-
dellezheted egy 20–30 cm-es szalag segítségével. Fogd meg a szalag egyik 
végét, és rázd meg erősen! A rázásból induló mozgás hullámként megy végig 
a szalagon. Hasonlót fi gyelhetsz meg, amikor a művészi tornászok szalaggal 
végzik a gyakorlatot.

3.  Emlékszel? 3. osztályban tanultad. Jelöld be 
a rajzon a víz körforgását a természetben!

4.  Mit melegítenek fel először a napsugarak? 
A talajt, vagy a levegőt?

5. Sorolj fel legalább négy olyan eszközt, amelyeket a Nap energiája működtet!

6.  Vágj ki alufóliából és egy fekete anyagból egyforma nagyságú rajzlap nagyságú darabokat! 
Télen, havazás után egy-két órára tedd őket a hóra, amikor süt a nap! Melyik anyag süllyed 
mélyebbre a hóban? Keress rá magyarázatot!

 Miért célszerűbb nyáron világos ruházatot viselni?

7. Melyik az a vitamin, amelyet közvetlenül a Naptól kap a testünk?

Földünk éltetője, a Nap
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

1. Mi az időjárás? 

2. Húzd alá az időjárás elemeit!

 napsugárzás hőmérő hőmérséklet szél csapadék szélzsák csapadékmérő

3.  Milyen csapadékfajtákat ismersz?

 4. Figyeld meg egy nap időjárását reggeltől estig! Jegyezd le a hőmérsékletet!

 reggel:  délben:  este: 

 szél: 

 csapadék: 

 Az évszaknak megfelelő volt-e az időjárás? Indokold meg!  

5. Milyen hatással lehet az emberek életére a nagy meleg: 

 a nagy hideg? 

6. Mi melegszik fel előbb: a talaj vagy a víz?
  Önts egy műanyag pohárba vizet, egy másikba tegyél földet! Tedd mindkettőt 10 percre 

a hűtőbe, majd 15 percre a napra! Ezután mérd meg a hőmérsékletüket!

 A víz hőmérséklete:           A föld hőmérséklete: 

Időjárás
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

 Amikor nyáron építesz a homokozóban, ha mélyebbre ásol, melegebb vagy hidegebb a homok?

7.  Idézz elő villámlást! Dörzsölj meg egy fésűt egy darab gyapjú ronggyal, majd tartsd fémki-
lincs közelébe! 

 Mi történt? 

8. Varázsolj szivárványt! Választhatsz a három kísérlet közül.

 a)  Egy meleg, napos délután menj ki a kertbe, és fordíts 
hátat a Napnak. Egy kerti locsolócső vel locsolj fi nom víz-
permetet a levegőbe! Látni fogod a szivárvány színeit.

 b)  Tegyél vízzel teli poharat olyan ablakpárkányra, ahová 
jól odasüt a nap! Helyezz egy fehér papírt a padlóra 
úgy, hogy a poháron átszűrődő fény ráessen! Próbáld 
meg kétféle pohárral is!

 c)  Keress a szabadban egy napos helyet, és tegyél le az 
asztalra vagy a földre egy fehér lapot! Tarts a papír fölé 
egy félig vízzel töltött poharat! A hüvelyk- és mutatóujjad-
dal tartsd, a pohár 7-12 cm-rel legyen a papírlap fölött. 
Mozgasd kissé a poharat, amíg színes minta rajzolódik 
ki a papír fölött! A pohár víz felbontja és megváltoztatja 
a fénysugarak hullámhosszát, és megjelennek a színek.

9.  Mennyire tiszta a szobában a levegő? Megállapíthatod a napsugarak segítségével.
  Szikrázó napsütésben az elsötétített szobában fi gyeld meg a redőny résein beszűrődő nap-

sugarakat! Gyakran előfordul, hogy a sugárkévékben milliónyi porszem és apró szösz mozgo-
lódik. Ha pár percig megfi gyeled, mindjárt nagyobb kedved támad egy jó játékhoz a szabadban.

