BEVEZETÉS
Kedves negyedik osztályos Tanuló!
Örülünk, hogy ismét találkozunk! Az elmúlt tanévhez hasonlóan, negyedik osztályban is sok új dologgal ismerkedsz majd meg.
Törekedj az egyéni kivitelezésre, figyelj meg jól mindent! Az elkészült munkadarabokkal díszítsd a környezetedet, szerezz vele örömet szüleidnek, testvéreidnek!
Munka közben mindig légy körültekintő! Magad és társaid testi épségének, valamint környezeted megóvásának érdekében tartsd be a következő szabályokat!
• A padod védelmére használj újságpapírt, szükség esetén rajztáblát!
• Mindig rendeltetésszerűen használd az eszközöket!
• Óvatosan bánj a balesetveszélyes eszközökkel (késsel, ollóval, tűvel, lemezvágóval)!
• Ha befejezted a munkát, rakj rendet! Tisztítsd le a padodat, és moss kezet!
• A számodra ismeretlen szavak jelentését nézd meg a Fogalomtárban!
• Szép munkadarabot csak jó minőségű eszközökkel lehet készíteni. Az életlen
olló balesetveszélyes, a rossz ragasztó sok bosszúságot okoz.
• Mindig tisztán, pontosan, kitartóan dolgozz!
• Bátran valósítsd meg az ötleteidet, ha valami nem sikerül azonnal, akkor se add fel!
• Becsüld meg saját munkádat, és vigyázz társaid alkotásaira is!
A legtöbb esetben az óra végén elő kell készítened a következő óra munkáját.
Erre ez a zöld színű keret hívja fel a figyelmedet.
A tankönyvben kis jelek, ikonok is segítik majd a munkádat.
A füzetedbe dolgozz!
Tegyetek anyagmintát a gyűjtődobozba!
Párban vagy csoportban dolgozzatok!
Vigyázz! Balesetveszély!
Kísérletezz, végezz megfigyeléseket!
Otthonról kell hoznod.
Szorgalmi feladat.
Beszéljétek meg, gyűjtsetek ötleteket!
Olvasd el, jegyezd meg az érdekességeket!
Bízunk benne, hogy az alkotás sok örömteli órát szerez majd neked!
Jó munkát kívánunk!
A tankönyv szerzői
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A SZÜKSÉGES FELSZERELÉS
1

1. Soroljátok fel, hogy az elmúlt tanévben milyen anyagokkal dolgoztatok!
2. Negyedik osztályban a következő eszközökre és anyagokra lesz szükséged:
Ebben a tanévben a következő eszközökre, anyagokra lesz szükséged:
Tedd őket egy dobozba, és vidd be az iskolába!

ŐSZIDŐ

• olló
• barkácsragasztó
• vonalzó
• tű
• cérna
• fonal
• textilmaradékok

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

Október: faágak, termések, falevelek, moha.
November: fonalmaradékok, gyufásdobozok.
December: filcdarabok, egy teamécses.
Február: egy kisebb vászondarab.
Március: különböző anyagú és vastagságú drótok, üdítőitalos fémdobozok.
Április: egy nagyobb méretű konzervdoboz (pl. ananászkonzerv doboza).

4. Nyissatok az osztály számára egy közös gyűjtődobozt, és minden alkalommal
tegyetek bele egy kis darabot (mintát) a felhasznált anyagokból!
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1. ISMÉTELJÜNK!
Az anyagok és tulajdonságaik
Válaszolj a kérdésekre! Válaszaidat írd le a füzetedbe!
1. Milyen képlékeny anyagokat ismertél meg harmadik osztályban?
2. Ezek közül melyek voltak
• természetes anyagok?
• mesterséges anyagok?

3. Sorold fel, milyen alapanyagokból készül a papír!

4. Mely tulajdonságait ismerted meg?

5. Írd le, milyen papírfajtákat ismersz!

6. Mit készítettél a különféle papírokból?

7. Milyen eszközökkel dolgoztál az elmúlt tanévben?

8. Milyen tárgyakat készítettél őszi termésekből, levelekből?

5

Technika 4 tankönyv.indd 5

2016.05.02. 16:57:08

Házak, lakások, otthonok

1

1.
1.
2.
3.
4.

ISMÉTELJÜNK!

