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BEVEZETŐ  

(A kézikönyv célja, felépítése) 

Jelen tanári kézikönyv az Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. tankönyv és munkafüzet ki-

adványokhoz készült. 

A környezetismeret tantárgy tanításának célja (az 1.2.5. Környezetismeret 1–4. keret-

tantervből idézve): 

„A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve 

előbb a szűk, később az egyre tágabb környezet dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, 

ezek megértéséhez támpontokat adjon, további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a 

magyarázatkeresés igényét… az ezzel kapcsolatos gondolati sémák kialakítása és a nyitott 

megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosítása a cél.” 

„Az iskolába kerülő növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját él-

ményei, megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfé-

lék. A környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül 

a csoport közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a 

különböző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus 

élményén túl cél a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját szer-

vezet tudatos megfigyelése, az érzékelt tapasztalatok megfogalmazása és annak megerősí-

tése, hogy a környezet, az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással.” 

„Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első hó-

napokban jelent nehézséget az új környezettel való ismerkedés, az új feladatok teljesítése és 

az iskolai elvárásoknak való megfelelés. A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan 

kapcsolódva – segíthet, hogy a gyermek a környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, 

új környezetét elfogadja, és abban biztonságot leljen.” 

A kézikönyv felépítése 

A kézikönyv I. fejezete az adott műveltségterülethez nyújt általános bevezetőt. 

A II. fejezet tartalmazza a konkrét kiadványokra vonatkozó ismereteket, évfolyamon-

kénti bontásban. Ezen belül a II.b) fejezet – a kiadványok szerkezeti felépítését követve – tar-

talmazza a tankönyvben és munkafüzetben található leckék konkrét leírásait, módszertani út-

mutatóit, a feladatok megoldásait. Először egy szempontsor szerint bemutatjuk, hogy az adott 

tankönyvi fejezetben milyen célok, fejlesztési feladatok stb. valósulnak meg. Ezután következ-

nek a leckékhez tartozó leírások. A feladatokhoz nem feltétlenül a megoldókulcsokat adjuk, 

inkább feldolgozásukhoz adunk segítséget, módszertani ötleteket, plusz kiegészítő tananyago-

kat. 
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Ennek megfelelően jónéhány kiegészítő anyagot adunk. Pl.: 

 háttérismereteket,  

 játékokat,  

 digitális háttéranyagokat: az NKP-n fellelhetőkön túl Okosdoboz 

(http://www.okosdoboz.hu/) és Tankocka (https://learningapps.org/) anyagokat. 

A szerzői jogi akadályok miatt a kiegészítő fotókat, ábrákat, irodalmi műveket csak a 

címükkel, internetes elérhetőségi linkjükkel jelöljük. A kézikönyv írásakor ezek a linkek még 

természetesen élnek, de változásuk/elévülésük lehetősége fennáll. 

A III. fejezetben további módszertani ötleteket adunk kiadványaink minél hatékonyabb 

alkalmazásához, valamint az általunk kidolgozott normál és rugalmas tanmenetjavaslatok fel-

használásához. 

A IV. fejezetben a tankönyvekhez kapcsolódó munkafüzetekről esik szó. 

  

https://learningapps.org/
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I. FEJEZET: AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK 

MEGVALÓSULÁSA 

I. Korszerű műveltségkép közvetítése  

1. Tudomány- és művészetpedagógia 

„A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az érzék-

szervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind 

pontosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, 

az azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a 

természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelve-

tés, bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív 

tanulás formáival támogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első lépcső-

fokát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában a pe-

dagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkere-

sésben maga is nyitott a jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, az újszerű 

megoldások keresése, illetve a napi élet problémái iránt. A problémák iránti érzékenység a 

természettudományos műveltség megszerzésének egyik alapja. 

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) 

bővítéséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a kör-

nyezettel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös ta-

nulás során.” (1.2.5. Környezetismeret 1–4. kerettanterv) 

A korszerű természettudományos műveltség kialakítása érdekében az Újgenerációs 

Környezetismeret 1. és 2. kiadványokban található tartalmi elemek, azaz a szövegek (feladatok 

és ismeretet, tényeket közlő részek) és a hozzájuk szervesen kapcsolódó képek, ahol csak le-

het, igyekeznek életközeli példákat bemutatni. A 6–8 éves korosztály számára még kiemelten 

fontos, hogy a tananyag alapja valóságos élmény, megfigyelés, tapasztalat legyen. A feladatok 

által gerjesztett problémafelvetések és az azokra adott válaszok során a tanulók felidézik min-

dennapi tapasztalataikat, az esetleges konfliktushelyzeteket és azok megoldásait. A termé-

szettudományos nevelés egyik alapja a környezetünk iránti kíváncsiság és nyitottság megőr-

zése, ezért olyan ismereteket kell nyújtani, olyan feladatokat kell adni, ami felkelti az adott 

életkorú tanulók érdeklődését. Fontos, hogy kezdetben még ne elvont ismereteket, fogalma-

kat tanítsunk. Az év során fokozatosan jussunk el a közvetlen környezettől a tágabb környeze-

tig, a konkrét fogalmaktól az általánosabb, elvont fogalmakig. Ezt a fokozatosságot az életkori 

sajátosságok is indokolják. A kiadványokban leírt feladatok, kísérletek valóságos élményeket 

adnak, ahol lehet, segítik a közvetlen tapasztalást és a következtetések levonását. A „beszél-

jétek meg!”, „vitassátok meg!”, „játsszátok el!” stb. típusú feladatok cselekvésre ösztönzik a 

diákokat. A későbbi természettudományos tárgyak ismeretanyagának sikeres elsajátításához 

elengedhetetlen a kísérletező, közvetlenül megfigyelő attitűd kialakítása. 
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2. A diákok számára releváns tudás kiválasztása 

„A kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztással és problé-

mafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, ha a tananyag-feldolgo-

zás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns problémákat vetünk fel. Ez 

akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi környezet adottságaira, az aktuális történésekre, a 

tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környezetismeret rá-

vezet a természet szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek szeretetére és 

tiszteletére.” (1.2.5. Környezetismeret 1–4. kerettanterv) 

A Környezetismeret 1. és 2. kiadványok tudásanyaga úgy épül fel, hogy az iskolai tan-

anyag és a mindennapi valóságban tapasztalt jelenségek és problémák között érezhető legyen 

a kapcsolat. A mindennapi életből vett példákból indulunk ki, azokkal kapcsolatban oldják meg 

a feladatokat a tanulók. Végül a végkövetkeztetések levonásával (rövid, összefoglaló monda-

tok a leckék végén) újra visszahelyezzük az ismereteket a diákok mindennapi életterébe. Így a 

tudatos megfigyelés, vizsgálódás által az új ismeret belső tudássá válik. 

A kiadványok az ismeretek alkalmazásához és a képességek fejlesztéséhez a lehető leg-

több életszerű feladatot nyújtják. Olyanokat, amelyek problémafelvetése, műfaja és formája 

a lehető legjobban hasonlít az iskolán kívüli világ helyzeteihez. 

3. A lényeget megragadó tananyagtervezés 

Az 1. évfolyamos Környezetismeret tankönyv és munkafüzet feladatai, ismeretanyaga úgy épül 

fel, hogy az év elején még olvasni nem tudó tanulók a tanító szóbeli feladatkiadása után el 

tudják végezni a feladatokat, el tudják sajátítani a minimálisan megtanulandó ismereteket. Az 

egyes leckék azonosan épülnek fel: egy kiinduló, motiváló kérdésfelvetés után tevékenyked-

tető feladatokon keresztül jutnak el az elsajátítandó ismeretekhez. A kulcsfogalmakat, az is-

mereteket, amelyekre a továbbiakban alapozunk, a „bölcs bagollyal” jelzett keretek tartalmaz-

zák. Ezen ismeretanyagok fokozatosan bővülnek az év folyamán, majd a követő évfolyamok 

tankönyveiben. A munkafüzetben a feladatmegoldások összetettsége is fokozatosan neheze-

dik, az életkori készségekre, képességekre építve. A 2. évfolyam ismeretanyaga épül az előző 

év tudásanyagára, egyre bővítve a kulcsfogalmak körét.  

A tankönyvek explicit módon emelik ki az egyes témakörökön átnyúló diszciplináris 

alapelveket és kulcsfogalmakat. Biztosítják a feltételeket a kulcsfogalmakhoz tartozó ismere-

tek folyamatos kiszélesítésére és elmélyítésére, illetve alkalmazásuk újabb és újabb kontextu-

sokban történő gyakorlására. 
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II. Tanuló- és tanulásközpontú tananyagfeldolgozás  

4. Tanulóközpontúság 

Az 1. és 2. évfolyamos Környezetismeret tantárgy tanítását segítő újgenerációs taneszközök (a 

papíralapú és a digitális tananyagok együttesen) biztosítják az élményszerű tanulás lehetősé-

gét. A változatos feladatok, az életkorhoz igazított vizuális megjelenés, a tevékenységre ala-

puló feladattípusok mind-mind támogatják a tanuló- és tanulásközpontú 

tananyagfeldolgozást és ezen oktatási modell megvalósulását.   

A tanulóközpontú oktatás modellje: 

 először kapcsolatokat teremt a tanuló előzetes tudásával, 

 azután jól érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendezi az új tartalmakat,  

 lehetőséget biztosít a diákoknak az önálló reflektálásra,  

 és végül alkalmat ad a tanultak kiterjesztésére, új kontextusokban való alkalmazá-

sára is. 

Ezen lépések adják tehát az egyes leckék felépítésének vázát: 

 motiváló, óraindító kérdések, játékok, amikor a gyerekeknek képekről, eseményso-

rozatokról kell mesélniük, felidézniük előzetes tudásukat; 

 a felidézett tudás szükséges elemeit kiragadva, feladatokon keresztül rögzíti az el-

sajátítandó ismereteket; 

 a korosztálynak megfelelő grafikai megjelenítéssel (azonos korú gyerekek képei, 

hétköznapi helyzetek megjelenítése, letisztult, egyszerű ábrák) hozza közelebb a 

tanulókhoz az ismereteket; 

 az önálló reflektálásra a változatos munkamódszerek – önálló, páros, csoportos – 

és feladatutasítások adnak lehetőséget: mondd el, játszd el, keresd meg, vitassátok 

meg, kösd össze, rajzold le, színezd ki, csoportosítsd, kísérletezz stb. Ezen változatos 

munkaformák segítik elő, hogy a tanító az osztály- és az egyéni igényekhez igazodva 

a legmegfelelőbb módon tudja átadni az ismereteket. 

 az összefoglaló leckék és a munkafüzeti feladatok (valamint az esetlegesen beikta-

tott témahetek) adnak lehetőséget arra, hogy a tanultakat szintetizálják, kiterjesz-

szék, új kontextusba helyezzék a tanulók.   

5. A tanulókban rejlő különböző típusú tehetség és kreativitás 

Az újgenerációs tankönyvek alkalmat adnak arra, hogy a tanulás során a diákok ne csak a nyelvi 

és a logikai intelligenciájukat használhassák. A változatos feladatok által módjuk van a többi 

intelligenciaterület kreatív használatára is: pl. rajzolás, versírás, dramatizált történetek elját-

szása. A feladatok némelyike a készségtárgyakhoz szükséges kompetenciákra épít, ezért 

komplexen fejlesztik a személyiséget. Az ilyen kitekintő jellegű feladatok akár technikaórán, 

énekórán, testnevelésórán is megvalósíthatóak. De találunk példát a matematikai és az olva-
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sási készségre alapozó feladatokra is. A tantárgyközi kapcsolatokra építő feladatoknak köszön-

hetően minden tanuló megtalálhatja a számára leginkább testhezálló feladatot a környezetis-

meret-órán.  