 10.  A Nap reggeltől estig növeszti a növényeket is. Meg is bizonyosodhatsz róla. Szúrj le fi atal 
növényke mellé egy hurkapálcát, hogy egy arasszal túlnyúljon a hajtáson! Esténként jelöld 
be rajta  fi lctollal, hogy mennyit nőtt felfelé aznap a hajtás csúcsa! Figyeld meg legalább egy 
héten át! Ezután mérd meg egy vonalzó segítségével a hurkapálcán található jelöléseidet!

AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   39AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   39 2020. 02. 05.   14:342020. 02. 05.   14:34



4040

Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

1. Egészítsd ki a mondatokat!

  A Holdnak  saját fénye.

  Körülbelül  alatt kerüli meg 
egyszer a Földet.

2. Rajzold be a Hold fényváltozásait (fázisait)! Színezd ki!

 Újhold Első negyed Holdtölte Utolsó negyed

3. Egy űrhajó 3 nap alatt jut el a Holdra. Mikor lépett első ízben ember a Hold felszínére?

4. Ki volt az a magyar csillagász, aki maga is készített távcsöveket?

5.  A mindennapi életben használatos dupla-
csövű távcsövek is jól használhatók csillagá-
szati megfi gyelésekre is. A jelzésük például: 
20x60. Ez azt jelenti, hogy 20-szoros a na-
gyítása, és 60 mm-es a fő lencse (objektív) 
átmérője. Ha össze tudod gyűjteni rá a pénzt, 
és a szüleid kipótolják, sok élményben lehet 
részed.

  Figyeld meg a fény útját a távcsőben! 

6. Kutass, búvárkodj! Írj le egy Holddal kapcsolatos hiedelmet!

A sokarcú Hold

 Újhold Első negyed Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed Holdtölte Utolsó negyed

6. Kutass, búvárkodj! Írj le egy Holddal kapcsolatos hiedelmet!

AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   40AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   40 2020. 02. 05.   14:342020. 02. 05.   14:34



4141

Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

Képzeld el, hogy Galilei első ízben olyan távcső-
vel pillantotta meg az eget, hogy azt ma a leg-
kezdetlegesebb távcső is felülmúlja. Mégis óri-
ási élmény volt számára, és nagy jelentőségű 
a tudomány fejlődésében.

Sok gyerek és felnőtt szeretné megfi gyelni 
a csillagos égboltot, hiszen még mindig renge-
teg titkot rejteget.

Nappal a nappali égboltot fi gyelheted meg. 
Erre alkalmas a napnéző szemüveg. Meg lehet 
fi gyelni a segítségével a napfoltokat, a napfo-
gyatkozást, a naplementét. Távcsővel is meg-
teheted ugyanezt, természetesen a távcsö-
vedre napszűrő fóliát kell szerelned. Vannak 
speciális naptávcsövek is. Az éjszakai égbol-
tot természetesen éjszaka fi gyelheted meg.

Ha érdekel a csillagos ég, van benned elég 
kíváncsiság és kitartás, egyre érdekesebbé vá-
lik számodra. Édesapád vagy egy felnőtt baráto-
tok biztosan szívesen segít neked. Késő este, 
esetleg éjszaka nem vizsgálódhatsz egyedül. 
A hétvége vagy a szünidők alkalmasak a meg-
fi gyelésre.

 Bármit szeretnél megfi gyelni, azt mindig egy 
nyugodt, csendes helyen tedd! Csillagászati 
megfi gyeléseidet végezheted az erkélyen, a 
kertben, dombtetőn, hegytetőn. A városi fények 
nagyon zavaróak lehetnek.

A legegyszerűbb csillagászati távcsővel is megfi gyelheted a Napot, a Holdat, a fényes csilla-
gokat. Ilyen például a Galileoszkóp.

Nem az a fontos, hogy a távcsöved mennyire nagyít. Felhasználhatóságát a lencse vagy 
a tükör átmérője határozza meg. Az okulár (szemlencse) az, amelybe belenézünk. Cserével lehet 
változtatni a lencse nagyítását. Az állvány segítségével fel-le, jobbra–balra tudod mozgatni 
a távcsövedet.