Milyen településtípusokat ismersz?
Beszéljétek meg, mi jellemző rájuk!
Melyek a lakás legfontosabb helyiségei?
Mondjátok el, mi a szerepe a különböző helyiségeknek!

5. Fogalmazd meg, mit jelentenek a tervrajzon a méretarányok!
6. Milyen nézetből ábrázolják a tervrajzon a berendezési tárgyakat?
6.

Ünnepeink
1.
1. Beszélgessetek arról, hogyan készültetek a különböző ünnepekre!
2. Melyik a te kedvenc ünneped?
3. Milyen alkotásokat készítettél az ünnepi alkalmakra?

4.
4. Milyen anyagokat használtál?
5.
5. Melyik munkadarab elkészítése jelentette a legnagyobb örömet az elmúlt tanévben? Indokold meg, miért!
Gyűjts olyan képeket, amelyek bemutatják, hogyan változott meg a lakóhelyed!
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2. A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET
Környezetünk régebben és ma
1.
1. Csoportosítsátok a lakóhelyetekről készült képeket a következő szempontok
szerint:
• természeti környezetet mutat be;
• emberek által szervezett, társadalmi eseményt ábrázol;
• valamilyen technikai szerkezet látható rajta!
2.
2. Készítsetek belőlük tablókat, és helyezzétek el őket a tantermetekben!
A világ, ahol élünk, megismerhető. Ti is sok mindent tudtok már róla. Fontos
ismereteket szerezhettek megfigyeléseitekkel, ha vizsgálódásotok alapja a körülöttetek lévő környezet alakulása, változása. Az embereket a nagyon régi idők
ben a háborítatlan természet vette körül. Természet alkotta környezetben él
tek. A fejlődés során azonban az emberek körülményei, igényei egyre változtak,
nőttek, s ez környezetünk megváltozásával is járt. A következő órákon megismerkedhettek az ember alkotta környezet fejlődésével, fontosabb változásaival.
Értékeljétek a csoportok munkáját!
3.
3. Nézd meg a képeket, majd válogasd szét őket aszerint, hogy természetes környezetet vagy mesterséges környezetet látsz! A csoportosítást írd le a füzetedbe, a képek sorszámát írd a megfelelő helyre!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Az ember a természet anyagainak átalakításával hozza létre mesterséges
környezetét. Ez életünket könnyebbé és kényelmesebbé teszi.
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A barlangtól a mai településig

2
A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET

Az emberiség fejlődésével párhuzamosan változtak, fejlődtek lakóhelyei is.
Kezdetben az ősemberek természet alkotta környezetben éltek, barlangokban
laktak. Először csak az időjárás viszontagságai elől és éjszakára húzódtak be,
később hosszabb-rövidebb ideig lakóhelyül is szolgált számukra.
Őseink később vándorló, nomád életmódot folytattak, állattartással foglal
koztak. Ekkor sátorszerű építményekben, jurtákban laktak, mert életmódjukhoz ez volt a legmegfelelőbb. Gyorsan fel lehetett állítani, könnyen szét
lehetett szedni, és lóval, szekérrel el is tudták szállítani másik legelőre, területekre.
A jurta oldalfalát falécekből álló rácsszerkezet alkotta, felületére nemezborítás került, melyet lószőrből font kötelekkel rögzítettek.
A letelepedés követően, a földművelés idején a sátrakat felváltották a kunyhók, egyszerű házak. Az emberek állandó lakóhelyeket építettek, ezekhez a
természetből szerezték az alapanyagokat. A különböző éghajlatú vidékeken
más-más alapanyagokat használtak fel.
Ma a legkorszerűbb építőanyagokat, szerszámokat, munkagépeket használják az építkezéseken.
1.
1. Nézd meg a képeket! Milyen anyagokból építették ezeket a lakóhelyeket? Írd le
a füzetedbe!
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2. A képek segítségével írd le, milyen típusú lakóházakat építenek napjainkban?
2.

A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET

2

3. Gyűjtsétek össze, milyen építőanyagokat használtak fel ezekhez a házakhoz!
3.
4. Kik dolgoznak az építkezéseken? Nevezz meg minél több foglalkozást!
5.
6.
5. Beszéljétek meg, milyen szerszámokat használnak az alábbi képeken az emberek!

