
Időbolt

Európai Szociális
Alap

Időbolt

„Hajt az idő gyorsan – rendes útján eljár –
Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár…”

Arany János: Toldi estéje – részlet
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„Ha a ma lesz a holnap tegnapja,
Tedd a bús emléket az ablakba…”
 Demjén Ferenc dalszövege – részlet

1.  Figyeld meg a képet! Mesélj róla! Kik lehetnek a fényképeken? 
Mikor készülhettek?

Utazás az időben

1.  Figyeld meg a képet! Mesélj róla! Kik lehetnek a fényképeken? 

2.  Válasszatok ki egy számotokra érdekes képet a családi fotóitok 
közül! Mutassátok be a többieknek! Mondjátok el, mikor készült!
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3.  Utazz vissza az időben! Te mire emlékszel babakorodból? Meséld 
el! Jó vagy rossz emléked van róla?

 4.  Olvasd el az alábbi szöveget! Válaszolj a kérdésekre!

Vissza a babakorig

Melyikünket ne érdekelné, mi történt vele 
babakorában? De akárhogyan törjük is a fe-
jünket, mégsem sikerül visszaemlékeznünk.
Ez azért van, mert a babáknak nincs még az 
események, történések felidézésére szolgá-
ló emlékezetük. Ez később fejlődik ki, ami-
kor már nagyjából beszélni is tudnak, úgy 
másfél és kétéves koruk között. 

Azonban senki ne gondolja, hogy a ba-
bák semmire sem emlékeznek. Csak más 
fontos nekik, mint a nagyobb gyerekeknek 
vagy a felnőtteknek. Emlékeznek helyszí-
nekre, rendszeresen visszatérő események-
re,   mint például a fürdetésre, anyu és apu 
arcára, tárgyakra, események részleteire 
vagy érzésekre, jó vagy rossz élményekre.

Melyikünk ne szeretne visszautazni az időben, hogy az életével kapcso-
latos fontos eseményeket, élményeket újra átélje? Mindegyikünk szeret-
ne. Azért lehet meg ez a vágy bennünk, mert tudjuk, hogy ha újra átéljük 
a velünk történteket, jobban meg is értjük őket. A jókat és a kevésbé jókat 
is. Tanulunk belőlük.

Mindannyiunknak van saját, személyes története. Ebből értjük meg 
azt, hogy kivé-mivé váltunk, hogy miért vagyunk azok, akik vagyunk 
éppen. Választ kapunk a miértjeinkre.

K. B.

a) Mikre emlékeznek a babák?
b) Hány éves kortól vannak emlékeink?
c) Idézz fel olyan eseményeket, amelyek fontosak voltak számodra!
d) Volt olyan, ami rossz emlék számodra? Meséld el!

Utazás az időben
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5.  Készíts egy idővonalat, amelyen feltünteted életed legfontosabb 
állomásait! Mutasd be a többieknek! 

6.  Nézd meg a képet! Nevezd el a képen látható személyeket! Mutasd 
be a családfát! 

a) Miben különbözik a te családod az itt láthatótól?
b) Szüleid, nagyszüleid segítségével készíts otthon családfát!

7.  Olvasd el az alábbi szöveget! Válaszolj a kérdésekre!

Családunk története
Melyikünket ne foglalkoztatná az, hogy milyen események történhet-

tek a születése előtt? Hogy a szüleink, nagyszüleink hogyan ismerkedtek 
meg, vagy milyen események történtek velük fiatalabb korukban? Miért 
ez a rokonságunk, miért éppen itt lakunk? Ezek mindannyiunknak fon-
tos kérdések.

Rokonaink, szeretteink története befolyással van ránk is. Osztozni aka-
runk az örömükben, a bánatukban, a sikereikben, a kudarcaikban… és 
persze tanulni, okulni is szeretnénk ezekből. A jókból és a kevésbé jók-
ból is. A rokonainkkal, szeretteinkkel megesett dolgokból tudhatjuk meg, 
hogy kik az őseink, kiktől származunk. Tanulunk belőlük.

Nemcsak nekünk, embereknek, hanem a családnak is van története.
A család története egyben a mi saját történetünk is. Ebből ismerhetjük 
és érthetjük meg önmagunkat, valamint rokonainkat is. Összetartozunk.