A motiváló, változatos, játékos feladatok a tanító közvetítésével kreativitásra ösztönöz-

nek. Az iskolába szoktatás időszakában kimondottan fontos, hogy az átmenet minél 

zökkenőmentesebb legyen. Eleinte tehát minél több kreativitásra ösztönző, motiváló, konkrét 

tapasztalásra épülő feladatra van szükség, majd fokozatosan haladhatunk az elvontabb felada-

tok felé. De még ekkor is fontos, hogy a tanulók kezdeményezőkészségét, kreativitását fejlesz-

szük. 

6. A hazai tankönyvkutatások által feltárt problémák alapján megfogalmazott feladatok 

„A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen értelme-

zett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek fel-

építésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő ér-

tékelési formák, különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójának 

fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények megvaló-

sítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, önis-

meretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számára 

legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével megismerkedhet, tudását bővítheti, megerő-

sítést nyerve abban, hogy képes saját testének rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt 

folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon az úton, hogy eligazodjon a világban.” (1.2.5. 

Környezetismeret 1–4. kerettanterv) 

Az iskolai tanítás során nem az a célunk, hogy a tanulók a tankönyvekben található 

ismereteket szolgai módon megtanulják, hanem az, hogy az ismeretanyagon keresztül közve-

tített értékeket, tudást az életben alkalmazni tudják. Egy jó tankönyvvel a tanórai munka során 

a tananyagon keresztül tehát számos kompetenciát és az egész személyiséget fejlesztjük. Az 

Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. tankönyvek és munkafüzetek anyagai úgy épülnek fel, 

hogy az ehhez szükséges legfőbb szempontoknak megfeleljenek, úgymint: 

 Segítséget adnak a tanulók közötti kooperáción alapuló, csoportmunkában végez-

hető tanórai feladatok megtervezéséhez és megvalósításához. 

 Nagy hangsúlyt fektetnek a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek és prob-

lémamegoldások megtanítására. 

 A feladatok változatossága lehetőséget ad rá, hogy a tanulók már az új ismeretek 

megszerzése során aktív szerepet kapjanak. Ösztönző feltételeket teremt a mun-

káltató, a problémamegoldó óraszervezéshez, a projekt-tanításhoz.  

 A tankönyvi kérdések nemcsak az ismeretek felidézését, hanem azok továbbgon-

dolását és alkalmazását is igénylik a tanulóktól. 

 Az életközeli feladatok által a tanulók könnyedén kapcsolatot találnak a tanultak és 

saját tapasztalataik, élményeik között.  
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 A változatos feladatutasítások ösztönzést adnak ahhoz, hogy a tanulók folyamato-

san reflektáljanak arra, amiről éppen tanulnak, pl. elmondják személyes vélemé-

nyüket, tapasztalataikat vagy kérdezzenek és vitatkozzanak róla. 

 Az eredményes képességfejlesztés legfőbb feltétele a jól szervezett ismeretek és a 

fejlesztő feladatrendszerek hatékony integrálása. Ezt a célt szolgálja a tankönyvi 

feladatok és leckék egymásra épülése.  

 A tankönyvben szereplő képek és ábrák nemcsak illusztrálnak, hanem többféle pe-

dagógiai funkciót is betöltenek: pl. gondolkodtatás, rendszerezés, összehasonlítás, 

folyamatok és problémák megértésének elősegítése, értékekre nevelés. 

7. A tanulás eredményességét elősegítő megoldások a tankönyvekben 

„Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen megfoghatók. 

A környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben magyarázza, il-

letve tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a bonyo-

lultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok munkája.” (1.2.5. 

Környezetismeret 1–4. kerettanterv) 

Az Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. taneszközök segítségével az ismeretátadás 

és rögzítés, gyakorlás együtt valósul meg, a tankönyvben található és a szorosan kapcsolódó 

munkafüzeti feladatok által.  

A 4. pontban leírt leckefelépítés alkalmas arra, hogy:  

 Mozgósítsa az előzetes tudást az arra alkalmas képekkel, kérdésekkel, bevezetők-

kel. 

 Fejlessze azokat a metakognitív képességeiket, amelyek által a tanulók maguk is 

monitorozni és értékelni tudják a tanulásuk eredményességét.  

 Hatékony tanulási stratégiákat és technikákat közvetítsen egyrészt az ismeretekhez 

kapcsolódó kérdések és feladatok révén, másrészt e tanulási stratégiák és módsze-

rek bemutatásával. (Pl. a tankönyvek hátsó borítójának belső oldalán.) 

 A tanulás során a diákoknak rendszeresen lehetőségük van a korábban tanultakat 

különféle új kontextusokban is kipróbálni és alkalmazni. 

A kísérleti tankönyvek megalkotásánál, majd újgenerációssá alakításuk során nagyon 

hangsúlyos közös elvárás volt a Kiadó részéről a következők teljesülése: 

 A tanulási célt meghatározó és a téma lényegét bemutató bevezetések 

 Előzetes ismeretek és tapasztalatok feltárását elősegítő csoportos feladatok 

 Jól strukturált ismeretanyag 

 Önálló munkát igénylő tanulói feladatok 

 Problémafelvető szövegek, ábrák és kérdések 

 Személyes tapasztalatokra történő utalások 

 A tanulói reflektálásra, véleményalkotásra ösztönző kérdések 

 A korábbi elképzelések és ismeretek újragondolására késztető feladatok 
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 Az új ismeretek valódi megértését (nemcsak felmondását) igénylő ellenőrző felada-

tok 

Fenti elvárásoknak az Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. taneszközök és a hozzájuk kap-

csolódó kiegészítő tartalmak (pl. interaktív feladatok) teljes mértékig megfelelnek. Az életkori 

sajátosságok figyelembevételével megalkotott taneszközök megvalósították a mai kor elvárá-

sait is: modern, naprakész ismereteket adnak sokoldalú feladatokon, tevékenységeken keresz-

tül. Kiemelten fejlesztik a természettudományos és technikai kompetenciát, emellett a többi, 

Nat-ban előírt kompetenciát is.    

8. A tudományos ismeretek valódi megértésének biztosítása 

„A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét ala-

pozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet tisztelő, 

a saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai újdonsá-

gokra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az életszakasz-

ban… Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet folya-

matai megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre rész-

letesebben érthetők meg.” (1.2.5. Környezetismeret 1–4. kerettanterv) 

Az Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. taneszközök megalkotásánál fontos szem-

pont volt az is, hogy a fokozatosság elvét betartva egyre tágítsa a tanulók látókörét. A közvet-

len környezetükből és kézzel fogható ismereteikből kiindulva egyre tágabb, egyre több elvont 

ismeretet sajátíthatnak el. Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszában elsősorban a tudományos 

ismeretek valódi megértéséhez szükséges alapvető kompetenciákat, készségeket, képessége-

ket fejlesztjük.  

A Környezetismeret 1. és 2. taneszközök tehát a fenti szempontnak alárendelve tudnak 

megfelelni az újgenerációs tankönyvekkel szemben támasztott alábbi elvárásoknak:  

 Legyen bennük elég mennyiségű és változatosságú példaanyag a tantervben sze-

replő tudományos elméletek megértéséhez. 

 Legyen bennük segítségadás a megértést elősegítő közvetlen tapasztalatszerzés-

hez, az ilyen célú tanulói tevékenységek tanórai megszervezéséhez. 

 Adjanak mintákat és instrukciókat arra vonatkozóan, hogy mire és hogyan használ-

hatók fel a megszerzett ismeretek és képességek. 

 Legyenek feladatok a tanultak alkalmazásának új kontextusokban történő kipróbá-

lására és gyakorlására. 

 Adjanak ösztönzést ahhoz, hogy a tanulók elmondhassák a tapasztalataikat, kifejt-

hessék a gondolataikat, megvitathassák egymással a véleményüket a tanultakkal 

kapcsolatban. 

 Legyenek a tudás ellenőrzésére szolgáló feladatok, amelyek alapján kiderülhet, 

hogy a diákok valóban megértették-e a lényeges összefüggéseket. 

 Tartalmazzanak érdekes kérdéseket és feladatokat ahhoz, hogy a tanár érdeklődő 

és kooperatív légkört alakíthasson ki az osztályteremben. 
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 Adjanak segítséget ahhoz, hogy a tanár a gyerekek közötti kulturális különbségekre 

is tekintettel tudjon lenni, s a speciális bánásmódot igénylő tanulók számára is meg-

felelő feltételeket alakíthasson ki. 

9. A kutatásalapú tanulás feltételeinek megteremtése 

„Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb kör-

nyezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek 

megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt ala-

kítjuk ki. Itt figyelünk fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, az 

állandóság és változás létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek aprólékos 

magyarázatára még nem vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyelése-

ken és tényeken alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé. 

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy 

kialakítása, a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése 

ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő termé-

szet vizsgálata (egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melye-

ket csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói vizsgálódásra, a 

természettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványa-

ink nemcsak felmondják, de értik is (sőt átérzik) a tanultakat.” (1.2.5. Környezetismeret 1–4. 

kerettanterv) 

A természettudományos ismereteket adó tantárgyaknál kiemelten fontos a kutatás-

alapú tanulásra ösztönzés. A környezetismeret tantárgy tanítása során ezt fokozatosan kell a 

tanulókkal elsajátíttatni. Az Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. taneszközökben ennek 

megfelelően épülnek egymásra a feladatok.   

A taneszközök tartalma és feladatai lehetőséget és ösztönzést adnak arra, hogy a tanár 

és a diákok alkalmanként kipróbálják és gyakorolják a kutatásalapú tanulás algoritmusát:  

 probléma meghatározása, kérdésfeltevés;  

 tervkészítés; 

 információkeresés, adatgyűjtés;  

 a vizsgálódás eredményeinek és következtetésének bemutatása;  

 az eredeti kérdésre adott válaszok megvitatása, értékelése;  

 a feladatvégzés folyamatának megvitatása és értékelése. 

10. A tankönyvsorozatokon belüli fokozatosság 

Az Újgenerációs Környezetismeret tankönyvek 1–2. és 3–4. évfolyamos kötetei megjelenésük-

ben, összetettségükben is láthatóan különböznek egymástól. Ebben az életszakaszban a gye-

rekek között hatalmas különbségek lehetnek, valamint fejlődésük üteme is igen eltérő lehet. 

A taneszközök fejlesztőinek ezt feltétlenül szem előtt kell tartaniuk, amikor az életkori sajátos-

ságokhoz igazítva készítik el a tankönyveket. Az óvodai környezethez szokott első osztályos 

tanulókhoz még az egyszerű, letisztult forma- és színvilágú kiadványok állnak közelebb. Ez foly-

tatódik, de fokozatosan bonyolódik is a 2. évfolyam kiadványaiban.  
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A vizualitás mindvégig fontos szempont az 1. és 2. évfolyamos köteteknél, ugyanakkor 

az ábrák bonyolultsága fokozatosan növekszik. 

