Kedves ötödikes tanulók!
Az elmúlt tanévekben a környezetismeretórákon már sokat tanultatok a növények,
állatok életéről, megismerkedtetek a saját
szervezetetekkel. Megfigyeltétek a környezetetekben történő változásokat. Szó volt az
időjárásról, a felszínformákról. Készítettetek alaprajzot, és bepillantottatok a térkép
rejtelmeibe. Sok megfigyeléssel és kísérlettel
tettétek még érdekesebbé a tanultakat.
Az ötödikes természetismeret-órákon
kibővítitek az eddig tanultakat, emellett sok
érdekes, új dologról is szó lesz.
Tanultok majd közvetlen környezetetek
élővilágáról, a zöldség- és gyümölcsfélékről,
a házi- és a ház körül élő állatokról, továbbá
az emberi test életműködéseiről.

Megfigyelések és kísérletek segítségével a
környezetünkben lezajló fizikai változásokról is tapasztalatokat szereztek. Szó lesz a
testeket felépítő anyagokról és azok legfontosabb fizikai tulajdonságairól.

Elmélyülhettek a térkép rejtelmeiben.
Gyakorolhatjátok azt is, hogyan tudtok segítség nélkül tájékozódni a természetben.
Megfigyelhetitek az időjárás és az éghajlat
jelenségeit is. Tanácsokat kaptok veszélyhelyzetek esetére. Sok érdekeset tanultok
majd a folyóról és a tavakról.

Fogalomtár
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A tankönyvben található jelölések magyarázata
Minden lecke az előző tanévekben már tanult ismeretek, fogalmak felsorolásával kezdődik. Érdemes feleleveníteni ezeket!
Az egyes leckékben a legfontosabb fogalmakat vastag betűvel emeltük ki. Ez megkönynyíti számotokra a lényeg kiemelését tanulás közben.
a leckéken belül több kérdés és feladat segíti a tananyag feldolgozását, valamint az
eredményesebb tanulást.
Piros betűvel jelöltük a fontos, veszélyre figyelmeztető információkat.
a sárgával alászínezett, apró betűs részek olyan érdekességeket tartalmaznak, amelyeket nem kell
megtanulni, de érdemes elolvasni. Sok hasznos ismeretet szerezhettek belőlük.

Igyekeztünk könyvajánlóval is felkelteni az érdeklődéseteket bizonyos témakörök iránt.

a Kísérletezzünk! elsősorban a fizikai tartalmú tananyagok megértését segítő kísérletek
leírását tartalmazza. a vizsgálatokat tanárotok segítségével végezzétek! ügyeljetek eközben
saját magatok és mások testi épségére!
a tanultak jobb megértését segítik a Megfigyelések, vizsgálatok című részek. ezek elvégzése közben mindig tartsátok szem előtt, hogy a környezetünket, az abban zajló változásokat és az ott élő élőlényeket nem ismerhetitek meg, ha csak a könyvet veszitek a kezetekbe. a színes képek és rajzok segítenek a tanulásban, de nem helyettesítik a vizsgálódásokat.
ahhoz, hogy mikor, mit, hogyan kell megfigyelni és megvizsgálni, mindig segítséget ad a
tankönyv.
Az Ellenőrizd tudásodat! kérdései segítenek rendszerbe foglalni a tanultakat.

Találtok a könyvben olyan kiegészítő tananyagot, olvasmányokat, amelyeket érdemes elolvasni, mert kibővíthetitek velük ismereteiteket.
a minden témakör végén található Rendszerezzük ismereteinket! című táblázatos áttekintés az egyes leckék fontos fogalmainak meghatározásával és tömör összefoglalásával
segíti a tananyag elmélyítését, jobb megértését.
a tankönyv végén a Fogalomtár a fontosabb fogalmak, szakszavak ismertetését tartalmazza.
fogadjatok el egy jó tanácsot! a földrajztanulásnál nagyon fontos lesz, hogy a megismert
helyeket azonnal meg is keressétek a térképen. Készüljetek fel erre, és a tanulás közben mindig legyen előttetek az atlasz, hogy meg tudjátok keresni az ismeretlen helyeket a térképen.
A tanuláshoz sok sikert kívánnak:
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Fogalomtár