K. B.

a) Mit jelent az, hogy „a család története a mi történetünk”?
b) Fel tudsz idézni olyan régebbi történetet az életedből, amiből 

tanultál?
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Az idő folyása

1.  Az irodalom gyakori témája az idő és az élet múlása. A költők pél-
dául gyakran hajóval jelképezik az életet, mely egy folyón halad 
a múltból a jövőbe. A csónakban ülünk mi, a jelenben. 

a) Olvasd el Vajda János versének részletét!

Fönn az égen ragyogó nap.
Csillanó tükrén a tónak,
Mint az árnyék, leng a csónak. 

[…]

Mi megyünk-e vagy a felhő,
Vagy a lenge déli szellő,
A szelíden rám lehellő?

Gondolatom messze téved
Kék űrén a semmiségnek.
Földi élet, hol a réved? 

[…]

S minden olyan mozdulatlan…
Múlt, jövendő tán együtt van
Ebben az egy pillanatban?

Vajda János: Nádas a tavon – részlet

b) Mit jelent a rév szó?
c) Miért gondolhatjuk azt, hogy ebben a versben is az életet jelké-

pezi a csónak?
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Évek, hónapok

1.  Milyen évszakok követik egymást hazánkban? Mondjatok az 
egyes évszakokra jellemző egy-egy mondatot!

2.  Emlékezz vissza, hogy a tavalyi tanévben milyen hónapsoroló 
verseket, mondókákat olvastál! 

3.  Sorold fel a hónapok nevét évszakok szerint!

Az év vagy esztendő segít bennünket az idő számításában. Egy év az az 
idő, amely alatt a Föld körbejárja a Napot. Egy év alatt nálunk négy évszak 
követi egymást, de vannak olyan országok, ahol csak két évszak van.

Ezekre a tényekre az emberek hosszú-hosszú ideje tartó megfigyelé-
sekkel és tapasztalatokkal jöttek rá. Figyelték, hogy hány nap telik el, 
amíg a Hold alakja megváltozik, majd ismét eléri korábbi méretét, nyo-
mon követték a növények életritmusát, mikor zöldülnek ki újra, mikor 
hoznak termést. Figyelték a Nap járását is, hiszen a termés és a mezőgaz-
dasági munkák idejét a nappalok hosszának váltakozása határozta meg. 
Egy idő után a megfigyelés már kevésnek 
bizonyult, és ennél pontosabb időszá-
mítást és naptárrendszert igényelt. 

A hónapok a Hold változásait 
követték az újholdtól a telihol-
dig, vagyis egy holdnap = egy 
hónap. 

Az év meghatározása már 
nehezebb feladat volt. A nap-
tár pontatlansága mi att egy 
év általában 365 napból áll, de 
négyévente szökő évet kellett 
bevezetni, amikor 366 nap egy év.
A szökőévekben a február nem 28, 
hanem 29 napos. Minden évben 12 
hónap és 52 hét van. M. Sz.

Egy idő után a megfigyelés már kevésnek 
bizonyult, és ennél pontosabb időszá-
mítást és naptárrendszert igényelt. 

A hónapok a Hold változásait 
követték az újholdtól a telihol-
dig, vagyis egy holdnap = egy 

év általában 365 napból áll, de 
négyévente szökő évet kellett 
bevezetni, amikor 366 nap egy év.
A szökőévekben a február nem 28, 
hanem 29 napos. Minden évben 12 

M. Sz.

Téli hónapok Nyári hónapok

Őszi hónapok Tavaszi hónapok
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4.  Olvasd el a verset! Idézd fel emlékezetből, melyik hónaphoz mi-
lyen költői képet, érzést, gondolatot kapcsol a költő!!

Naptár 
Január: hó, hó, hónapok.
Benéznek sorba: itt vagyok.

Február: szél, szél, széles ég.
Csatorna ontja énekét.

Március: rügy, rügy, rügy fakad.
Tarka virágok, madarak.

Április: por, por, záporok.
Pocsolya, tenger háborog.

Május: majális. Dong a lomb.
Harangvirág és nagykolomp.

Június: tűz, tűz, tűz a nap.
Aranybúzában gép arat.

Július: víz, víz, vízesés.
A tó, a táj, a nyár mesés.