Mivel az iskolába kerülő tanulók még nem tudnak olvasni, ezért a feladatutasítások is 

csak rövid, tömör mondatokból állnak, melyeket a tanító olvas fel az osztálynak. Ez alapján a 

szóbeli útmutatás alapján kell az első félévben megoldaniuk a feladatokat. 

Ahogy megismerik a betűket, egyre hosszabb és összetettebb szövegek jelennek meg 

a kiadványokban. A 2. osztály végére már komplett olvasmánynak is beillő ismeretterjesztő 

szövegek, feladatutasítások is előfordulnak, melyeket immár akár önállóan kell megoldaniuk.  

A fokozatosság a feladattípusokban és az alkalmazott munkamódszerekben is megmu-

tatkozik, ahogy egyre összetettebbé válik egy-egy feladat. 

III. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése  

11. A szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésével az eredményes tanulásért 

„Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 

szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi élmé-

nyeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni 

saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő olvasására, illetve 

fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés és elrendezés sza-

bályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. Képes a korosztá-

lyának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és értelmezésére.” (1.1 Beveze-

tés – Alapfokú nevelés-oktatás kerettanterv) 

Az alapfokú nevelés-oktatás egyik kompetenciafejlesztési területe a fent idézett anya-

nyelvi kommunikáció, a tanulók szövegértési képességeinek fejlesztése. Ezt a magyar nyelv és 

irodalom órákon kell megalapozni, de nem csak ott kell megvalósítani és alkalmazni, hisz bár-

mely tantárgy ismereteinek elsajátításához szövegeket kell megfelelően értelmezni, feldol-

gozni, később alkotni annak érdekében, hogy a tények rögzüljenek és a tanulás hatékony le-

gyen.  

Ennek érdekében az az optimális, ha egy tankönyv az új ismeretekből annyit és úgy 

mutat be, hogy azok megértése a tanulók számára megoldható kihívást jelentsen. Ugyanakkor 

a megértéshez a szövegekhez tartozó ábrák, térképek, kérdések és feladatok a lehető legha-

tékonyabb segítséget biztosítsák. Az 1. és 2. évfolyamos Újgenerációs Környezetismeret tan-

eszközök az életkori sajátosságoknak megfelelő színvonalon, fokozatosan épülve, számos fel-

adattal támogatják a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztését, ezáltal biztosítva 

a hatékony, eredményes tanulást. 

Az értő olvasáshoz és hatékony tanuláshoz általában szükséges szövegfeldolgozási 

technikák és stratégiák bemutatása és gyakoroltatása a természettudományos tárgyak eseté-

ben is kiemelten fontos. Ez eleinte mintaadással, majd egyre inkább önálló szövegalkotási fel-

adatok beillesztésével valósul meg.   
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A tanító feladata az adott műveltségterületre jellemző tartalmú és műfajú szövegek 

megértéshez szükséges olvasási stratégiák és módszerek bemutatása és gyakoroltatása. A tan-

könyvekben lévő szövegekkel megvalósítható azoknak a szövegértési képességeknek a szisz-

tematikus fejlesztése, amelyek az adott műveltség- vagy tudományterület szövegeinek a meg-

értéséhez szükségesek. 

Ezek a szövegek úgy épülnek fel, hogy fokozatosan egyre többféle lehetőséget adjanak 

a tartalomhoz kötött szövegértési képességek fejlesztésére.  

Tartalmaznak olyan feladatokat is, amelyek folyamatosan mintákat adnak a szaktaná-

roknak arra, miként lehet a tantárgyi tartalom megtanítását és a tanulók speciális szövegértési 

és szövegalkotási képességeinek fejlesztését összekapcsolni. 

Fontos, hogy az életkorból adódóan ne csak a szövegek, verbális közlemények megér-

tése szerepeljen a célul tűzött fejlesztések között, hanem alkalomadtán a vizuális és zenei kód-

fejtés, kommunikáció és reflektálás fejlesztése is. Ehhez adnak segítséget az ábraelemzéssel, 

vizuális tartalmak értelmezésével, illetőleg létrehozásával kapcsolatos feladatok. A kezdeti 

szemlélődő tanulás fokozatosan aktív képalkotó tevékenységgé válik. A tanulók megszokják, 

hogy a tudást nemcsak szóban, írásban, hanem rajzban is vissza lehet adni, lehet rögzíteni. Ez 

napjainkban még inkább előtérbe kerül, hisz a hosszú szövegértelmezéseket lassan leváltják a 

gyors, leegyszerűsített képi kommunikáció (piktogramok, gondolattérképek, mozgó vizuális 

effektek) elemei. 

IV. A digitális műveltség fejlesztése 

12. A tankönyvek és a digitális tananyagok együttes fejlesztése 

„Digitális kompetencia 

Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik az 

IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresésére, rövid szöveg létreho-

zására, továbbítására).” (1.1 Bevezetés – Alapfokú nevelés-oktatás kerettanterv) 

A fenti kompetenciafejlesztési terület támogatására az újgenerációs taneszközök fej-

lesztésénél kiemelt hangsúlyt fektettünk. Célul tűztük ki, hogy a projekt keretében elkészülő 

új taneszközöknek lehetőséget és ösztönzést kell adniuk a korszerű kommunikációs technoló-

giák tanításban és tanulásban való alkalmazásához és a tanulási-tanítási folyamatok személyre 

szabott támogatásához. 

Elvárás volt, hogy a tankönyvek feladatai és a tankönyvekhez készülő digitális anyagok 

gyakorlati segítséget adjanak ahhoz, hogy az internet a tanítás és a tanulás hasznos ismeret-

forrásává váljon bármelyik tantárgy tanulásakor. 

A nyomtatott és a digitális tankönyvi változat együttes megtervezése során különösen 

nagy hangsúlyt kaptak a vizuális elemek. A tankönyvkészítők szem előtt tartották, hogy minél 

hatékonyabban ki lehessen használni azt a lehetőséget, hogy a tankönyvbe bekerülő képek, 

ábrák, térképek, összefüggésvázlatok az elektronikus változatban különböző módon „életre is 

kelhetnek”. 
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Az 1. és 2. évfolyamos Újgenerációs Környezetismeret taneszközök papíralapú változa-

tai az életkori sajátosságoknak megfelelően még kevéssé tartalmaznak az internetre vezető 

vagy digitális tananyagfeldolgozásra ösztönző feladatokat (a 2. évfolyam végén, valamint a 3. 

és 4. osztályos tankönyvek viszont majd fokozatosan és tudatosan építenek erre a területre). 

Az NKP-n (https://portal.nkp.hu/) ugyanakkor rengeteg kiegészítő anyag található ezekhez a 

taneszközökhöz, valamint jelen Tanári kézikönyv is számos kiegészítő digitális tartalmat, ötle-

tet mutat be. Az interaktív feladatokat, kisfilmeket, érdekességeket tartalmazó linkek gyűjte-

ménye segítségére lehet a tanítóknak abban, hogy az alsós tanulók ma már természetes digi-

tális érdeklődését a megfelelő mederbe tereljék. A médiatudatosságra nevelés is kiemelt fej-

lesztési területe a Nat-nak, melybe az IKT-eszközök megfelelő mértékű használata, valamint a 

világhálón található tartalmak kritikus szűrése is beletartozik. Ezért is fontos, hogy milyen tar-

talmakat, milyen céllal adunk a tanulók kezébe. 

V. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai  

A kísérleti tankönyvek kipróbálása a tantermekben történt. A tanárok véleményüket munka-

naplókban rögzítették, és a kiadó számára megküldték. Ezekből a tapasztalatokból és javasla-

tokból merítve és a kiadói szempontokat figyelembe véve dolgoztuk át és alkottuk meg az 

újgenerációs tankönyveket. Néhány kipróbálói vélemény: 

1. évfolyam: 

„Alapvető probléma, hogy nincs logikai íve a tankönyvnek, nem lehet tudni, hogy honnan hova 

akar eljutni. A nyelvezete sokszor túl elvont egy első osztályos gyerek számára. A tankönyv 

grafikája nem üti meg a kívánt szintet, illetve a tankönyvi és munkafüzeti feladatok sokszor 

ugyanazok…” 

„A diákok sok tanárral ellentétben viszont nagyon szeretik a tankönyvet, amit szépnek, színes-

nek találnak és szeretnek belőle tanulni…” 

„A tankönyv szóhasználata érthető, korosztályhoz igazodó, ugyanakkor néhány esetben 

előfordul, hogy a tankönyv szövege túl bonyolult egy első osztályos tanuló számára, szövege-

zése és feladatai nem minden esetben felelnek meg a korosztálynak. Egy-egy témánál a mon-

datok túl hosszúak, nincsenek összhangban az elsősök szövegértési képességeivel, különösen 

igaz ez a „bagoly” jelzésű részekre, illetve a tananyagok összefoglalása is nagyon bonyolult…” 

„Pozitívum, hogy a tankönyvben nagyon sokféle feladat van, esetleg több, az előző anyagrész 

ismétlésére vonatkozó feladat lehetne a tankönyvben... ” 

A tankönyv grafikája nem nyerte el a tanárok tetszését. Rengeteg vélemény fogalmazódott 

meg az ügyben, hogy a figurák gyerekesek, sematikusak, elnagyoltak, karikatúra-szerűek, 

amely véleményük szerint nem segíti a gyerekek vizuális fejlődését. Nagyobb szükség lenne 

természettudományos illusztrációkra és még inkább valósághű fényképekre. A képek számát 

növelni kellene… 

https://portal.nkp.hu/
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A válaszadó tanárok a tanmenet felépítését jónak tartják, ugyanakkor azt tapasztalják, hogy 

számos lecke fogalmi anyaga messze meghaladja az első osztályosok elvont, fogalmi gondol-

kodási szintjét. 

2. évfolyam: 

„A tartalomra vonatkozó változtatások egyrészt a témakörök sorrendjére, másrészt bizonyos 

(életkornak nem megfelelő) témák elhagyására, illetve a kerettanterv által megkövetelt, de a 

tankönyvből hiányzó témák beemelésére vonatkoznak…” 

 „A leckék végén jó lenne legalább valami vázlatos összefoglalás. A fejezetek a tankönyvben 

egyáltalán nem különülnek el, továbbá a fejezetek végéről is hiányoznak az összefoglalások: 

ezeket mindenképpen pótolni kellene…” 

„A tevékenységalapú feladatok és a sokféle munkamódszer mind a tanárok, mind a diákok 

körében tetszést aratott…” 

A fejezeteken belül a leckék felépítésével kapcsolatban leggyakrabban megfogalmazott kritika 

és elvárás, hogy a tankönyv bővebb ismeretanyagokat tartalmazzon: ne csak kérdéseket és 

feladatokat, hanem leírva a tudnivalót, magyarázatokat, érdekességeket. 
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II. FEJEZET: A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

II.a. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások  

A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése: 

1. évfolyamos tankönyv és munkafüzet: 

Az első évfolyamos tankönyv és munkafüzet összességében 33 leckét tartalmaz. Fejezeten-

kénti összefoglaló lecke csak a munkafüzetben, az év végi összefoglalás csak a tankönyvben 

található. 