a Szerzők

ÉLET A KERTBEN
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A virágos növények szervei
növények tápanyagai; a növények táplálékkészítése; a növények életéhez szükséges környezeti feltételek
a virágos növények közös tulajdonsága, hogy fejlődésük egyik szakaszában kialakul a szaporítószervük,
a virág.
a megporzás után a virág helyén
termés fejlődik, amelyben a magvak helyezkednek el. a magokból
kedvező környezeti feltételek mellett új növény fejlődik.
a petúnia kedvelt szabadföldi dísznövényünk. Tavasztól késő
őszig folyamatosan virágzik. Virágainak színe sokféle.
Virágzó petúniák

Vizsgálj meg egy élő petúnianövényt! figyeld meg a szerveit! Készíts rajzot a megvizsgált növényről!
a petúnia talajban lévő elágazó szerve a
gyökérzet. a gyökérzet egy vastagabb főgyökérből és a belőle kiágazó oldalgyökerekből áll. feladata, hogy rögzítse a növényt
a talajba, és felvegye a vizet, valamint a benne oldott tápanyagokat.
a föld felett a gyökérzet a szárban folytatódik. a petúniához hasonló növények
szára sok vizet tartalmaz, puha tapintású
ujjainkkal összenyomható. az ilyen típusú
szárat lágy szárnak nevezzük. a szár tartást
ad a növénynek, rajta helyezkednek el a levelek, a virág, majd a termés.
a petúnia szárán a levelek kettesével állnak. a levél fontos szerv, mivel a gyökérzet
által felvett tápanyagokból a levelekben táplálék készül.
a táplálék a növény különböző szerveiben elraktározódik. a levélen át lélegzik a
növény, és azon keresztül párologtatja el a
felesleges vizet.
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virág
képződő termés
levél

szár

főgyökérzet

A petúnia szervezeti felépítése

• Takarj le nejlonzacskóval egy cserépben nevelt petúniát! Rövid időn belül a zacskó
belsején kicsapódik a pára. Magyarázd meg a jelenség okát!
• Figyeld meg a petúnia levelén a levélereket! Egy vastagabb főérből ágaznak ki a
mellékerek. az erekben a növény életéhez nélkülözhetetlen anyagok áramlanak.
Készíts rajzot a petúnia leveléről!
• Szedj szét egy petúniavirágot! Figyeld meg a sziromleveleken belül elhelyezkedő
porzókat és a termőt! nyisd fel a termést, és kézinagyítóval figyeld meg az apró
magvakat!

a virág a petúnia szaporítószerve. Kívülről befelé haladva a részeinek a neve: csészelevelek, színes sziromlevelek, porzók és termő.
a növény alsóbb részein a nyár végére a virágok helyén kialakulnak a termések. a termések belsejében apró magvak fejlődnek.

Egynyári dísznövények – futó lobélia…

…és napraforgó

a petúnia és más virágos dísznövények (őszirózsa, dália, dísznapraforgó stb.) szebbé
teszik a lakókörnyezetünket. Hasznos időtöltés a dísznövények ültetése akár erkélyládába, akár szabad földbe. ahhoz, hogy szépen fejlődjenek, folyamatosan öntözni kell őket.
a talaj tápanyagtartalmát a kereskedelemben kapható tápsókkal vagy tápoldatokkal kell
pótolni.

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.

Mit jelent a lágy szárú növény kifejezés?
Hogyan nevezzük a petúnia szerveit?
Mi a feladata az egyes szerveknek?
Melyek a legfontosabb növényápolási munkák?

Élet a kertben
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Az almafa
virág; termés; mag; lágyszárúak