A megfi gyeléshez mindig viselj kényelmes, meleg öltözéket. Éjszaka hűvösebb az idő.
Aludj előtte eleget, hiszen nem tudsz időben lefeküdni. Este fogyassz jó tápláló vacsorát!
Ameddig nincs egy kis gyakorlatod a megfi gyelésben, ne várj csodákat! Tudnod kell azt is, 

hogy a távcsöved mire képes, mit láthatsz a segítségével. A könyvekben látható pazar színek 
sem fognak megjelenni egyszerre. Mindig jegyezd fel, amit láttál!

Ha kitartó vagy, és tényleg érdekel a csillagos égbolt, egyre szebbnek és színesebbnek látod 
majd. Lehet, hogy évek múlva rólad olvashatunk az újságban, hogy felfedeztél egy újabb csillagot? 

Éld át a Galilei-élményt!

GalileoszkópGalileoszkóp

A piszkéstetői Obszervatórium A piszkéstetői Obszervatórium 
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

1. Mit tartalmaz a naptár?

2. Te honnan tájékozódsz egész nap a pontos időről?

3. Mérd le, hogy reggel pontosan mennyi idő alatt érsz az iskolába!

4. Számold ki, hány nap telhet el kikelettől lombhullásig!

5. Miért fontos a jó időbeosztás? Beszéljétek meg!
  Készíts napórát! Szükséges hozzá egy bot, egy ív csomagolópapír, néhány nagyobb kavics, 

ceruza.
  Akkor érdemes kipróbálni, ha süt a nap. Terítsd ki a csomagolópapírt, és szúrd le a botot 

a közepébe! Nézd meg az órádat egészet mutat! Figyeld meg a bot árnyékát és tegyél oda 
egy kavicsot! Rajzold meg az árnyékot ceruzával, és írd oda mennyi volt az idő. Óránként 
ismételd meg! Pár óráig biztos meg tudod tenni, közben játszhatsz, olvashatsz.

  Tervezhetsz virágórát is. Segítséget ad a tankönyved, és az ismert információforrások.
 Rajzold a körbe a virágokat, vagy írd be a nevüket!

6. Kutass, búvárkodj! Milyen eszköz a metronóm?

Az idő 

Napóra VirágóraNapóra Virágóra

12

9 3

6
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

1.   Nézz körül ebben a lakóházban! Írd le, mi-
lyen eszközök működnek villamos áram 
vagy földgáz felhasználásával!

 Árammal működik: 

 Gázzal működik: 

2.  Miért környezetbarát megoldás a megújuló energiaforrások használata?

3.  Te milyen energiával működtetnéd a saját autódat? 

4.   Legyetek energianyomozók! Nézzetek körül a lakóhelyeteken, hol bánnak pazarlóan az ener -
giával! Tegyetek javaslatokat arra, hogyan lehetne takarékoskodni!

Energiaforrások

1.   Nézz körül ebben a lakóházban! Írd le, mi-
lyen eszközök működnek villamos áram 
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

1. Karikázd be a megújuló energiaforrásokat!

 szén szélenergia napenergia kőolaj a víz energiája földgáz geotermikus energia

2. Írj néhány ötletet, hogyan takarékoskodtok otthon!

 Az elektromos árammal: 

 A gázfogyasztással: 

3.  Mi a papírgyártás nyersanyaga?

 Mi szükséges még a papírgyártáshoz?

 Mivel jár a gyártási folyamat?

 Milyen késztermékek készülnek papírból? Folytasd a sort!

 füzet,  

4. Így készíthetsz papírt!
  Vágd az újságpapírt csíkokra, majd darabold fel! Nyomkodd bele egy egyliteres befőttes-

üvegbe! Öntsd fel forró csapvízzel, hogy majdnem ellepje. Hagyd ázni négy órán át, és közben 
néhányszor fakanállal nyomkodd meg! Adj hozzá 3-4 evőkanálnyi – meleg vízben elkevert – 
kukoricalisztet. Simítsd el egy alufólián, amelybe sűrű lyukakat szurkáltál! Ez lesz a szita. 
Hagyd megszáradni!

Energiaforrások.
Mennyi energiát fogyasztunk?

AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   44AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   44 2020. 02. 05.   14:342020. 02. 05.   14:34



4545

Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

1.  Emlékszel? Harmadik osztályban tanultad! Mi szennyezi a levegőt?

2.    Miért jelent veszélyt Földünkre a globális felmelegedés? (globális = valaminek az egé sz é  re 
kiterjed)

3.    Tudod-e, mi az elektroszmog? Rajzold le, milyen elektromos berendezések vannak abban 
a helyiségben, amelyben legtöbbet tartózkodik a családotok!

4.  Milyen intézkedéseket vezetnél be a tiszta levegő érdekében?

Mi szennyezi a levegőt?Energiaforrások.
Mennyi energiát fogyasztunk?
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

Mit tehetünk környezetünk védelméért?

Rajzolj, színezz!

Újrafelhasználható anyagok Környezetbarát mosó- és takarítószerek

Szelektív hulladékgyűjtés Környezetünk tisztántartása

Zajvédelem Emberi összefogás, akciók
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Élőhelyünk a FöldÉlőhelyünk a Föld

1. Írd le röviden mit jelentenek az alábbi szavak!

 Északi-sark: 

 Déli-sark: 

 Egyenlítő: 

2. Modellezzétek újra a Föld mozgásait!

 Milyen mozgásokat végez a Föld? 

 Milyen alakú pályán kering a Nap körül? 

3.  Nevezd meg az alábbi szavak tartalmát egy kifejezéssel!

 napsugárzás hőmérséklet csapadék szél

4.  Húzd alá a megfelelő szót! Mi a Nap?

 bolygó   csillag       

5. Van-e a Holdnak saját fénye? 

6. Írd oda mindegyik hónap után, hogy hány napos!

 Január Február Március Április Május Június  Július 

Augusztus Szeptember Október November December 

7. Milyen megújuló energiaforrásokat ismersz?

Összefoglalás
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1. Mit ábrázol a domborzati térkép? 

2. Mit ábrázol a közigazgatási térkép? 

3. Egészítsd ki a mondatokat!

A térképen a kisebbítés arányát  nevezzük. 

 A települések egymástól való távolságát  fejezzük ki. 

 A felszín formáit együtt  nevezzük.

 A földfelszín formáinak magasságát a  számítjuk.

4. Színezd ki a rajzon a felszíni formákat! Írd alá a nevüket és a magasságukat!

 m,  m,  m.

5.  Fogalmazd meg röviden!

 Mi a völgy? 

 Mi a medence? 

A térkép titkai
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

7.  Milyen vizeket ismersz?  a)  b) 
 Milyen színnel jelöli a térkép a vizeket? 

8.  Hogyan állapítod meg a természetben egy folyó partján állva, hogy melyik a jobb és bal 
partja? (A folyásirányát megállapíthatod a víz felszínén úszó falevelekről, apró gallyakról.)

 A folyás irányába fordulok, és a  

9.  Hogyan állapíthatod meg a térképen, hogy melyik a folyó jobb és bal partja?

  Természetesen itt is először a fo lyás irányt kell meg-
határoznod.

  Egy példa: Milyen irányban fekszik To kaj tól Szolnok? 
Délnyugati irányban. 

 Tokaj magassági száma: 94 m. 
 Szolnok magassági száma: 78 m. 
  Tanultad, hogy a folyók mindig a maga sabb területek-

ről az alacsonyabb felé folynak. A folyás iránya meg-
mutatja, merre lejt a terület.

  Fordítsd úgy a térképet magad előtt, hogy a folyó fo-
lyásirányába nézz! Jobb kezed felől lesz a folyó jobb 
partja, bal kezed felől a bal partja.

 Mi a fennsík? 

6.   Egészítsd ki a mondatot! A  megmutatja, hogy az adott 
hely milyen magasságban helyezkedik el a tenger szintjétől.

 10. Keresd meg a térképen a Tisza és a Duna jobb és bal parti mellékfolyóit!

 A Tisza  jobb oldali mellékfolyói: 

a bal oldaliak: 

  A Duna  jobb oldali mellékfolyói: 

a bal oldaliak: 
  
   A folyó eredete a forrásnál van. Ahol másik folyóba (tóba, tengerbe) ömlik, ott van a torkolata.
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.    Az atlaszod segítségével színezd ki a térképvázlaton Magyarország országhatárát és a me-
gyéket! Írd be fővárosunk nevét!