Hozz a következő órára egyenes és villás ágakat, nagyobb faleveleket, bogyós
terméseket, gyurmát, háncsot és csiszolóvásznat! Nézd meg a 10. oldalon,
hogy milyen méretű ágakra lesz szükséged!
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Ház természetes anyagokból
Anyagszükséglet:

2
A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET

•
•
•
•
•

egyenes és villás ágak
nagyobb falevelek
bogyós gyümölcsök
gyurma
háncs, olló,
csiszolóvászon

A munka menete:
• Nyújtsd ki 15 mm vastagságú téglalap alakúra a gyurmát! Ez lesz a ház
alapja.
• Tördeld el az ágakat a következő méretekre!
A
		
2 db 23 cm-es kihegyezett, egyenes villás ág
B
		
C
		
D
		
E
		

4 db 15 cm-es kihegyezett, egyenes villás ág
3 db 22 cm-es egyenes ág
2 db 17 cm-es egyenes ág
4 db 12 cm-es egyenes ág

• Szúrd le az A és B ágat a gyurmába, majd erősítsd hozzájuk a C, D és E
C
ágat! Tekerj háncsot az érintkezési pontokra!
E

E

E

E

C

D

C

D

A
B
B
B

A

B

• Ragaszd egymáshoz a kerítés részeit, vagy kösd össze őket hánccsal! Díszítsd fel bogyókkal! Tördeld a kerítéshez szükséges ágakat a következő
méretűekre!
		
a)
2 db 14 cm-es egyenes ág
		
b)
2 db 10 cm-es kihegyezett, egyenes ág
		
c)
5 db 5 cm-es egyenes bot
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A csúszkától a kerékig

2
A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET

Mára már természetessé vált, hogy nap mint nap közlekedünk. Sok-sok évvel
ezelőtt az embereknek még egyszerűbb szállítóeszközeik voltak, és meg kellett küzdeniük a természet erőivel, ha el akartak jutni vagy valamit juttatni
egyik helyről a másikra.
1.
1. Beszéljétek meg, miért van szükség a közlekedésre! Gyűjtsétek össze a legfontosabb okokat!
2. Beszéljétek meg, melyik közlekedésfajta miért fontos! Mik az előnyei, mik a
2.
hátrányai? Írjátok le csoportosítva az előnyöket!
A közlekedés, a szállítás története egyidős az emberiség történetével. Az ember megfigyelte, hogy a lejtőn legurul a farönk, a vízen úszik a fatörzs. Ez
adta az ötletet, hogy csúszkát készítsen magának. Erre rakta rá az elejtett
állatot, így könnyebben hazahúzhatta.

Az ember felfedezte azt is, hogyan tud terhet rakni forgó alkatrészre, a kerékre.
3.
3. Nézd meg a képeket! Figyeld meg a kerekeket, majd válaszolj a kérdésekre!

• Milyen hasonlóságot látsz a kerekeken?
• Mi mindenben különböznek egymástól?
• Napjainkban hol láthatsz ilyen kerekeket?
		
Gyűjts a közeli parkban vagy erdőben 30 cm hosszú, ujjnyi vastag gallyakat,
és hozd el a következő órára! Hozz 3 m hosszú, vékony spárgát és henger
alakú ceruzákat is!
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1.
1. Alakítsatok 4 fős csoportokat, és készítsetek a rajz alapján a gallyakból csúszkát! Akkora legyen, mint a könyvetek!

A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET

Készítsetek csúszkát!

2.
2. Kössetek rá spárgát, tegyétek rá a tolltartótokat, és húzzátok végig a padon!

3.
3. Ezután rakjatok a csúszka alá henger alakú ceruzákat, és úgy is húzzátok el
ugyanazt a terhet!

4.
4. Írd le, mit tapasztaltál!
		
5.
5. Írd le a szárazföldi közlekedés kialakulásának főbb állomásait! Hogyan kezdődött, és hol tart ma a fejlődés?
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Az úszó farönktől a sétahajózásig

2
A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET

Áradáskor kidőlt fatörzseket sodor a folyóvíz. Elődeink ezt megfigyelték, és megpróbáltak azokon átkelni a folyón. Az úszó fatörzs azonban könnyen felborult,
ezért négy-öt fatörzset indákkal összekötöztek, és egy vastag faággal kormányozhatóvá tettek. Ez volt a tutaj, ami a vízi közlekedés első járműve volt.