Augusztus: ég, ég, kék terem.
Dinnyék. Meglékelt végtelen.

Szeptember: légy, légy, légy te bölcs.
Sok iskolás és sok gyümölcs.

Október: szűr, szűr, szép szüret.
Korábban jön a szürkület.

November: köd, köd, lusta köd.
Mögüle tréfás ág bököd.

December: zúz, zúz, zúzmarát.
Az év kisöpri udvarát.

Rigó Béla

5.  „Jaj, de nagyot nőttél, amióta nem láttalak!” – hallod gyakran. 
a)  Kérdezd meg a szüleidet, hány centiméter voltál, amikor meg-

születtél!
b)  Mérd meg, most hány centiméter vagy! Számold ki, hány centi-

métert nőttél a születésed óta!

6.  Tudod-e? 
a)  Hogyan nevezzük a Holdat, amikor szinte teljesen kör alakúnak 

látszik a Földről?
b) Tegyetek fel hónapokkal kapcsolatos kérdéseket egymásnak!
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Hetek, napok 
1.  Soroljátok fel a hét napjait! Mondjátok el visszafelé is!

2.  Tudjátok, miért hívják hétfőnek a hét első napját? A többi napnak 
miért ez a neve? Ha elolvastátok, kérdezzétekmeg a társatokat, 
mire emlékszik az elnevezésekből!

3.  Számolj fejben! 

a)  Hány óra egy szerda és egy csütörtök együtt?
b)  Ha pénteken négy órád van a suliban, és köztük 15 percesek 

a szünetek, akkor hány percet töltesz az iskolában?
c)  Ha szombaton reggeliztél félórát, ebédeltél egy órát, a vacso-

rával pedig negyedórát töltöttél, akkor hány percet fordítottál 
ezen a napon evésre?

4.  Mesélj a társadnak a hét egyik napjáról, amelyet valamiért na-
gyon kedvelsz!

1      szláv: rokon nyelvek, mint az orosz, az ukrán, a lengyel, a szlovák vagy a szerb–horvát összefoglaló neve
2     héber: a zsidó (izraelita) hitű embereknek mára már inkább csak vallási célokra használt nyelve

Hétfő – A hétfő a hét kezdete, a hét fő napja, „a hét feje”.

Kedd – A kedd a kettő szóból származik, amely másodikat („kette-
dik”-et) jelent.

Szerda, csütörtök, péntek – A szerda, a csütörtök és a péntek 
szláv1 eredetű szavak. Mai nevük hangzása is hasonló: sreda, azaz 
„középső”, četrtek, azaz „negyedik nap”, petek, vagyis „ötödik 
nap”.

Szombat – A szombat a héber2 sabbath, vagyis „pihenőnap” 
szó átvétele a szláv népeken keresztül, akiknél szobota, szubóta 
a hangzása.

Vasárnap – A vasárnap régen „a vásár napja” volt, ezen a napon 
tartották a heti vásárokat.

Minden nap 24 órából áll. Ez alatt az idő alatt a Föld egyszer megfor-
dul a saját tengelye körül, vagyis egyszer a Nap felé fordul.

Egy óra 60 perc. Egy perc pedig 60 másodperc.
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Percek, másodpercek
1.  Figyeld meg, hogyan lüktet az ereidben a vér! Tedd a csuklód fe-

letti verőeredre két ujjadat! Számold hangosan a kis lüktetéseket, 
amelyeket érzékelsz! Ez nagyjából 1 másodperc. 

2.  Játsszunk! Figyeljétek az órát! Amikor a másodpercmutató egyet 
ugrik, tapsoljatok egyet, a következő ugrásnál még egyet! Ha fel-
vettétek a ritmust, akkor amennyit tapsoltok, annyi másodperc 
telik el! Próbáljátok ki!

Egy taps = 1 másodperc
Két taps – taps, taps = 2 másodperc
Három taps – taps, taps, taps = 3 másodperc 

3.  Mi az, ami 1 másodperc alatt megtörténhet? Mondjatok ötleteket!

4.  Olvasd el a � nn író Körhinta című regényének részletét!

Egy másodperc alatt van idő elmosolyodni. Egy perc alatt lehet 
nevetni és nevettetni. Egy óra alatt lehetséges akár kacskaringós be-
szélgetést is folytatni. Egy nap alatt sok csendes pillanatra kerül sor, 
amikor egyáltalán nem történik semmi. Egy hét alatt icipici növekedés 
figyelhető meg. Egy hónap alatt az icipici is egy kicsit többet nő. Egy év 
már olyan hosszú idő, hogy abba nem is szabad belegondolni.