2.  Keresd meg a megyeszékhelyeket az atlaszban, és jelöld piros ponttal a helyüket a tér-
kép vázlaton!

3.  Melyik megyében élsz? Mi a megyeszékhelye? 

 Melyek a szomszédos megyék? Milyen irányban vannak tőletek?

4.   Játék a térkép segítségével. Utazási játék: Figyeld meg a térképen a közutak és a vasútvo-
nalak jelölését! Utazz la kó he lyed ről Budapestre! (A budapesti gyerekek Debrecenbe.)

 Milyen járművet választottál? 

  Milyen fontosabb településeket kell érintened, amíg eljutsz a célodhoz? Olvasd le a tér kép ről!

Tájékozódás Magyarország
megyéinek térképén
1.    Az atlaszod segítségével színezd ki a térképvázlaton Magyarország országhatárát és a me-

gyéket! Írd be fővárosunk nevét!
É

NY K

D
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.   Milyen településeket látsz a rajzokon? Írd a nevüket a rajzok alá! Írj mindegyik településfor-
máról néhány jellemző kifejezést!

        

      

    

    

    

    

    

    

2.   Rajzolj az ismereteid és tapasztalataid alapján egy-egy városra, falura és tanyára jellemző 
életképet (az emberekről, a munkájukról)!

        

Települések: városok, falvak, tanyák
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Hogyan érkezel naponta az iskolába? Húzd alá a megfelelő szót!

 gyalog autóval autóbusszal kerékpárral villamossal metróval trolival

 Mire kell különösen vigyáznod utad során? 

2.  Véleményed szerint jó-e lakóhelyed helyi és távolsági közlekedése? Mit változtatnál rajta?

3.   Tanulmányozd a vasúti menetrendet! Minden menetrend megjelenik nyomtatott formában 
és az interneten. Az interneten mindig megtalálod a legfrissebb információkat.

  A menetrendben megtalálhatod a vasútállomások (pályaudvarok) nevét, a helységneveket, 
az állomások egymástól való távolságát, a vonatok indulási és érkezési idejét. Az interneten 
tájékozódhatsz a menetjegy áráról is.

 Tervezz meg egy családi rokonlátogatást vonattal!

  Kit látogattok meg? 

  Hová utaztok? 

  Hány kilométerre van a település a lakóhelyetektől? 

  Milyen utazási kedvezményetek van?   
 Számold ki, mennyibe kerül a vonatjegy oda-vissza az egész család számára!

Utazz, közlekedj!

 Számold ki, mennyibe kerül a vonatjegy oda-vissza az egész család számára!
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

4.  Tanulmányozd az autóbusz-menetrendet! Figyelj a különleges jelzésekre is! 
 Válassz egy települést, ahová szeretnél utazni lakóhelyedről!

 Indulási állomás: 

 Az autóbusz indulási ideje:  óra  perc

 Megállók:  

 Célállomás:  

 Célállomásra érkezés:  óra  perc

5.  Játsszátok el, hogyan váltotok vonat- és autóbuszjegyet!
  Ügyeljetek a pontosságra, mert így utazás közben nem érhetnek kellemetlen meg le pe té sek!

6.  Mikor szükséges az Információhoz fordulni? Játsszatok el egy ilyen esetet is!

7.   Rajzolj le egy képsort A legemlékezetesebb utazásom (vonattal, autóbusszal vagy repülő-
géppel) címmel!

1. 2.

3. 4.
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Írd be a térképvázlatba hazánk szomszédos országait!

2.  Melyek a természet adta kapcsolataink?

3.  Melyek a kiépített kapcsolataink?

4. Milyen viszonyban vagytok otthon a szomszédaitokkal?

5.  Hogyan tudnak a különböző népek egymással békében élni? Mit kell betartaniuk az embe-
reknek? 

Magyarország és környezete

2.  Melyek a természet adta kapcsolataink?

É

D

NY K
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Írd a nagytájak nevét a megfelelő számokhoz! Segít az atlasz és a tankönyv.

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

2.   Olvasd le a térképről, milyen három nagy részre osztja a Duna és a Tisza Magyar or szá got!

 Melyik tájegységben fekszik a Balaton?  

 Kecskemét? 