Az első és második osztályos tankönyvben és a munkafüzetben a tananyag 4-4 nagy 

tematikai egység (fejezet) köré csoportosul, melyek a két évfolyamon együttesen fedik le a 

kerettantervi témaköröket: 

Az 1. évfolyam témakörei: 

 

Tankönyvi fejezet Kerettantervi témakör 

I. fejezet Az iskola 

II. fejezet Az iskolás gyerek 

III. fejezet Hóban, szélben, napsütésben 

IV. fejezet Tájékozódás az iskolában és környékén 

 

Az első osztályos tankönyv és munkafüzet felépítése szinkronban van egymással. Egy fejezeten 

belül 8 lecke található (7 új ismeretet tartalmazó és 1 összefoglaló csak a munkafüzetben). Az 

első lecke a témakörre hangolja rá a gyerekeket, az utolsó pedig összefoglalásként gyűjti össze 

és gyakoroltatja az ismereteket a munkafüzetben. A tanév végén a tankönyvi összefoglaló cso-

portmunkában eleveníti fel és gyakoroltatja a megtanult ismereteket. 

A témák feldolgozása alapvetően tapasztalatszerzésen alapul. A gyerekek tanítói irá-

nyítással végzik feladataikat: méréseket, megfigyeléseket, jelenségek megfogalmazását, vala-

mint azok rögzítését szóban, rajzban, később írásban. Ezt követi a leckék végén a lényegkieme-

lés, melyet bölcs bagoly piktogram jelez. A hangyát ábrázoló piktogram jelzi a gyerekeknek a 

szorgalmi feladatokat, melyeket a tanító differenciálásra használhat fel. A tanórák színesítésé-

hez hozzájárul a digitális tananyag is. 

Az ismeretek feldolgozását, megtanulását, begyakorlását a munkafüzet mellékletében 

található kivágható és beragasztandó képek, az elkészíthető órarend és a játékok segítik. 

Az ismeretek megértését számtalan tapasztalatgyűjtési lehetőség, azok rendszerezése, 

és az összegző szövegek biztosítják. 

A könyvben szereplő tananyag mennyisége, valamint a munkafüzeti feladatok az isko-

lai tanórát lefedik. A kerettantervben előírt heti 1 órás feldolgozást is lehetővé teszik, de ahol 

heti 2 órában tanítják a környezetismeretet, a két taneszköz ott is elegendő anyagot biztosít. 
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Lehetőséget ad a könyv a rendszerező és a kombinatív képességek tananyaghoz kap-

csolódó fejlesztésére, az elemzésre, a direkt és indirekt bizonyításra, a következtetésre, a 

konkretizációra, az absztrakcióra, az általánosításra, az induktív, a deduktív és a korrelatív gon-

dolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére. Különösen azok a módszerek 

kedveznek a környezeti nevelésnek, amelyek aktivizálják, cselekvésre késztetik, tevékenysé-

gekre ösztönzik a tanulókat: pl. észlelési, megfigyelési, mérési gyakorlatok. 

A tanmenetjavaslatban olyan tanulási módszereket javaslunk, amelyek az adott kor-

osztálynak a legjobban megfelelnek: szituációs játékok, bábozás, kísérletezés, tanulmányi 

séta, élősarok kialakítása, gyűjtőmunka, kiállítás. 

 

Kiegészítő anyagok: 

A pedagógusok munkájának támogatására az NKP-n elérhetőek a kiegészítő anyagok, melye-

ket folyamatosan fejlesztünk, bővítünk. Megtalálhatják: 

 a kiadványok digitálisan letölthető változatait, 

 tanmenetjavaslatokat normál és rugalmas változatban, 

 az egyes tankönyvi leckékhez készült játékos interaktív feladatokat, videókat, hang-

anyagokat. 

2. évfolyamos tankönyv és munkafüzet: 

A második évfolyamos tankönyv-munkafüzet összességében 32 leckét tartalmaz. Fejezeten-

kénti összefoglaló lecke csak a munkafüzetben található. 

Az első és második osztályos tankönyvben és a munkafüzetben a tananyag 4-4 nagy 

tematikai egység (fejezet) köré csoportosul, melyek a két évfolyamon együttesen fedik le a 

kerettantervi témaköröket: 

A 2. évfolyam témakörei: 

 

Tankönyvi fejezet Kerettantervi témakör 

I. fejezet Mi van a teremben? 

II. fejezet Anyagok körülöttünk 

III. fejezet Mi kerül az asztalra? 

IV. fejezet Élőlények közösségei 

 

A második osztályos tankönyv és munkafüzet felépítése szinkronban van egymással. 

Egy fejezeten belül 8 lecke található (7 új ismeretet tartalmazó és 1 összefoglaló csak a mun-

kafüzetben). A leckék logikusan követik egymást egy-egy fejezeten belül és tananyagtartal-

mukban is egymásra épülnek. Az egyes fejezetek színe végigfut a leckéken, ezzel is segítve a 

tanulókat a tananyagok beazonosításában, a kötetekben való tájékozódásban. Egy-egy lecke 

mindig oldalpárra kerül, így a gyerekek számára áttekinthetővé válik a megtanulandó ismeret-

anyag. 
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A szerzők a kerettantervben megfogalmazottak alapján – „A tanulásszervezés során 

kifejezetten ajánlott az egyes témakörök megbontása, integrált alkalmazása”… – választották 

ki a feldolgozási egységeket, fokozottan szem előtt tartva a kerettantervben elfogadott köve-

telményeket és a jelölt kapcsolódási pontokat. Gondosan ügyeltek arra, hogy a témákat ho-

gyan osztják el az 1–2. évfolyam között. 

A tantervi követelményeken túl a tananyag feldolgozásának fontos szempontja a meg-

felelő tantárgyi szókincs és a felsős természettudományos tantárgyak tanulásának megalapo-

zása, megszerettetése, valamint az előzőekben már felsorolt célok megvalósítása. A tankönyv 

tanítói segítséggel (segít nekem, hogy magam csinálhassam) és önálló tanulással elsajátítható 

sokszínű tevékenységi formákat tartalmaz. Pl.: látványfeldolgozás (képek értelmezése, elem-

zése), kísérletek, élményszerzés a természetben, információszerzés, személyes beszámoló, já-

tékok. 

A gazdag képanyag (fotók és magyarázó rajzok, térképek) segíti a megértést és be-

szédre inspirálja a tanulókat. A tankönyv jelrendszere és a piktogramok is segítik az eligazo-

dást. 

Változatos feladatok és munkaformák – játékok, tanítói magyarázat, problémafelvetés, 

megbeszélés, véleményalkotás, ötletek, kérdések, párban és csoportokban elvégezhető fel-

adatok, szemléltető képek, versek, találós kérdések, projektfeladat – teszik lehetővé az él-

ményszerű ismeretelsajátítást. 

A tankönyvhöz tartozó munkafüzet változatos, játékos, színezős, rajzolós feladatokkal 

támogatja az elsajátított ismereteket. 

A könyvben szereplő tananyag mennyisége, valamint a munkafüzeti feladatok az isko-

lai tanórát lefedik. A kerettantervben előírt heti 1 órás feldolgozást is lehetővé teszik, de ahol 

heti 2 órában tanítják a környezetismeretet, a két taneszköz ott is elegendő anyagot biztosít. 

A tanmenetjavaslatban olyan tanulási módszereket javaslunk, amelyek az adott kor-

osztálynak a legjobban megfelelnek: szituációs játékok, bábozás, kísérletezés, tanulmányi 

séta, élősarok kialakítása, gyűjtőmunka, kiállítás. 

 

Kiegészítő anyagok: 

A pedagógusok munkájának támogatására az NKP-n elérhetőek a kiegészítő anyagok, melye-

ket folyamatosan fejlesztünk, bővítünk. Megtalálhatják: 

 a kiadványok digitálisan letölthető változatait, 

 tanmenetjavaslatokat normál és rugalmas változatban, 

 az egyes tankönyvi leckékhez készült játékos interaktív feladatokat, videókat, hang-

anyagokat. 
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A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei: 

Az 1. évfolyamos tankönyv tartalomjegyzéke: 

Előszó 

I. 

Már iskolás vagyok 

Óvodából iskolába 

Otthon az iskolában 

A mi iskolánk 

Élő és élettelen 

A növények 

Az állatok 

II. 

Az iskolás gyerek 

A napirend 

Testünk 

Érzékszerveink 

Tisztálkodás 

Táplálkozás 

Ritmusok 

III. 

Évszakok 

Időjárás 

Az ősz 

A tél 

A tavasz 

A nyár 

Kalendárium 

IV. 

Otthonom és környéke 

Tájékozódás, égtájak 

Lakóhelyünk felszíne 

Közlekedés gyalog 

Közlekedés járművel 

Környezetvédelem 

Energiaforrások 

Év végi összefoglalás 

 

Az 1. évfolyamos munkafüzet ugyanúgy épül fel, mint a tankönyv, azzal a különbséggel, 

hogy az egyes fejezetek végén a munkafüzetben egy összefoglaló lecke található. Év végi ösz-

szefoglalás viszont csak a tankönyvben van. 
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A fejezetek egymásra épülése: az életkori sajátosságoknak megfelelően a közvetlen kö-

zelből, egyre távolodunk. Az újonnan iskolába lépő kisgyerek eddigi óvodás életétől merőben 

különbözik az iskolás lét. Kezdetben e kettő összehasonlításával, közvetlen tapasztalatainak 

megfogalmazásával tudjuk a legjobban motiválni, a tudatos megfigyelés módszereit elsajátít-

tatni. E készség alapvető a környezetismeret, majd később a természettudományos tárgyak 

ismereteinek elsajátításakor. 

A leckék problémafelvetéssel indulnak: néhány motiváló kérdéssel, ábraelemzéssel, 

beszélgetésindítóval, érdekességgel. Ezek a lecke anyagára, témájára vonatkoznak, és az elő-

zetes ismereteket mozgósítják. 

A leckéken belül az egyes ismeretanyagok egymásra épülnek, sorszámozott feladatok 

formájában jelennek meg. Első osztályosokról lévén szó, mivel olvasni még nem tudnak, ezért 

a feladatok szövegét eleinte még a tanító fogja felolvasni. A feladatokba ágyazott újabb és 

újabb ismeretek megértését, az életből vett tapasztalatok, ismeretek előhívását minden eset-

ben rajzok segítik. Ezek a rajzok az életkorhoz alkalmazkodva színesek, egyszerűek, játékosak, 

olykor humorosak. 

A leckék végén a bölcs bagollyal jelzett keretben található meg a minimálisan megta-

nulandó tananyag, a lecke legfontosabb ismeretanyaga, a kulcsfogalmak. 

Az egyes fejezetekben található leckék egy-egy témakör köré csoportosulnak. A 7 új 

ismeretet tartalmazó lecke után a munkafüzetben egy összefoglaló lecke következik. Ez szin-

tetizálja, összegzi az eddigi ismereteket. E kis megálló segíti a tanítót abban, hogy az elsajátítás 

tényéről meggyőződjön, feltárja azokat a pontokat, amelyek esetleg még nem világosak a ta-

nulók számára. Ez a továbbhaladáshoz elengedhetetlen. 

A 2. évfolyamos tankönyv tartalomjegyzéke: 

Előszó  

I.  

Élettelen környezetünk  

Tárgyak és anyagok érzékelése  

Tárgyak és anyagok tulajdonságai 

Mesterséges és természetes anyagok 

Környezetszennyező anyagok 

Éghető és éghetetlen anyagok 

Tűzvédelem 

II. 

A víz 

A folyékony anyagok 

A szilárd anyagok 

A légnemű anyagok 

Az oldódás 

Mérhető tulajdonságok 1. 

Mérhető tulajdonságok 2. 
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III. 

Vásárlás és főzés 

Táplálkozás 

Tápanyagok 

Vitaminok és ásványi anyagok 

Táplálékpiramis 

Ehető vadnövények 

Étkezés 

IV. 