Az almának több fajtáját termesztjük

Almafa

Hazánk éghajlati adottságai kedveznek a gyümölcstermesztésnek. a gyümölcsfák sokféle termését összefoglaló néven gyümölcsnek nevezzük. Közös jellemzőjük, hogy lédúsak,
többségüket nyersen, friss állapotban fogyasztjuk, sok cukrot és egyéb, az emberi szervezet
számára fontos anyagokat (vitaminokat, ásványi anyagokat) tartalmaznak.
Az almafa, a virága és a termése
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az alma a legértékesebb hazai gyümölcsünk, mivel szinte egész éven át hozzájuthatunk, és nyersen fogyaszthatjuk.
a vadalmából nemesítették ki, ma 7000 fajtája ismeretes.
a termések között vannak korai érésű nyári fajták és télállók.
az alma a legfontosabb vitaminforrásunk. a termésben
lévő C-vitamin növeli a szervezet ellenálló képességét a beA vadalma az almafajták őse
tegségekkel szemben. Ásványianyag-tartalma a csontozat
és az izomzat fejlődéséhez szükséges.
a termés héjában lévő rostanyagok serkentik a vérkeringést, tisztítják az erek falát, meggátolják azok elmeszesedését. a nyersen fogyasztott alma segíti az emésztést és a szervezetben keletkező méreganyagok kiürülését is.

Az almafa virága és termése

az almafa a környezettel szemben igényes. Évente 600–800 mm csapadékot és tápanyagban gazdag talajt kíván. a tápanyagpótlást istállótrágyával vagy műtrágyákkal biztosítják. aszályosabb nyarakon csak öntözés mellett ad bő termést. fő termesztési körzetei:
Szabolcs-Szatmár-bereg megye, a Duna–Tisza köze és Zala megye.
az almafa terebélyes lombkoronáját metszéssel alakítják ki, így a belső ágak levelei is elegendő
napfényhez jutnak. Tavasszal virágzik. a színes,
illatos virágok odacsalogatják a rovarokat, melyek szőrös testére rátapad a porzókban képződő
virágpor.
amikor a rovarok átrepülnek egy másik virágra, a testükről a virágpor a virág termőjére kerül.
ezt a folyamatot nevezzük rovarbeporzásnak.
a beporzás után a virágból kialakul az alma termése. a termésképződésben az elhúsosodó vacok
és a csészelevek töve is részt vesz.

Az alma virágait a rovarok porozzák be

Élet a kertben
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sziromlevél

csészelevél maradványa

termő

héj

porzó
csészelevél

gyümölcshús

magkezdemény
vacok
kocsány

mag
kocsány

Az almafa virága és termése
Figyeld meg a rajzokon a megporzást és termés kialakulását! A virág mely részéből képződik
a termés, a mag és a gyümölcshús?

a termést viaszos bevonatú héj borítja. Keresztben elvágva megfigyelhető a viaszos héj
alatt a gyümölcshús. Legbelül öt pár hártyás falú rekeszt találunk, amelyek egy-egy magot fognak körül. az ilyen felépítésű termést almatermésnek nevezzük.
az almafa termésének leggyakoribb kártevője az almamoly. a petékből kikelő hernyók (lárvák) berágják
magukat a fejlődő termésekbe. a károsodott termések
éretlenül lehullnak. a hernyók a fa törzsén visszamásznak, és újabb terméseket károsítanak. a kifejlett hernyók
az almafa kéregrepedéseiben vagy a talajban bebábozódnak, és báb alakban vészelik át a telet. a következő
év tavaszán belőlük fejlődnek ki a lepkék. a lepkék párosodnak, majd a nőstények lerakják a petéket.
az almamoly kártételének csökkentésében nagy segítségünkre vannak az énekesmadarak (cinegék, csuszkák,
rozsdafarkúak stb.). Minden fejlődési alakban fogyasztják a rovarokat. a molyok ellen a hernyófogó övek is
hatásosak. a gyümölcsöskertekben a rovar- és gombakártevők ellen vegyszeres permetezéssel védekeznek.

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.
5.
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A kifejlett almamoly
Az almamoly mely fejlődési
alakja károsít?

Indokold meg, miért a legfontosabb gyümölcsünk az alma!
Hol vannak hazánkban az alma legjelentősebb termesztési körzetei?
Milyen igényei vannak az almafának a környezettel szemben?
Rajzold le és nevezd meg az almatermés részeit!
Hogyan fejlődik az almamoly? Mely fejlődési alakja károsítja az almafa
termését? Hogyan védekezhetünk ellene?