 Debrecen?  

Magyarország nagytájai

1

2

3

4

5

6

ÉÉ

DD

KKNYNY
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.   Határozd meg az Alföld fekvését hazánk domborzati térképén! Írd be a térképvázlatba a 
határoló területeket!

 Az Alföld hazánk  részén fekszik.

2.  Színezd be a térképvázlaton az Alföld területét!

3.  Keress a térképen városokat az Alföld területén! Jelöld a térképvázlaton! Írd melléjük a ma-
gassági számukat is!

 a)  m.

 b)  m.

 c)  m.

 d)  m.

 e)  m.

4. Melyik alföldi településen jártál már? 

 Milyen érdekességeket, nevezetességeket láttál? 

   

Az Alföld

2.  Színezd be a térképvázlaton az Alföld területét!

É

NY K

D

AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   56AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   56 2020. 02. 05.   14:342020. 02. 05.   14:34



5757

A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Petőfi  Sándor számtalan versében ír erről a táj-
ról, ame lyet „átölel a Duna–Tisza karja”.

  Határozd meg a térkép segítségével a Kis kun ság 
helyzetét!

 A Kiskunság a  fekszik.

2.  Mivel foglalkoztak régen az emberek a Kis kun-
ságban?

       
3.  Mi jellemzi ma a Kiskunságot? Milyen nö vé nye ket termesztenek?

4.  Melyek a Kiskunság nevezetes városai? 

5.    Kutass, búvárkodj! Válassz egy települést a Kiskunság területéről! Olvass a ne ve ze tes sé-
geiről! Írd le röviden!

6.    A Kiskunságban a népművészet-
nek nagyon híres, szép hagyo-
mányai vannak. Nevezz meg né-
há nyat! Rajzolj róla, vagy ragassz 
be képet!

A Kiskunság

3.  Mi jellemzi ma a Kiskunságot? Milyen nö vé nye ket termesztenek?

É

NY K

D
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.    Írd be a térképvázlatba a Nagykunságot ha tá ro-
ló tájegységet!

2.    Miért települtek magasabb területekre a kun vá-
rosok?

3.    Mivel foglalkoztak régen az emberek a Nagy kun-
ság területén?

  
4.  Mi váltotta fel az állattenyésztést?

5.    A szomjas földek öntözésére az emberek öntözőcsatornákat építettek. Olvass le a tér kép-
ről a Nagykunság területén öntözőcsatornákat!

6.  Mikor van aszály? 

7.   Melyek a Nagykunság fő mezőgazdasági terményei? Mi történik a mezőgazdaságban ter-
mesztett növényekkel?   

8.  Melyek a Nagykunság jelentősebb városai? 

9. Kutass, búvárkodj! Milyen ruhadarab volt a szűr, és kik viselték?  

  
   

A Nagykunság

É

NY K

D
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.   Húzd alá a helyes választ! Hazánk melyik nagy 
részén fekszik a Kisalföld?

 A Dunántúlon   Az Alföldön

2. Állapítsd meg, és írd le a határait!

 Északon: 

 Délkeleten: 

 Nyugaton: 

Délnyugaton: 

3.  Hasonlítsd össze területének nagyságát az Alfölddel!

4.  Miért választották az emberek már az őskorban is letelepedési helynek a Kisalföldet?

5.  Milyen a Kisalföld időjárása? 

6.  Milyen növényeket termesztenek? 

7.  Milyen állatokat tenyésztenek? 

8.   Melyik a Kisalföldön a „négy folyó” városa? 

 Milyen nevezetes városai vannak még? Olvasd le a magassági számukat is!

9.  Kutass, búvárkodj! Miről nevezetes a Ság hegy, a Somló? Melyik tavunk közös a szomszé-
dos Ausztriával? Milyen a Szigetköz élővilága?

A Kisalföld

É

NY K

D
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Határozd meg az atlaszod segítségével az Al-
pokalja fekvését! Írd a térképvázlatba a ha tá ro-
ló tájegységek nevét!

   Az Alpokalja hazánk  részén fekszik.