Élő környezetünk 

Élőlények a ház körül 

Vadon élő állatok 

Emlősállatok 

Madarak 

Halak 

Rovarok 

A 2. évfolyamos munkafüzet ugyanúgy épül fel, mint a tankönyv, azzal a különbséggel, 

hogy az egyes fejezetek végén a munkafüzetben egy összefoglaló lecke található. 

A fejezetek egymásra épülése: az életkori sajátosságoknak megfelelően a közvetlen kö-

zelből, egyre távolodunk. A másodikos tanulók már egyre több tapasztalattal rendelkeznek, 

egyre bonyolultabb összefüggések megállapítására képesek. Ennek ellenére még mindig a sa-

ját közvetlen környezetük és konkrét tapasztalataik a kiindulópont egy-egy új ismeret elsajátí-

tásakor. Továbbra is fontos tehát, hogy építsünk előző ismereteikre, és életközeli példákból 

induljunk ki. 

A leckék ezért problémafelvetéssel indulnak: néhány motiváló kérdéssel, ábraelemzés-

sel, beszélgetésindítóval, érdekességgel. Ezek a lecke anyagára, témájára vonatkoznak, és az 

előzetes ismereteket mozgósítják. 

A leckéken belül az egyes ismeretanyagok egymásra épülnek, sorszámozott feladatok 

formájában jelennek meg. A feladatokba ágyazott újabb és újabb ismereteket, az életből vett 

tapasztalatok, ismeretek előhívását sok esetben rajzok vagy fotók segítik. Ezek az életkorhoz 

alkalmazkodva színesek, egyszerűek, játékosak, olykor humorosak. 

A leckék végén a ceruzákkal jelzett összegzés-keretben található meg a minimálisan 

megtanulandó tananyag, a lecke legfontosabb ismeretanyaga, a kulcsfogalmak. A feladatok 

között már egyre több a párosan vagy csoportosan elvégzendő, ezt piktogramok is jelzik. Itt is 

van kiegészítő anyag, szorgalmi feladat, melyet hangya piktogram jelez. Vannak kitekintők, 

könyvajánlók, játékok, kísérletek, projektmunkák. Mindezek egyre változatosabb, sokszínűbb 

munkaformákat tesznek lehetővé. 

Az egyes fejezetekben található leckék egy-egy témakör köré csoportosulnak. A 7 új 

ismeretet tartalmazó lecke után a munkafüzetben egy összefoglaló lecke következik. Ez szin-

tetizálja, összegzi az eddigi ismereteket. E kis megálló segíti a tanítót abban, hogy az elsajátítás 



FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 23 

tényéről meggyőződjön, feltárja azokat a pontokat, amelyek esetleg még nem világosak a ta-

nulók számára. Ez a továbbhaladáshoz elengedhetetlen. 

 

A tankönyvek feladattípusai és grafikai eszközei: 

1. évfolyamos tankönyv: 

Az első évfolyamos tankönyv tartós tankönyvként kerül forgalomba. Éppen ezért a munkáltató 

tankönyv kialakítása nem megoldható. Ennek áthidalására a feladatok egyrészt beszéltetős-

beszélgetős feladatok, azaz szóbeli megoldást igényelnek. Másik részük valamilyen eszközzel 

(színes korongok, pálcikák) való feladatmegoldást kérnek a tanulóktól. A pálcikával az össze-

kötős feladatokat lehet megoldani, koronggal pedig a feleletválasztós feladatokat. 

 

Kétféle piktogram jelenik meg a tankönyvben: 

- hangya: a szorgalmi feladatok előtt. Ezen feladatok általában a kiegészítő anya-

gokat tartalmazzák, illetve a differenciálást is segítik. 

- bölcs bagoly: a leckék végén a megjegyzendő kulcsmondatokat, a törzsanyagot 

tartalmazzák. Itt vannak a vastag betűvel kiemelt kulcsszavak is. 

 

Feladattípusok: 

 figyeld meg 

 nevezd meg 

 mondd el, beszéljétek meg 

 sorold fel 

 mutasd meg/be 

 válaszd ki (szóban vagy koronggal) 

 kösd össze (pálcikával) 

 kísérletezz, készíts (valamit) 

 játsszátok el 

 gyűjts 

 hallgasd meg 

 

Ezek a feladatok alkalmasak arra, hogy az első évfolyamos tanulók a tanító irányításával 

elsajátítsák a tananyagot, fejlesszék kommunikációs készségüket, anyanyelvi és kezdemé-

nyező kompetenciájukat. A cselekedtető feladatok a legalkalmasabbak arra, hogy ebben az 

életkorban az új ismereteket befogadják és belső tudássá tegyék. 

A tankönyv négy fejezetének négyféle színe van. Ez a tartalomjegyzékben alap háttér-

színként jelentkezik, az adott fejezetbe tartozó leckéknél pedig a leckecímek betűjének színe. 

Lényegében ez különíti el az egyes fejezeteket egymástól, és segíti a tájékozódást. Az egyszerű 

grafikai elemek, színes rajzok jól érthetőek-értelmezhetőek a korosztály számára. 
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1. évfolyamos munkafüzet: 

A munkafüzetben lehet megoldani – immár berajzolással, beírással – a tankönyv feladataihoz 

hasonló feladatokat. A tankönyv feladataiban, „ismeretanyagában” megjelennek pl. magya-

rázó rajzok, ezeket a munkafüzet szintén tartalmazhatja, immár hiányosan, így visszakérdezve 

az ismeretet. Ezen túl további ismeretbővítő feladatok is megjelennek. 

Feladattípusok: 

 rajzold be/rajzolj 

 egészítsd ki 

 színezz 

 húzd át/alá 

 kösd össze 

 karikázd be 

 ragaszd be a matricát  

 folytasd a sort 

A munkafüzet melléklete kivágható és beragasztandó képecskéket tartalmaz (matri-

cák). Némely feladatnál ezek megfelelő helyre való beragasztását kéri a feladat. Ez motivál-

hatja a tanulókat, és megkönnyíti az írni még nem tudó tanulók számára a feladatmegoldást. 

A munkafüzet színkódjai ugyanazok, mint a tankönyv azonos leckéjének színkódja. Ez 

segíti a beazonosíthatóságot, a tájékozódást. 

A fejezetek végén az összefoglalást a csak a munkafüzetben megtalálható összefoglaló 

leckék feladatainak megoldása segíti. 

2. évfolyamos tankönyv: 

A második évfolyamos tankönyv tartós tankönyvként kerül forgalomba. Éppen ezért a mun-

káltató tankönyv kialakítása nem megoldható. Ennek áthidalására a feladatok egyrészt beszél-

tetős-beszélgetős feladatok, azaz szóbeli megoldást igényelnek. Másik részük megoldásait a 

munkafüzetbe kell beírni vagy a füzetben rögzíteni. 

 

Itt már sokféle piktogram jelenik meg a tankönyvben és a munkafüzet-

ben is, melyek magyarázatát a könyv elején, illetve a munkafüzet vé-

gén meg is találjuk: 

Ezen piktogramok egyúttal a feladattípusok körét is szélesítik. Az élet-

korhoz alkalmazkodva, egyre önállóbb, összetettebb feladatmegoldá-

sokat indikálnak. 
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Feladattípusok: 

 figyeld meg 

 nevezd meg 

 mondd el, beszéljétek/vitassátok meg 

 sorold fel 

 bizonyítsd be 

 rajzold/írd le a füzetedbe 

 mutasd meg/be 

 kísérletezz, készíts (valamit) 

 játsszátok el 

 gyűjts 

 hallgasd meg 

 fogalmazd meg 

 

Ezek a feladatok alkalmasak arra, hogy a második évfolyamos tanulók a tanító irányí-

tásával vagy akár már önállóan is elsajátítsák a tananyagot, fejlesszék kommunikációs kész-

ségüket, anyanyelvi és kezdeményező kompetenciájukat. A cselekedtető feladatok még min-

dig a legalkalmasabbak arra, hogy ebben az életkorban az új ismereteket befogadják és belső 

tudássá tegyék. Épp ezért ezek a feladatok továbbra is jellemzik a kiadványokat. 

Ugyanakkor a feladatok mellett egyre többször jelennek meg – dőlten szedve – az 

egyre összetettebb ismereteket, egyre több információt tartalmazó ismeretközlő mondatok. 

A leckékben jól elkülöníthető keretekben jelennek meg az eltérő funkciójú szövegré-

szek, így könnyítve meg a tájékozódást, a tananyag strukturálását. 

A tankönyv négy fejezetének négyféle színe van. Ez a tartalomjegyzékben alap háttér-

színként jelentkezik, az adott fejezetbe tartozó leckéknél pedig a leckék fejlécében, a lecke-

címek betűszínében, a feladatszámokon, valamint az ábrák keretszínében. Lényegében ez 

különíti el az egyes fejezeteket egymástól, és segíti a tájékozódást. Az egyszerű grafikai ele-

mek, színes rajzok jól érthetőek-értelmezhetőek a korosztály számára. 

2. évfolyamos munkafüzet: 

A munkafüzetben lehet megoldani – immár berajzolással, beírással, összekötéssel, csoporto-

sítással – a tankönyv feladataihoz hasonló feladatokat. A tankönyv feladataiban, „ismeret-

anyagában” megjelennek pl. magyarázó rajzok, ezeket a munkafüzet szintén tartalmazhatja, 

immár hiányosan, így visszakérdezve az ismeretet. Ezen túl további ismeretbővítő feladatok is 

megjelennek. 

Feladattípusok: 

 rajzold be/rajzolj 

 egészítsd ki 

 színezz 

 húzd át/alá 

 kösd össze 
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 karikázd be 

 ragaszd be a matricát 

 folytasd a sort 

 csoportosítsd 

 írd le 

 fejtsd meg 

A munkafüzet színkódjai ugyanazok, mint a tankönyv azonos leckéjének színkódja. Ez 

segíti a beazonosíthatóságot, a tájékozódást. 

Az összefoglaló leckék, melyek csak itt jelennek meg, egy sárga háttéralapon szerepel-

nek, ezzel különülve el az új ismereteket adó leckék megjelenésétől. 

II.b. A tankönyvek nagy témakörei (tankönyvenként elkülönítve) 

Környezetismeret 1.  

tankönyv – munkafüzet 
 

Tanmenetjavaslatok az NKP-n: normál: https://player.nkp.hu/play/164453/false/undefined 

rugalmas: https://player.nkp.hu/play/164454/false/undefined 

 

I. fejezet:  

 A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

A fejezetben található leckék segítenek abban, hogy a frissen iskolába kerülő gyerekek új kör-

nyezetükben, új társak, gyerekek és felnőttek körében megtalálják biztonságos helyüket. Se-

gíti az óvodából iskolába való átmenet folyamatát, az új környezetben való eligazodást: akár 

térben, akár a társakkal való interakciókban. 

Az első fejezet leckéinek célja emellett a természeti és az épített környezet, valamint az élő és 

élettelen dolgok megfigyeltetése, megkülönböztetése. Így tulajdonképpen megismerteti a 

https://player.nkp.hu/play/164453/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/164454/false/undefined
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gyerekeket mindazokkal a területekkel, melyekkel az alsó tagozatban környezetismeret-órá-

kon találkozni fognak. A tanítónak lehetősége van megismerni a gyerekek eddigi ismereteit, s 

a tanórák beszélgetései során elkezdődhet egy közös nyelv kialakítása. 