Timo Parvela: Körhinta – részlet, fordította Bába Laura

a) Idézd fel, mennyi idő alatt mi minden történt!
b) Találj ki te is hasonlókat!

5.  Vedd fel újra a másodpercmutató ritmusát! Tapsolj ebben az 
ütemben hatvanat! Ha megfelelő ütemben tapsoltál, 1 perc telt 
el! 60 másodperc = 1 perc

6.  Játsszunk! Párban dolgozzatok! Tapsolj hatvanszor, a társad ez-
alatt írja egy lapra a fenti idézeteket, ha végzett velük, kezdje elöl-
ről. Majd cseréljetek! Melyikőtöknek sikerült több idézett mon-
datot leírni hibátlanul?

7.  Mit gondoltok? Hány perc kell az evéshez, a tanuláshoz, az isko-
lába jutáshoz? Indokoljátok meg a válaszotokat!
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8.  Számoljunk! Egy óra 60 percből áll. Hány perc tesz ki egy fél órát? 
Hány perc egy negyedóra?

9.  Olvasd el a Tik-tak című verset! Hogyan érzékelteti a költő az idő 
múlását?

Tik-tak
Hallgasd csak az órát,
tik-tak, tik-tak,
valakik odakint ajtót nyitnak.
Hallgasd csak az órát,
tik-tak, tik-tak,
aprócska gyerekek
bévül laknak.
Hallgasd csak az órát,
tik-tak, tik-tak,
karikás táncukkal
körben futnak.
Hallgasd csak az órát,
tik-tak, tik-tak,
mögöttük a percek
rögtön, pikk-pakk.
Hallgasd csak az órát,
tik-tak, tik-tak,
közeleg a reggel,
boltok nyitnak.
Hallgasd csak az órát,
tik-tak, tik-tak,
esteledik immár,
boltok csuknak.
Hallgasd csak az órát,
tik-tak, tik-tak,
fölragyog a fénye
száz csillagnak.

Nagy Bandó András

10.  Neked is van órarended. Vajon miért mondjuk ezt? Mit jelent 
a szóösszetételben az óra szó?

Tik-tak

valakik odakint ajtót nyitnak.
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Repül az idő…
1.  Mikor érezzük úgy, hogy repül az idő? Mondj példát!

2.  Mikor múlik sokszor nagyon lassan az idő? Mondj példát!

3.  Mit jelentek az alábbi kifejezések? Példákkal magyarázd meg 
a jelentésüket!

4.  Figyeld meg az óramutató és a körhinta járását! Milyen hasonló-
ságot veszel észre?

5.  Olvasd el az alábbi állítást! Hogyan tudott kapcsolni az előző fel-
adathoz? Mi a véleményed róla? 

Nem sajnálja rá az időt. Ki ne fuss az időből!

Az idejét áldozza rá.

Nem pazarolja rá az idejét. Ne húzd az időt!

Az idő valójában nem telik, csak körbejár végtelen lassúsággal, és 
újra meg újra ugyanazt az oldalát mutatja, mint a cukrászdák kiraka-
tában az islerekkel és tortákkal megrakott, csillogó tálak.”

Tóth Krisztina: Hazaviszlek, jó? – részlet
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6.  A gyerekeknek is szükségük van időre, amit a szüleikkel és 
a barátaikkal tölthetnek. A � nn író Körhinta című regénye gyer-
mekmércével méri az időt. Olvasd el a részleteket! Válaszolj 
a kérdésekre!

– Várok a soromra – válaszolta félénken.
– De hisz üres a körhinta – a hang meglepettnek tűnt.
– Az én sorom csak akkor jön majd el, ha már nagy leszek.
– Ezt ki mondta?
– A többiek.
– Vagy úgy.
– Úgy.

a) A könyv egyik kitalált főszereplője a legkisebb csirka, Fazék. 
Akivel beszélget, az egy harmona, Felicián. Melyik mondatot ki 
mondhatta? Osszátok ki a szerepeket! Olvassátok el így a párbe-
szédet!

b) Ez a körhinta nem olyan, mint amivel ti is találkoztatok! Miért?
c) Olvassátok el újra az Olvasókönyv  13/4. feladatát! Hogyan tud-

játok összefüggésbe hozni az itt olvasott részlettel?