2.  Színezd ki a térképvázlaton az Alpokalja te rü le tét!

3. Mi jellemzi a terület időjárását?

4. Nevezd meg az Alpokalja két hegységét! 

5. Milyen a tájegység növényzete? 

6. Miért van sok szanatórium, üdülő ezen a vidéken?  

7. Mi teszi lehetővé a szarvasmarha-tenyésztést?

8.  Melyek e terület történelmi jelentőségű városai?
 Olvasd le a térképről az alábbi helyek magassági számát!

 Sopron:  Kőszeg: 

 Írott-kő:  Szombathely: 

9.  Kutass, búvárkodj!
 – Milyen fafajták jellemzők hazánk erdeire? Az Alpokalján melyek a leggyakoribbak?
 – Melyek a legjellemzőbb erdei madaraink? Milyen madár a keresztcsőrű?
 – Milyen verseket, történeteket ismersz az erdőről? Gyűjtsd össze a címét, íróját!
 – Sok népdalunk szól az erdőről. Te milyeneket ismersz?
 – Hallgassatok madárhangokat a természetben, fi lmen és cédé lemezről!

Az erdős Alpokalja
(Nyugat-magyarországi peremvidék)

É

NY K

D
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Határozd meg a térkép segítségével a Du nán tú li-
közép hegység helyzetét! Írd be a térképvázlatba 
a határoló tájegységek nevét!

2. Nevezd meg a hegység részeit!

 Jelöld rövidítve valamennyit a térképvázlaton! 

3.  Mi jellemzi a Dunántúli-középhegység idő já rá sát?

A Dunántúli-középhegység

É

NY K

D

4. Keresd meg az atlaszodban a három hegység legmagasabb csúcsát!

 Bakony:  Vértes:  Dunazug-hegység: 

5. Mivel foglalkoztak régen az emberek a Bakony erdeiben?

  
  Ma is élnek fafaragó népművészek. Milyen használati vagy dísztárgyakat készítenek? Rajzolj 

le néhányat egy rajzlapra!

6. Melyik város a Bakony-vidék központja? 

7. Mi jellemzi a Vértes élővilágát?

 Hol található Mátyás király hajdani vára? 

8.  Kutass, búvárkodj!
 – Mi mindenről nevezetes Veszprém városa?
 – Olvass a bakonyi betyárokról szóló történeteket! Kikből lettek a betyárok?
 – Gyűjts képeket, fotókat a bakonyi népi építészetről!
 – Mik azok a karsztforrások?
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.   Határozd meg a Balaton fekvését! A Balaton a Dunántúl 

részén terül el. A következő nagytájak határolják: 

2.    Az északi part híres városa Balatonfüred. Indulj el Balatonfüredről nyugatra, és utazd körül 
a Balatont! Milyen nagyobb településeket érintettél?

3.  Miről híres a Balaton-felvidék? 

4.  Írd be a lenti térképvázlatba a Zala folyó, a Sió csatorna, a Tihanyi-félsziget és néhány na-
gyobb település nevét!

5. Miért vonzza a Balaton az üdülni, pihenni vágyó embereket?

6.  Mi ad munkát és megélhetést nyáron az itt élő embereknek?

7.    Tájékozódj a térképen! Milyen útvonalon juthatsz el a lakóhelyedtől a Balaton valamelyik 
kiválasztott pontjára? Írd le az érintett jelentősebb településeket!

 Autóval: 

 Vonattal: 

8.    Jelölj be nagyobb városokat a tér kép vázlaton, 
amelyek a Balaton partján találhatók! Írd oda a 
nevüket!

Hazánk legnagyobb tava, a Balaton

É

NYNY KK

D
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.   Olvasd le a térképről a Dunántúli-dombság ha-
tá rait! Milyen irányban húzódik? 

  Írd be a térképvázlatba a határoló tájegységek 
ne vét!

  
2.  Mi jellemzi az időjárását?

      
3.  Milyen növények fejlődésének kedvez az időjárása?

 Milyen állatokat tenyésztenek? 

4.  Melyik a Dunántúli-dombság legmagasabb pontja?  

 Olvass le magassági számokat! Írd a vonalra!  