A klasszikus értelemben vett értékelés, a környezetismeret tantárgynál ebben az iskolai sza-

kaszban még nem lehet elvárás. Az azonnali szóbeli visszajelzés a legoptimálisabb eszköz arra, 

hogy a tanulók „teljesítményét” értékeljük. Ha mégis ragaszkodik valaki a „felmérőkhöz”, ezek 

csak egyszerű (színezéssel, összekötéssel) megoldható feladatok, feladatlapok lehetnek. De 

ezek értékelése se minősítés céljából történjen, hanem azért, hogy a tanító a még meglévő 

elmaradásokra, egyéni hiányosságokra a tanító rálásson, azokat csökkenteni tudja!  

 

Tematikai egység: Az iskola 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A megismerési módszerek folyamatos alkalma-

zása (megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés). 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és értelmezése, a jelekből 

álló információhoz kapcsolódó kommunikáció fejlesztése. 

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyakoroltatása. 

A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése az iskolai környezet-

ben. 

A fejezetben megjelenő problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mi a különbség az óvoda és az iskola között? 

Mi van az iskolában? 

Hogyan tájékozódunk az iskola épületében? 

Az iskolai élet rendje. 

Kikkel találkozunk az iskolában?  

Hogyan öltözködjünk, ha iskolába megyünk? 

Milyen élőlények vannak a tanteremben, az iskolában, az iskola udvarán? 

Miért nem akar sok szülő hobbiállatot otthonra? 

Ismeretek: 

A környezetünkben előforduló anyagok érzékelhető tulajdonságai. 

A szobanövények és a hobbiállatok gondozása. 

Életfeltételek. 

Az időjárást jelző piktogramok. 

Az iskolában található jelek, jelzések, piktogramok. 

Fejlesztési követelmények: Helyes viselkedés és megfelelő öltözet az iskolában (tanórán, kü-

lönböző szabadidős foglalkozásokon, szünetben). 

Az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. Megszólításuk, köszönés, udvarias-

sági formulák használata. 

Az osztályterem, ahol szeretek lenni: az osztályteremben található tárgyak, bútorok megne-

vezése, jellemző tulajdonságaik összegyűjtése, csoportosításuk különböző szempontok sze-

rint. 



FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 28 

Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, különbségek megfogalmazása. 

Egyszerű növényápolási munkák elvégzése (ültetés, öntözés, talajlazítás) és a hozzájuk tartozó 

néhány eszköz nevének megismerése, az eszközök használata. 

A hobbiállatok, a házban és a ház körül élő állatok megnevezése, egy-egy (az ember számára) 

jellemző tulajdonságának megnevezése. 

Az időjárás megfigyelése, az időjárásnak megfelelő öltözködés megtervezése. 

Tájékozódás az iskola épületében. 

Az iskola épületében és a környéken található jelek, jelzések értelmezése. 

Mérés, becslés, vázlatos alaprajz készítése. Tájékozódás vázlatrajz alapján. Természetes mér-

tékek (lépés, arasz stb.) használata. 

Kulcsfogalmak: Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. 

 

 A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tan-

tárgyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet 7 + 1 összefoglaló leckéből áll (természetesen az Előszót leszámítva). Az 1–4. lecke az 

óvoda és az iskola, az óvodai és iskolai élet, szokások, eszközök összehasonlítását célozza. Se-

gíti az eligazodást, tájékozódást az iskolai környezetben. Az alapozó időszakban a környezetis-

meret tankönyv és munkafüzet feladatai mellett a matematika és magyar olvasókönyvek is 

számos olyan feladatot tartalmaznak, melyek a megismerést és egyúttal az átmenetet segít-

hetik. Az épületben való tájékozódás, az egyes termek funkcióinak, valamint az ott dolgozók-

nak a megismerése hosszú folyamat. Mindennapos közös séták az épületben – az ebédlőbe, 

udvarra, tornaterembe átvonulás, a tanító által elhelyezett rajzok, piktogramok ezt segíthetik. 

A fejezet 5–7. leckéje a természeti és épített környezet, az élő és élettelen, a növények és 

állatok megfigyelését és megkülönböztetését célozza. Azok a fogalmak, alapismeretek jelen-

nek meg, melyekre a tanító alapozni tudja a későbbi ismeretanyagot. 

 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 7 +1 óra, de az első négy fejezet ismeretei az első 

hetek, hónapok minden egyes napján megjelennek majd, tantárgytól függetlenül. 

 

 A fejezet felhasználási területei – milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet al-

kalmazni: 

Az óvodából iskolába való átmenet, az iskola és az iskolás lét megismerése minden kisgyermek 

számára újdonság és hosszan elnyúló folyamat. A fejezet 5–7. leckéje az otthonról hozott, óvo-

dában is elsajátított ismeretekre épít, egyúttal a mégis különböző ismeretekkel és élmények-

kel érkező gyerekek tudását közelíti egymáshoz. Többségüknek azonban nem jelent újdonsá-

got, s ez az ismerősség erős érzelmi biztonságot ad, amely a közös munka alapja lesz. 
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 Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemu-

tatása: 

Az első hetek egyik fő célja egymás és az iskolai szokások megismerése. A gyerekek ismerked-

nek a taneszközökkel, tankönyvvel, munkafüzettel. A színes képek, a feladatok az óravezetést 

és a beszélgetést segítik, a feladatok megoldása színezéssel, rajzzal történik.  

(E pont részletes kifejtését lásd az egyes leckéknél!) 

 

 Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Amennyire a helyi adottságok megengedik, az iskola épületében, helyiségeiben, udvaron, 

ebédlőben stb. tanórán és azon kívül is közösen érdemes közlekedni a gyerekekkel. A megis-

merést segítheti nagyobb tanulók, az iskolában tanuló testvérek bevonása, a tanító által ké-

szített rajzos tájékoztató (útmutató) táblák, piktogramok kifüggesztése, értelmezése. 

 

 Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, tolltartó, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag, 

tanítói bábok segíthetik a munkát. Füzet vezetését feleslegesnek tartjuk. 

 

 A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

Az egymással és iskolai környezetükkel is még csak ismerkedő gyerekek különböző érzésekkel, 

félelmekkel, s különféle tapasztalatokkal, ismeretanyaggal érkeznek iskolába. A társadalmi 

szolidaritást azzal segíthetjük elő, ha azt saját közösségükben, az osztályban élik meg. A tanító 

a különböző (ismerkedő) játékokon keresztül a gyerekek ön- és társismeretét fejleszti, és köz-

ben ő is jobban megismeri tanítványait (ez természetesen hosszú hetek, hónapok munkája, de 

már az első napokban megkezdődik). Azzal segíti és erősíti egymás elfogadását, ha mintává 

válik a tanulók számára: ismeri és elismeri erősségeiket. Támogatnia kell, hogy a gyerekek 

őszintén tudjanak beszélni érzéseikről (ha ez direkt módon nehézségekbe ütközik, akkor bá-

bokkal, egyéb dramatikus módon), s meg kell őket erősítenie abban, hogy félelmeiket, nehéz-

ségeiket is meg merjék mutatni. 

A fejezet leckéinek feldolgozása során lesznek olyan tanulók, akik tájékozottabbaknak tűnnek 

majd a többieknél, mások bátortalanabbak lesznek vagy hiányosabb ismeretekkel érkeznek. A 

tanító feladata, hogy feltérképezze és észrevegye, melyik tanulónak mi az erőssége. A környe-

zetismeret tantárgy számos lehetőséget nyújt erre, hiszen a gyerekek eredendően kíváncsiak, 

meg lehet és kell is keresni azt a területet, ami érdekli őket. Lehetőséget kell adni mindenki 

számára a tanév során, hogy akár eltérő módokon is, de bemutathassák azt a témát, amely 

fontos számukra. A tanítónak értékelnie kell, el kell ismernie a tanulók felkészülését, az osz-

tályközösségnek pedig át kell éreznie, hogy ebben a sokszínűségben rejlik a közösség ereje. 
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1. Már iskolás vagyok  

Célok, feladatok: Bevezetés. Érzelmi ráhangolás az iskolai életre. Kötetlen beszélgetés az isko-

lai életről a tankönyvi ábrák segítségével. Egymás megismerése. Irányított, közös játék. 

Fejlesztési terület: A bemutatkozás gyakorlása. A taneszközök megismerése. Beszéd- és kifeje-

zőkészség fejlesztése. 

Ismeretanyag: A helyes bemutatkozás. Kedvenc játékok, időtöltések. 

 

1. feladat: Hogy érzed magad az iskolában? 

A képek értelmezésében, az érzelmek „leolvasásában” segíteni kell a gyerekeket. Bár lehet, 

hogy lesznek olyan gyerekek, akik tudnak olvasni, az érzelmek szinonimáit érdemes megne-

vezni, megneveztetni. 

Fontos, hogy megértsék, az első napok a kíváncsiság mellett sok félelmet, ijedtséget is okoz-

hatnak. Erről érdemes beszélgetni, de a félelmek oldását, feldolgozását segíthetik bábok is, 

„akik” helyettük fogalmazzák meg ezeket az érzéseket. A tanító a bábokkal egyszerű, rövid, a 

gyerekek számára ismerős iskolai helyzeteket jeleníthet meg. A szereplőkkel való azonosulás 

könnyebb lehet, mint a sokszor ismeretlen társak előtt beszélni a nehezen megfogalmazható 

érzelmeikről. 

 

2. feladat: Bemutatkozás/óvodai jellel, esetleg névvel 

A jeleket érdemes a faliújságra kitehető papírlapokra rajzoltatni. Ha lehet, a gyerekek fény-

képe is kerüljön ki – a jeleket, neveket mellé lehet rakni. Nemcsak a gyerekek ismerik így meg 

egymást könnyen, hanem tanítás után az értük jövő szülőknek is meg tudják mutatni új társaik, 

barátaik képét. Új közösség formálódik majd, nemcsak a gyerekekből, hanem a családokból is, 

ahogy egyre jobban megismerik egymást. 

Az egymás, illetve az iskola épületének megismeréséhez ajánlott játékok leírása sok helyen 

fellelhető az interneten, pl. itt: 

http://jatsszunk-egyutt.hu/ismerkedo-jatekok-oviban/ 

(Ebből bármelyik 2-3 kiemelhető, pl. a „Bábos ismerkedő” vagy a „Párkereső”.) 

 

3. feladat: Mivel játszol szívesen? Kedvenc játék 

A gyerekek behozhatják kedvenc játékukat, babájukat, plüssállatukat. Biztonságot ad nekik, s 

az ismerkedési játékokhoz is felhasználható.  

Játéklehetőség: 

Álljanak egy csoportba, akik 

 szeretik az autókat; 

 szoktak babázni; 

 kedvencük a lego; 

 szívesen fociznak az udvaron stb. 

A játék során a gyerekek átélhetik, hogy nem egyformák, ugyanakkor sok mindenben hasonlí-

tanak is egymásra. Különböző szempontok alapján különféle csoportokat alkothatnak, de több 

http://jatsszunk-egyutt.hu/ismerkedo-jatekok-oviban/
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csoportnak is tagjai lehetnek. Mindez segítheti egymás megismerését és a közösséghez való 

tartozást erősíti. 

A játékok folytathatók az udvaron, testnevelésórán vagy a szabadidős tevékenységek során 

(napköziben). 

 

4. feladat: Mi történik az óvodában és az iskolában? Mi vár rád az iskolában? 

