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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

e dőbe

A vízben,,, vízpapp rton:



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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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

porttjájájábbaba?
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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? 

Milyen színű a paradic

g p

MMil í űű di

MMMilil éét ll kkhh hh ááll édéd áádd

Paradicsom Paprika
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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: termésé
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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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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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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.
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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