5.  Melyek a jelentősebb városai? 

6. Híres borvidékek is vannak a Dunántúli-dombságon. Tudsz-e ilyet?

7. Kutass, búvárkodj!
 – Miért vonz sok kirándulót az őrségi táj?
 – Milyen népi építészeti emlékei vannak?

A Dunántúli-dombság

É

NYNY K

DD
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Határozd meg, mettől meddig terjed az Északi-középhegység területe!

2.  Tagjai: Legmagasabb pontja:
 a) Börzsöny Csóványos (938 m)

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 

3.  Milyen éghajlat jellemzi az Északi-középhegységet?

4.  Sorolj fel nagyobb városokat ezen a területen!

5.  Milyen híres történelmi borvidékek alakultak ki?

6. Kutass, érdeklődj! Miről nevezetesek az alábbi helyek?

 Miskolc–Lillafüred, Galyatető, Eger–Szilvásvárad, Mátrafüred, Kékes, Szalajka-völgye

Az Északi-középhegység

1.  Határozd meg, mettől meddig terjed az Északi-középhegység területe!

ÉÉ

NYNY KK

D

AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   64AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   64 2020. 02. 05.   14:342020. 02. 05.   14:34



6565

A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Miért volt szükség a nemzeti parkok létrehozására? 

2.   Sorold fel hazánk nemzeti parkjait! Írd le az alakulásuk évszámát is! Mutasd meg az at  la-
szod ban, hol helyezkednek el!

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

  10. 

3.   A nemzeti parkok nem minden 
esetben alkotnak összefüggő te-
rületet. Számozd meg a nem zeti 
parkokat a 2. feladat alapján. 
Karikázd be a térképvázlaton a 
hozzátok legközelebb lévő nem-
zeti parkot! Jelöld piros ponttal 
azt, ahol már jártál!

Nemzeti parkjaink

ÉÉ

NY KK

D
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.   Nevezd meg hazánk nagytájait a számo zásnak megfelelően! Színezd ki a Balatont, a Duna 
és a Ti sza vonalát! Jelöld piros karikával Buda pes tet és a lakóhelyedet!

 1. 

 2 

3. 

 4. 

 5. 

 6. 

2. Hány nemzeti parkunk van? 

3. Mit őriznek a nemzeti parkjaink?  

4. A velünk szomszédos országok neve: 

 Húzd alá, amelyikben már jártál!

5.  Keress városokat Magyarország térképén! Írd le a nevüket az alábbi csoportosítás szerint!

 Alföldön fekvő városok: 

 Dombságon fekvő városok: 

 Hegyvidéken fekvő városok: 

Miről tanultunk?

1

2

3

4

5

6

ÉÉ

DD

KKNYNY
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A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

6.  A Balaton átlagos mélysége: m. Legnagyobb mélysége:  m.

 Mit csinálhatnak a Balatonon és környékén az emberek a fürdőzésen kívül?

7.  Írd be a táblázatba nagytájaink jellemzőit!

Tájegység Felszíne Híres városai

Mezőgazdasága 
(növényter-
mesztés,

állattenyésztés)

Hagyományok, 
nemzeti
értékek

Alföld

Kisalföld

Alpokalja

Dunántúli-
dombság

Dunántúli-
középhegység

Északi-
középhegység

AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   67AP_040913_a_mi_vilagunk_mf_4.indd   67 2020. 02. 05.   14:342020. 02. 05.   14:34



6868

A mi hazánk MagyarországA mi hazánk Magyarország

1.  Ötödik osztályos leszel. Ismét térképezd fel lakóhelyedet, mint az elmúlt tanévben. Biztosan 
sok minden változott, jobb lett. Találsz majd olyan területeket is, ahol segítségre van szük ség.

2.  Mire vállalkozunk? Miben segítünk?

Lakóhelyem öröm- és bánattérképe

 Lakóhelyem és környékének tisztasága, 
szépségei, büszkeségeink

 Lakóhelyem és környékének környezeti 
problémái
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Év végi összefoglalás
Miről tanultunk a negyedik osztályban?

Lapozz vissza a könyvedben! Keresd meg minden témakörben a legkedvesebb témádat.
Írd a címét a megfelelő vonalra!

Növények a környezetünkben

Állatok a környezetünkben

Testünk, egészségünk

Élőhelyünk a Föld

A mi hazánk Magyarország
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