Az óvoda és az iskola közti átmenet, az iskolás létbe való beletanulás hosszú folyamat. 

Az NKP négy interaktív feladatot is kínál a leckéhez, azonban a megoldásuk során mindenképp 

figyelni kell arra, hogy sokszor a rajzok nem egyértelműek a gyerekek számára. 

Természetesen a játék és a pihenés még hosszú ideig elengedhetetlen tevékenysége lesz isko-

lás létüknek – a tanító feladata inkább annak erősítése, hogy ezek MELLETT már olyan eszkö-

zök, tevékenységek jelenjenek meg, melyek a tanuláshoz köthetők. 

Fontos azt hangsúlyozni, s abból kiindulni, hogy mi az, ami KÖZÖS az iskolai, óvodai életben, 

környezetben, szabályokban, s innen elindulva megfigyeltetni, megneveztetni a különbözősé-

geket. 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Ovi vagy suli? 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=19&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Mi való az iskolába és mi nem? 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=180&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-az-

iskolaban-es-kornyeken 

 

5. feladat: Mi leszel, ha felnőtt leszel? 

A gyerekek sok esetben nem tudják lerajzolni önmagukat felnőttként, de kérhető, hogy rajzol-

janak olyan tárgyakat, környezetet, amelyben szívesen dolgoznának. 

Érdemes beszélgetni arról, milyen foglalkozások vannak, esetleg megkérdezni, ki az, aki tudja, 

mivel foglalkoznak a szülei. 

Sok kisgyerek nemcsak első osztályban, hanem később sem tudja megnevezni szülei foglalko-

zását – ugyanakkor a beszélgetéskor fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy lehetnek olyan ta-

nulók, ahol a szülők munkanélküliek, álláskeresők. 

Fontos lehet azt is kiemelni, hogy az évekig otthon, a kisgyermekek gondozásával, nevelésével 

elfoglalt édesanyáknak is van hivatásuk, mely legalább olyan fontos, mint más foglalkozás, hi-

vatás. 

A társadalmi szolidaritást segíti, ha arra törekszünk, hogy a gyerekek őszintén beszéljenek er-

ről. Beszéljük meg, miért fontosak az egyes hivatások – s hogy milyen nagy jelentősége van 

annak, hogy a látszólag kevésbe megbecsült foglalkozásokat is válasszák emberek. Világítsunk 

rá, beszélgessünk arról, mi lenne ha… pl. mi lenne, ha nem találnánk nővéreket a kórházban, 

buszvezetőket a buszokon, nem ürítené ki senki a kukákat stb. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=19&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=19&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=180&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-az-iskolaban-es-kornyeken
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=180&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-az-iskolaban-es-kornyeken
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=180&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-az-iskolaban-es-kornyeken
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Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: Puzzle vagy képpárosító: foglalkozások rajza (megne-

vezése) és az ahhoz tartozó eszközök párosítása.  

********************************************************************************** 

2. Óvodából iskolába 

Célok, feladatok: Az iskola környékének és épületének a bejárása. Az óvoda és iskola összeha-

sonlítása. Iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyakoroltatása. Az is-

kola nevének és címének a megtanulása. 

Fejlesztési terület: Tájékozódás az iskola épületében. Az óvoda és iskola hasonlóságainak és 

különbségeinek a megfogalmazása. Az osztályteremben található tárgyak, bútorok megneve-

zése, jellemző tulajdonságaik összegyűjtése. Helyes viselkedés az iskolában. Ismerkedés az 

órarenddel. 

Ismeretanyag: Az iskolai terem berendezései. Együttélési szabályok, szokások az iskolában. 

Az iskola neve és címe. 

A célokból, feladatokból következik, hogy nem egyetlen óra, hanem több hét (hónap) felada-

tai, tevékenységei ezek, nemcsak környezetismeret-órán, hanem minden órán, illetve tanórá-

kon kívül is. 

 

Tk. 1., 2., illetve mf. 1. feladata: 

 A tankönyvi kép megfigyelése után a gyerekek a mellékletben található és kivágható képeket 

ragasztják be a munkafüzetükbe. 

A feladatok megoldását az NKP-n 5 db interaktív feladat segíti. 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: 

Nyomozás a tanteremben: 

A tanító elrejt a teremben oda nem illő tárgyakat (pl. csavarhúzó, vérnyomásmérő, festőecset, 

kalapács stb.). A gyerekek megkeresik, elmondják, mely foglalkozásokhoz tartozhatnak ezek 

az eszközök. Utána csoportosíthatják pl. anyaguk szerint is. 

A tanító elrejt iskolai eszközöket, taneszközöket a teremben, egy-egy gyereket irányítva elve-

zet hozzá (lépj előre hármat, jobbra kettőt, fordulj meg stb.) Később egy-egy gyereket már a 

társak irányíthatnak hasonló módon. Párban is játszható. A téri tájékozódást, az irányok tanu-

lását, gyakorlását is segíti. 

Tapintsd ki! A tanító kendő alatt/zsákban elrejt iskolába való, illetve nem való eszközöket. A 

gyerekek kitapintják, megpróbálják megnevezni, két csoportba rendezni. 

A mf. 2. feladata kapcsán fontos ismét kitérni arra, hogy az iskolában a mese, játék épp olyan 

fontos tevékenység, mint az óvodában, csak a tanuláshoz kapcsolódó eszközök, tevékenysé-

gek is megjelennek. Azaz a feladat megoldásánál egyes képeket mindkét gyermekhez lehet 

kötni. 
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Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: A nagy költöztetés: http://www.okosdoboz.hu/fel-

adatsor?id=187&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-az-

iskolaban-es-kornyeken 

 

Tk. 6. és mf 3. feladata: sok tanteremben a tanító maga készít első osztályban piktogramokat 

tartalmazó órarendet. Fontos, hogy a gyerekek felismerjék ezeket a jelzéseket, rajzokat. A nap 

kezdetén ezek segítik a gyerekeket az eligazodásban. Ha megoldható, a tanító által készített 

rajzokkal ellátott órarendet kapjanak a gyerekek. A saját órarend/piktogram tervezése mellett 

(helyett!!!) a tanító által készített órarend kiszínezése lehet feladatuk. 

A saját órarend elkészítését a munkafüzetben hátul található melléklet segíti. 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Mit vegyek elő? http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=20&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

A tk. 5. feladatának megoldása egyéb képekkel is lehetséges, amelyek helyes és helytelen vi-

selkedést ábrázolnak.  

Továbbá ajánljuk itt is a bábozást, a gyerekek könnyebben felismerik és megnevezik a helyte-

len viselkedést, s a bátrabbak átvehetik a bábokat és eljátszhatják a helyes viselkedési lehető-

ségeket az adott szituációban.  

A helyes/helytelen viselkedésről való beszélgetés, az iskolai szabályok megismerése hetekig, 

hónapokig (évekig) elnyúló folyamat, mindennapos feladat. Érdemes az első napokban egy-

egy helyzetre koncentrálva megbeszélni. Az ismeretek felidézését és a szabályok betartását 

rajzok segíthetik. 

Pl. az iskolai mosdóban: A helyes kézmosás szabályai rajzzal.  

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Iskolai etikett: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=180&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

Ábécés olvasókönyv 1. (újgenerációs): 8–9. oldala 

https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined 

Gyurkovics Tibor: Iskola nyitogató című verse 

********************************************************************************** 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=187&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-az-iskolaban-es-kornyeken
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=187&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-az-iskolaban-es-kornyeken
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=187&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-az-iskolaban-es-kornyeken
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=187&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-az-iskolaban-es-kornyeken
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=20&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=20&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=20&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=180&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=180&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=180&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined


FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 34 

3. Otthon az iskolában 

Célok, feladatok: A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, leírás, ösz-

szehasonlítás, csoportosítás). Az iskola épületében található helyiségek és az ott dolgozó fel-

nőttek megnevezése. A tanteremben található tárgyak felsorolása az irányok megnevezésé-

vel. 

Fejlesztési terület: Az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. Megszólítás, kö-

szönés, udvariassági formulák használata. Az irányok ismerete. Beszélgetés a családról. Együtt-

élési szabályok, szokások az iskolában és a családban. A családban végzett tevékenységek. 

Ismeretanyag: Az iskola épülete, helyiségei, felszerelési tárgyai, dolgozói. A család tagjai. Mun-

kamegosztás a családban. 

Az előző lecke szerves folytatása, az ott ajánlott játékok (szituációs játékok, bábozás, helyes és 

helytelen viselkedésről való beszélgetés képek segítségével) és feladatok ennél a leckénél is 

ajánlottak. 

és 2. feladat: A feladat megoldását előzze meg séta az iskola épületében. Az egyes helyiségek-

ben figyeljék meg a jellemző eszközöket, berendezési tárgyakat, ismerkedjenek meg az ott 

dolgozókkal (pl. iskolatitkár, iskolaorvos, kertész, portás, konyhai dolgozók). A feladatok meg-

oldása során a közösen látottakat, tapasztaltakat idézzék fel. 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: 

A tanító gyűjtsön össze 3-4 olyan tárgyat, mely jellemző egy-egy iskolai helyiségre. A gyerekek 

feladata megnevezni, hol látták ezeket, kik, mire használják. 

Képzeletbeli séta. Hunyják be a gyerekek a szemüket. A tanító közeli helyiségekbe „vezesse 

őket” egy képzeletbeli sétán (pl. Végigmegyünk a folyosón, lemegyünk a lépcsőn és jobbra 

fordulva belépünk az első ajtón. Hova jutottunk? stb.) 

A 3. feladat (tk., mf.) megoldásával a gyerekek már az irányokat, térbeli tájékozódást gyako-

rolják. Az előkészítő szakasz matematika- és olvasásóráin is találkoznak ehhez hasonló felada-

tokkal. 

Játéklehetőség: barkochba 

A tanító gondol egy tárgyra, amit a térbeli elhelyezkedésével ír körül. Pl. a szekrénytől jobbra 

van, de az ajtótól balra. Az ablak alatt, a szekrény mellett, a virágtól jobbra stb. 

A tanító a teremben található, látható tárgyra gondol. A gyerekek feladata kitalálni, mi lehet 

az. A kérdéseknél az előtte, mögötte, alatta, felette, jobbra, balra szavakat kell használniuk. 

A mf. 4. feladatát előkészíthetjük a fent leírt barkochba játékkal. Ha megoldható, a feladat 

legyen kivetítve a gyerekek előtt, hogy az irányok ellenőrzésekor lássák a helyes megoldást. 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Melyik tárgyra gondoltam? 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=141&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Térképkereső 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=141&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=141&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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A lecke utolsó feladatai (tk. 6. és mf. 5.): beszélgetés a családról, a család tagjairól, együttélési 

szabályok, szokások a családban, a családban végzett tevékenységek, munkamegosztás té-

mákhoz kapcsolódnak. 

Az első, Már iskolás vagyok leckéhez ajánlott tevékenységek (puzzle, képkirakó, színező) itt is 

végezhetők. 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Időutazás 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=183&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=az-iskolas-gye-

rek 

A feladat megoldása után megbeszélhetők az egyes életkorok, életszakaszok főbb feladatai, 

tevékenységei. 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

Ábécés olvasókönyv 1. (újgenerációs): 4–5. oldalán található képek, feladatok segítik a feldol-

gozást: https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined 

********************************************************************************** 

4. A mi iskolánk 

Célok, feladatok: A térbeli tájékozódás fejlesztése. A megismerési módszerek folyamatos al-

kalmazása (megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés). Az iskola környékének 

és épületének a lerajzolása. Becslés, mérés alkalmi egységekkel. Tájékozódás vázlatrajz alap-

ján. Alaprajz készítése. 