Élet a kertben

A szilvafa
terebélyes lombkorona; almatermés, rovarbeporzás; almamoly és fejlődése
a szilvafa őse Közép-Ázsiából származik. belőle
nemesítették ki a ma termesztett fajtákat. Hazánkban szinte mindenfelé ültetik, és több fajtáját termesztik. Legkedvezőbb számára a nyirkos talajú
termőhely.
fő termesztési körzetei hegyvidékeink lankái, a
Zalai-dombság és Szabolcs-Szatmár-bereg megye.
Legismertebb hazai fajtánk a besztercei szilva.

Besztercei szilva

• Hasonlítsd össze a tankönyv ábrái alapján az almafa és a szilvafa alakját!
• Mi a különbség az almafa és a szilvafa termése között?

A szilvafa, a virága és a termése

Mi jellemző a lombkorona alakjára?

Élet a kertben

11

Jó termőhelyen, egy közepes termetű fa akár 40-50 kg gyümölcsöt is terem évente, és kb. 30 évig él.
a termés alakja és színe fajtától függően sokféle. Érési idejük is eltérő, így júniustól október végéig
frissen fogyaszthatjuk. Tartósítási módjai a lekvárkészítés, a fagyasztás és a kompótkészítés.

a szilva fontos az egészségmegőrzésben. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek kedvező
hatással vannak a vérkeringésre és az emésztőszervek működésére. Magas cukortartalmának köszönhetően sok energiát adó gyümölcs.
a szilvafa gyökérzete nem hatol mélyre a talajba, a felszínhez közel sűrű hálózatot alkot.
fás szárú növény. Törzse alacsony vagy középmagas, kérge sima, sötétszürke színű, ágai
sűrűn állnak, felfelé növekednek. Lombkoronája metszés nélkül felfelé törekvő.
a szilva termését vékony, viaszos héj borítja. a viaszbevonat megvédi a csapadéktól, a rothasztó baktériumok kártételétől. a héjon belül találjuk a lédús, édes
és jóízű gyümölcshúst. a termés belsejében egy mag
van, amelyet kemény burok, a csonthéj vesz körül.
a csonthéjat kőmagnak is nevezzük. az ilyen felépítésű
termés csonthéjas termés.

Viaszos héjú termés
Mi a jelentősége a viaszos
bevonatnak?

a szilvafa termésének kártevője egy alig 1 centiméteres lepkefaj, a szilvamoly. a termést a petékből kikelő
lárvák, más néven a hernyók károsítják. berágják magukat a fejlődő gyümölcshúsba, és azzal táplálkoznak.
az ilyen termésre mondjuk, hogy „kukacos” szilva.
figyeld meg a szilvamoly és lárvája kártételét!

Kifejlett
lepke

A szilvamoly és kártétele
Figyeld meg a szilvamolyt és a lárváját! Melyik fejlődési alak okozza a kárt?
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a nagyobb ültetvényeken, a házi kertekben a szilvamoly ellen vegyszeres permetezéssel
védekezünk. Környezetbarát védekezési mód, ha a fa törzsére hernyófogó öveket erősítünk. ezeken fennakadnak a fatörzsön a fejlődő termésekhez felmászó lárvák, amelyek
a talajban, a petékből kelnek ki. a gyümölcsöskertek énekesmadarai (cinegék, rozsdafarkúak, vörösbegyek, csuszkák stb.) a szilvamolyt minden fejlődési alakban tömegesen
fogyasztják.

A szilva gombakártevője a monília

Csonthéjas termése van a sárgabaracknak (vagy kajszibaracknak), az őszibaracknak, a cseresznyének és a
meggynek.
a diófa termése is csonthéjas, de ennek nem a húsát,
hanem a csonthéjban lévő magját fogyasztjuk. a magnak magas az olajtartalma, és fontos vitaminokat is tartalmaz.

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melyek a szilva fő termesztési körzetei hazánkban?
Mi mindenre lehet használni a szilva termését?
Miért fontosak a gyümölcsök az egészséges táplálkozásban?
Ismertesd a gyümölcsök főbb tulajdonságait!
Mi jellemző a szilva gyökérzetére, törzsére, lombkoronájára?
Hogyan nevezzük a szilvafa termését és a termés részeit?
Hogyan károsítja a szilvamoly a termést? Milyen módon védekezhetünk a kártevő ellen?