15

a) Kik lehetnek a nagy csirkák? Milyennek képzeled őket? Milyen 
dolguk lehet?

b) Miért nem szabad a kicsiknek pazarolni az időt?
c) Milyen időtöltés számíthat időpazarlásnak szerinted?

a) Hogyan mutatja be a szerző az idő múlásást, a várakozást?
b) Mit jelenthet az utolsó mondat?

a) Mit jelenthet az, hogy „a fának egy másodperc nem jelent 
 semmit”?

b) Mi történik egy fával egy év alatt?
c) Nézz utána! Honnan tudhatjuk, hány éves egy kivágott fa?

– A nagy csirkák mindig jól szórakoznak. Sok fontos dolguk van, és 
nem szabad zavarni őket, amikor olyan jól szórakoznak, és fontosak.

– És a kicsik? – kérdezte Felicián.
– Mi igyekszünk, hogy ne legyünk láb alatt.
– Miért?
– Mert nekünk nem szabad pazarolni az időt. Az idő rettenetesen fon-

tos dolog. Minél nagyobb vagy, annál fontosabb, hogy a kicsik ne paza-
rolják. Az időt. A sajátjukat vagy a másokét.

[…] de Fazék tudott ám várni. Még egy kicsit. Egy másodpercet, aztán 
még egyet. A másodpercnyi várakozás elég rövid. Egy perc alatt már 
kicsit bele lehet unni. Egy óra alatt már az összes fát meg lehet szá-
molni, kétszer is. Egy nap alatt a remény feléled, és ki is alszik, amikor
a felhők elvándorolnak a nap előtt. Egy hét alatt megint nősz egy icipi-
cit, aztán egy hónap alatt egy picit többet. Egy évbe a kicsik egész élete 
 belefér.

A fa ideje más. A fának egy másodperc nem jelent semmit. Egy perc 
sem jelent semmit. Egy nap alatt nem történik semmi. Egy hét alatt
a fa csak sóhajt egyet. Egy hónap alatt kétszer vesz levegőt. Egy év alatt 
a fa felöltözik, és leveti ruháját.
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a) Mit jelent az, hogy „a barátok ideje másmilyen”?
b) Hozz példát arra, hogy a barátoddal eltöltött idő hirtelen el-

röpült!
c) Te mit tennél meg a barátodért? Képzelj el egy helyzetet! meséld el!

A barátok ideje másmilyen. Egy barát társaságában a másodperc ész-
revétlenül suhan tova, egy perc arra sem elég, hogy le tudjatok szánkóz-
ni a dombon. Egy óra alatt már össze lehet görgetni egy nagyon nagy 
hógolyót, és aztán közösen szétrontani. Egy nap során az este mindig 
túl hamar érkezik el. Egy hét alatt már bőven van alkalom arra, hogy 
elcsodálkozz, barátra leltél. Egy hónap alatt összeveszel és kibékülsz a 
barátoddal. Egy év alatt a barátoknak két születésnapot is meg kell ün-
nepelniük.

A koromfekete égen a csillagok olyanok voltak, mint… Mik is voltak 
tulajdonképpen?

– A csillagok az idő – mondta a harmona.
– Így néz ki?
– Így.
– Szép.
– Igen.
– És ha kialszanak?
– Akkor elfogy az idő.
– Ez előfordulhat? Hogy fogy 

el az idő? Mi történik akkor?
– Nem tudom.
– Vagy úgy.
– Úgy.
[…] Ha a csillagok az idő, akkor abból nagyon sok van. Több, mint 

hogy meg lehetne számolni. Ez biztonságosnak tűnt. Senki sem fo-
gyaszthatná el mindet. Legalábbis nem egyhamar. A csillagok ideje 
mind közül a legnagyobb. Az év számukra kevesebb, mint egy másod-
perc. Nem lehet felfogni.