Úszó fatörzs

Tutaj

A tutajon állva az ember óhatatlanul érintkezett a vízzel. Hogy ezt elkerüljék, később úgy készítették a vízi járművet, hogy kivájták a fatörzs belsejét.
Ez volt a bödöncsónak, a deszkákból összeállított csónak őse.

Bödöncsónak

Deszkacsónak

Mivel egyre nagyobb járműre volt
szükség, deszkákból már összetettebb hajótesteket is készítettek,
amelyekre kezdetben pálmalevelet, később állatbőrből, majd vászonból készített vitorlákat szereltek. Ezek a vitorlás hajók a szél
hajtóerejét kihasználva gyorsabban haladtak a vízen.
Vitorlás hajó
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A gőzgép feltalálása után,
vitorlások helyett egyre inkább gőzmeghajtású hajókat építettek. A gőzhajók
nagyobb tömeget tudtak
szál
lítani és szélcsendes
idő
ben is azonos sebességgel tudtak haladni.

A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET
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Gőzhajó

Az 1930-as években a fadeszkák helyett már acélból készültek a hajótestek,
és a gőzmeghajtást is felváltotta az autókból is ismerős dízelmotor. Napjainkban már műanyagot is használnak a hajótest felépítéséhez, a meghajtáshoz
pedig elektromos áramot, sőt atomenergiát is.
Pihenésre, kikapcsolódásra szolgáló üdülőhajók, valamint a környezet megfigyelésére alkalmas sétahajók is közlekednek a tengereken, folyókon, tavakon.

Óceánjáró teherhajó

Üdülőhajó

Írd le a füzetedbe a vízi közlekedés fejlődésének állomásait! Minden korszakhoz
rajzolj egy-egy hajótípust!

Hozz a következő órára műanyag poharat, szívószálat, szappant, stopper
órát!
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Ember a levegőben

2
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Bizonyára mindannyian fújtatok már szappanbuborékot. Három évszázaddal ezelőtt egy portugál szerzetes, Bartolomeo Lourenço (lorenszu) vékony
szalmaszállal kis szappanbuborékokat fújt a levegőbe. Amint ezeket figyelte, elgondolta, hogy egyszer talán nemcsak a buborék, hanem az ember is
felemelkedhet majd a levegőbe.
.1. Végezzétek el ti is a kísérletet! Versenyezzetek! Alakítsatok csoportokat, és a
szappanos oldatból egyenként fújjatok buborékokat a levegőbe! Mérjétek meg,
kinek hány másodpercig maradt meg a buborékja! Készítsetek az alábbihoz
hasonló táblázatot a füzetbe, és írjátok be a kapott eredményeket!
Név

Másodperc

Helyezés

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2.
2. Miért lebegnek a buborékok a levegőben?
		
3.
3. Mi az oka annak, hogy a buborékok nem ugyanannyi ideig lebegnek?
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A repüléstudomány atyja Leonardo da Vinci (vincsi) volt, akinek repüléstervein
a madárszárny mellett a helikopterre emlékeztető forgó szerkezetek láthatók.
1709-ben már a mai hőlégballonhoz hasonló szerkezetet mutatott be a portugál királyi udvarban Bartolomeu de Gusmáo (guszmáo).

A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET
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Mai hőlégballonok

Az első alumíniumból készített, kormányozható léghajót, Schwarz Dávid
tervezte meg. Találmányát a német Zeppelin (cepelin) vásárolta meg, és tette világhírűvé.

Zeppelin léghajói

Az 1900-as évek elején szálltak fel az első benzinmotoros repülők, majd az
1940-es években megjelentek az égbolton a sugárhajtású repülőgépek is.
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Ma már igen nagy sebességre képes, áramvonalas utasszállító repülőgépeken
utazhatunk a világ különböző tájaira. Közlekednek a levegőben vitorlázó repülőgépek, és egyre gyakrabban lőnek fel a világűrbe űrrepülőgépeket is.

A VÁLTOZÓ KÖRNYEZET

2

Vitorlázó repülőgép

Űrrepülő fellövése

4. Készíts hajtogatással papírrepülőt!

5. Alkossatok csoportokat, és rendezzetek az iskolaudvaron versenyt! Kinek
a repülőgépe száll messzebbre? Készítsetek az alábbihoz hasonló táblázatot
a füzetbe, és jegyezzétek fel az eredményeket!
Név

Távolság (m)

Helyezés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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