Élet a kertben
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A szőlő
a virágos növények szervei; csonthéjas termés; almatermés
a szőlő őse a ligeti szőlő, amely az ártéri
ligeterdőkben él, és kacsokkal kapaszkodva
kúszik fel a fák ágaira. Levélzetét a lombkoronában fejleszti ki, ahol már elegendő
fényhez jut.
a szőlőnemesítők 5000 különböző fajtát alakítottak ki. Hazánkban a legjobb minőségű
csemege- és borszőlők a kiváló éghajlati és talajadottságokkal rendelkező borvidékeken teremnek. Ilyen például a balaton-felvidék, eger
és Tokaj környéke, a Duna–Tisza köze és a
Villányi-hegység. a szőlő gazdaságilag értékes
növény, mert olyan területeken is megél, ahol
más növény már sikeresen nem termeszthető. a szőlőültetvényeknek fontos szerepe van
a talajvédelemben, például, hogy megkötik a
homoktalajokat.
a szőlő hosszú életű, több száz évig is elél.
nagyüzemi termesztésben csak 40-50 évig
hagyják meg, mert ezután már egyre kevesebb
termést hoz.

Nagyüzemi kordonos szőlőültetvény
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Érett szőlőfürtök

a szőlő az egészséges táplálkozás fontos gyümölcse. Magas cukortartalma az izomfáradtság ellen hat, hozzájárul a szervezet felfrissüléséhez. Tisztítja a vért, segíti a szívműködést, vitamintartalma fokozza a szervezet ellenálló képességét a betegségekkel szemben.
a szőlőben lévő rostanyagok serkentik a bélműködést és a káros anyagok kiválasztását.
vessző

rügy

tőke

a szőlő szárazabb területeken különösen mély gyökérzetet fejleszt. a föld
feletti részeit évenkénti metszéssel alakítják ki. az elfásodott, megvastagodott,
többéves része a szőlőtőke. a szőlőtőke
rügyeiből hajtanak ki a vesszők, a levelek
és a kapaszkodásra szolgáló kacsok.

gyökérzet
kacs
A kordonművelésű szőlő részei

az összes termesztett szőlőfajtára jellemző,
hogy nagy levélzetet fejleszt. Május végén, június elején virágzik. Virágai aprók, illatosak,
amelyekből a megporzás után kifejlődnek a
szőlőfürtök.

vessző

A szőlő hajtása
A szőlő kézi szüretelése

Élet a kertben
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Termése bogyótermés, amelynek részei: viaszos
héj, lédús, édes gyümölcshús, belsejében a magokkal.
a szőlőfürt és a bogyó alakja, nagysága, íze és színe
fajtánként eltérő.
a sokféle szőlőfajtát felhasználásuk alapján két csoportba oszthatjuk. a borszőlők lédúsak, sok cukrot
tartalmaznak, bőtermők. a csemegeszőlők húsa keményebb, a bogyók nagy szeműek, a magvai aprók, a
fürtök hosszabb ideig eltarthatók. friss gyümölcsként
vagy szőlőlé formájában fogyasztjuk.
Csemegeszőlő

a szőlő leggyakoribb kártevői a szőlőperonoszpóra és a lisztharmat nevű gombabetegségek, amelyek a bogyókat és a leveleket támadják meg. Különösen párás, csapadékos
időben okoznak tömeges fertőzést. a gomba elszívja a táplálékot a szőlőtől, végül a levelek
és a bogyók elszáradnak. Vegyszeres permetezéssel védekezünk ellenük.
Milyen elváltozásokat okoz a gombás fertőzés a levélen és a szőlőfürtön?

gombafonalak
levél
keresztmetszete
Peronoszpórás levél és szőlőfürt

Ellenőrizd tudásodat!

A peronoszpóra mikroszkóp alatt

1. Mi jellemző a szőlő ősére?
2. Melyek hazánk fő szőlőtermesztési körzetei?
3. Melyek a szőlőnövény részei? Hogy nevezzük a termését, és milyen
részekből áll?
4. Hogyan csoportosíthatjuk a szőlőfajtákat hasznosításuk alapján?
5. Hogyan nevezzük a szőlő gombabetegségeit, és milyen kárt okoznak?
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Élet a kertben