– Azt hiszem, ma van a születésnapom – szólt félénken Fazék.
– Sok boldogságot! – mondta Felicián.
– Köszönöm.
– Ajándékba adom neked ezt a csillagos eget és minden időt, amit 

itt látsz.
– Ó – válaszolta Fazék. – Óóó.

Timo Parvela: Körhinta – részletek, fordította: Bába Laura

– Ez előfordulhat? Hogy fogy 
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Évtizedek – évszázadok – évezredek

1.  Mi történt…?

1950-es évek Megjelenik a televízió és a hulahoppkarika.
1960-as évek  Holdra száll az első ember, Neil Armstrong [níl 

armszt rong], és elhangzik híres mondata: „Kis 
lépés egy embernek, de nagy ugrás az emberi-
ségnek.” Gagarin az űrbe repül. 

  A zenében sztár a Beatles [bítlsz] és a Rolling 
Stones [rolin sztöunsz].

1970-es évek   A fiatalok diszkóba járnak, és a mozikban a 
Csillagok háborúja című filmet játsszák.

1980-as évek   Megjelennek a személyi számítógépek.
1990-es évek   Kezd elterjedni az internet. 
2000-es évek  Megszületsz.

a)  Beszéljétek meg a társaddal, milyen számotokra ismeretlen dol-
gok történtek az elmúlt évtizedekben!

b)  Számolj be a társadnak egy számodra fontos eseményről!

2.  Számolj fejben!
a)  Mennyi volt négy emberöltő a középkorban?
b)  Mennyi lehetett három emberöltő az ősemberek idejében? Szá-

molj 32 év átlagéletkorral!

3.  Ha egy évszázad tíz évtizedből áll, akkor hány év…
a) egy évszázad?
b) tíz évszázad, amit évezrednek is nevezünk?

Emberöltő
Az emberöltő kifejezésnek többféle jelentése is létezik. Emberöltő-

nek nevezzük azt az időt, amely alatt az egy időben született gyerekek 
felnőnek, és maguk is szülőkorba lépnek, tehát 25–35 év egy emberöltő. 
De emberöltőnek nevezik az átlagos emberi életkor idejét is, ami az 
ősembereknél 30–40 év, a középkorban (Mátyás király idejében) alig 
30 év volt, ma pedig 60–70 évet jelent.  M. Sz.
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4.  Szerinted miért fontos megismernünk a történelmi eseménye-
ket? Beszéld meg a társaddal! Utána olvasd el az alábbi szöveget!

Vissza a történelmi korokig
Ahogy ezer szállal kötődünk a családunkhoz, úgy tartozunk a népünk-

höz is. A magyarok történetének részesei vagyunk. 
A magyar történelemből érthetjük meg azt, hogy mi, e néphez tartozók 

honnan származunk, hol élünk, és kik is vagyunk. Tanulunk belőle.
Nemcsak nekünk, embereknek és a családunknak, hanem a nemze-

tünknek is van története. A magyarokkal kapcso-
latos események sorozata, a sikerek és a kudarcok, 
a harcok és a váratlan fordulatok az események so-
rán, a hősiesen viselkedő vitézek, királyok történe-
tei – csakúgy, mint a családunké – egyben a mi saját 
történetünk is. Összetartozunk.

Történelmünk megismerése által megtudhatjuk, 
kik vagyunk mi, magyarok, honnan származunk, 
miért ez a hazánk. K. B.

2.  Beszéljétek meg csoportban, mitől válik egy történet, esemény 
történelmivé! 

A történelem nem más, mint a népek, nemzetek és az emberiség tör-
ténete, a múlt eseményeinek összessége a kezdetektől egészen máig.
A történelem nemcsak évekre, hanem évszázadokra, sőt évezre-
dekre is visszanyúlik az időben.

Az idő és a történelem

Gondoltad volna?
Az általunk használt naptár Jézus Krisztus születésétől kezdi az éve-

ket számolni. A történelmi események időpontját úgy határozzuk meg, 
hogy az időszámításunk előtti események elé az i. e. rövidítést, vagy a 
Kr. e. (Krisztus előtt) rövidítést tesszük.

Ha i. sz. jelöléssel találkozol, azt jelenti: időszámításunk szerint 
vagy Kr. u., azaz Krisztus után.