Fejlesztési terület: Tájékozódás az iskola épületében. Az iskola épületében és a környéken ta-

lálható jelek, jelzések értelmezése. Távolságok becslése és mérése. Mérési adatok összeha-

sonlítása. 

Ismeretanyag: Az iskolában található jelek, jelzések, piktogramok. Természetes mértékek (lé-

pés, arasz, láb stb.) Alaprajz. 

 

A leckét a tk. 68. oldalán található képgyűjtemény egészíti ki. 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: A lecke szervesen épül az előzőekre, így az ott ajánlott 

kiegészítő feladatok, játékok itt is ajánlottak. Ilyen pl.: Képzeletbeli séta: hunyják be a gyerekek 

a szemüket. A tanító közeli helyiségekbe „vezesse őket” egy képzeletbeli sétán (pl.  

Végigmegyünk a folyosón, lemegyünk a lépcsőn és jobbra fordulva belépünk az első ajtón. 

Hova jutottunk? stb.) 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Találj térképet Tibinek! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=183&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=az-iskolas-gyerek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=183&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=az-iskolas-gyerek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=183&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=az-iskolas-gyerek
https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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A mf. 1. feladata, az iskolaépület lerajzolása nehéz feladat egy elsős számára. Nem az élethű, 

a valóságra hasonlító rajzra kell törekedni, inkább annak megfigyeltetésére, hogy 

milyen színű az épület 

emeletes-e 

láttak-e függönyöket az ablakon 

lépcső vezet-e a bejárathoz 

mi található az iskola közvetlen közelében (gyalogátkelőhely, buszmegálló, park, boltok) 

van-e udvar/előkert/kerékpártároló stb. 

vannak-e fák, bokrok, virágok stb. 

A feladat megoldását közös séta előzze meg, amikor ezeket a szempontokat figyelembe veszik 

a megfigyelés során. Egyúttal megfigyelhetik a tk. 2. feladatához kapcsolódva a piktogramo-

kat. A menekülési útvonal ismerete, a tűz- és balesetvédelem az első napok kiemelt feladata. 

Ezek átismétlése is megtörténhet. A tk. 3. feladata ehhez kapcsolódik, hiszen az iskolai csengő 

nemcsak a tanórák/szünetek kezdetének, végének jelzésére szolgál, hanem tűzjelzésre is. 

Ezekben a hetekben sok iskolában gyakorolják a gyors iskolaelhagyást a tűzvédelmi gyakorlat 

során, melyre fel lehet készülni környezetismeret-órán is, ha pl. a helyes útvonalon hagyjuk el 

a gyerekekkel az iskola épületét. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

Ábécés olvasókönyv 1. (újgenerációs): 10–11. oldala 

https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined 

Mind az iskola, valamint környékének, iskolaudvarnak a megismerése, az arról való beszélge-

tés, mind az (iskolai) csengő, illetve a csengőhang értelmezésében segít. 

 

A tk. 5. és mf. 3. feladatában a gyerekek a mérést gyakorolják. Lényeges, hogy a hosszabb, 

rövidebb, magasabb, alacsonyabb, ugyanakkora stb. szavakat használjuk a feladatok elvégzése 

közben. Matematika- és olvasásórán az előkészítő időszak során hasonló feladatok előkerül-

nek. Ezeket a szabadidőben (napköziben), testnevelésórán is folytatjuk. 

Fontos, hogy konkrét, valóban elvégzett cselekvések során éljék át a gyerekek a mérést: lépjék 

le a terem hosszát, lábfejük, araszuk, testrészeik segítségével mérjenek. A mérést becslés 

előzze meg, de a becslést ne minősítsük, a gyerekek a mérés során úgyis ellenőrzik önmagukat. 

A különféle választott alkalmi mértékegységekkel való mérés előkészíti a szabvány mértékegy-

ségek használatát. A saját élmény, tapasztalat alkalmas összefüggések megláttatására, a meg-

felelő következtetések, így pl. a fordított arányosság megsejtetésére. 

A síkban, térben való tájékozódás fejlesztése az előkészítő időszak folyamatos feladata. 

 

A mf. 5. feladata, a saját szoba alaprajzának lerajzolása még nehéz egy elsős kisgyereknek. 

A feladatot átalakíthatjuk, kérhetjük, hogy rajzolja le a szobáját (nem az alaprajzot) vagy segít-

hetjük az alaprajzkészítésben, ha képzeletbeli utazásra hívjuk: mit láthatna egy kis rovar, ha a 

szobája felett elrepülne, vagy egy manó, ha repülőgépével/léghajójával a szobája fölé emel-

kedne. 

https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined
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********************************************************************************** 

5. Élő és élettelen 

Célok, feladatok: A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése. Élő-

lények és élettelen dolgok megnevezése kép alapján. A táplálkozás és a légzés tényének bizo-

nyítása kísérlettel. 

Fejlesztési terület: Településfajták megnevezése. Az élőlények és az élettelen dolgok összeha-

sonlítása, különbözőségük megfogalmazása. Az életjelenségek tudatosítása. 

Ismeretanyag: Lakcím ismerete. Az élőlények csoportjainak megnevezése. Az életjelenségek: 

növekedés, táplálkozás, légzés, mozgás, szaporodás. 

 

A tk. és mf. 1. feladata kapcsán a gyerekekkel röviden meg kell nevezni a tanya/falu/város/fő-

város közötti különbségeket, a lényegre törekedve. A saját lakóhely megnevezése, jellemzői-

nek összegyűjtése a kiemelt feladat. 

Szituációs játékokban eljátszható, ki hogyan megy haza (gyalog, tömegközlekedéssel, autóval), 

az erre vállalkozó gyerekek röviden elmondhatják az útvonalat is. 

A feladat során a közlekedési lehetőségekről és az esetleges veszélyforrásokról beszélhetünk, 

s a tájékozódást és a közlekedést segítő eszközökről, jelzésekről. Házi feladat lehet a mf. 16/2. 

feladata, a gyerekek kiegészíthetik olyan közlekedési táblákkal is, melyeket nem látnak a fel-

adatban, de útjuk során igen. 

 

Kiegészítő anyagok: 

- A városi közlekedést segítheti rövidfilm lejátszása, ezek közül ajánlható a Youtube-on is meg-

található: 

- STOP! Közlekedj okosan! sorozat epizódjai, pl.: 

https://www.youtube.com/watch?v=qeM5CI8fKoY 

- MiniKRESZ: https://www.youtube.com/watch?v=KD_MDzHWAvA 

- Bence közlekedik sorozat: https://www.youtube.com/watch?v=1Cb2GIx-MMs 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

Ábécés olvasókönyv 1. (újgenerációs): 6–7. oldala 

https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Mesterséges, természetes? 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Valamint a közlekedéshez, közlekedési eszközökhöz és a téri tájékozódás gyakorlásához: Ne 

tévedj el! http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=73 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: a leckéhez több film és interaktív feladat található, melyek 

jól használhatóak, a tankönyvi és munkafüzeti feladatokhoz szervesen kapcsolódnak: 

https://www.youtube.com/watch?v=qeM5CI8fKoY
https://www.youtube.com/watch?v=KD_MDzHWAvA
https://www.youtube.com/watch?v=1Cb2GIx-MMs
https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=73
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- Élőlények – élettelen kiválasztása az élők közül: https://player.nkp.hu/play/45167 

Itt kiegészítő feladatként az élőlényeket ember-állat-növény kategóriákba érdemes csoporto-

sítani. 

- Élő vagy élettelen: https://player.nkp.hu/play/52855 

- Kerti móka: https://player.nkp.hu/play/19738 

A feladat kapcsán a természeti és épített környezetet, az élőt és élettelent neveztethetjük meg 

a gyerekekkel, a képkirakó feladatban. 

- Nagy levegő!: https://player.nkp.hu/play/56750 

- Vígan éltek…: https://player.nkp.hu/play/56758 

Fenti két feladat tanári segítséget igényel, mivel absztrakciót kíván meg. A gyerekeket a konk-

rét rajzokból kiindulva kell rávezetni – a lényegkiemelés segítésével – a megoldásra, egyúttal 

rámutatni arra, hogy a megnevezett életjelenségek az élőlények különböző csoportjaira (em-

berek, állatok, növények) egyaránt érvényesek. 

 

A mf. 4. feladata kapcsán a gyerekek megfigyelhetik, hogy a növényeknek az életben mara-

dáshoz szükségük van táplálékra, vízre. Célszerű megbeszélni, hogy a kísérletet valóban élő 

növényekkel nem végezzük el, hiszen azok pusztulásához vezethet, míg a levágott petrezse-

lyemszár már csak rövid ideig tud frissen maradni vízzel ellátva is. 

Emiatt az 5. feladat kísérletét élő növénnyel ne végezzük el, ne adjunk mintát élőlények el-

pusztítására. 

 

A mf 17/6. feladatát a mellékletben található képek beragasztásával oldjuk meg. 

 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: Élő vagy élettelen? https://learningapps.org/1786545 

 

Kiegészítő anyagok: Tar Károly: Mesés közlekedés 

http://mek.niif.hu/02000/02038/html/ 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Technikaórán járműkészítés, pl.: http://krokotak.com/2016/08/glue-lee-printable-cars/) 

- Papírmakettek alapján az alábbi oldalról: http://papirmakett.fw.hu/ 

- Zöldségekből, gyümölcsökből a gyerekek által jól ismert „Tesz-vesz város” könyvek rajzai 

alapján. Ehhez a könyvhöz filmrészletek is találhatóak az interneten, pl.: 

https://www.youtube.com/watch?v=-XwOZO28KMQ 

********************************************************************************** 

 

6. A növények 

Célok, feladatok: A természeti környezet megfigyelése. Növények megnevezése, az emberi 

életben betöltött szerepük megbeszélése. A növények életfeltételeinek megismerése. Az idő-

járás megfigyelése, az időjárásnak megfelelő öltözködés megtervezése. 

https://player.nkp.hu/play/45167
https://player.nkp.hu/play/52855
https://player.nkp.hu/play/19738
https://player.nkp.hu/play/56750
https://player.nkp.hu/play/56758
https://learningapps.org/1786545
http://mek.niif.hu/02000/02038/html/
http://krokotak.com/2016/08/glue-lee-printable-cars/
http://papirmakett.fw.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=-XwOZO28KMQ
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Fejlesztési terület: Egyszerű növényápolási munkák elvégzése (ültetés, öntözés, talajlazítás), 

és a hozzájuk tartozó néhány eszköz nevének megismerése, az eszközök használata. Időjárási 

piktogramok értelmezése. 

Ismeretanyag: A növények életfeltételei. A növényi részek: gyökér, törzs, szár, levél, lombko-

rona, virág. Életfeltételek. A növény fejlődési szakaszai, csíráztatás. A szobanövények gondo-

zása. 

 

A leckét a tk. 69. oldalán található képsorozat egészíti ki. 

 

A fejezet ismeretanyagának feldolgozásához feltétlenül javasolt – a lehetőségek, adottságok 

függvényében – tanulmányi séta, kirándulás, közeli park vagy iskolaudvar meglátogatása. 

Az őszi kerti munkák megfigyelése mellett azok kipróbálása – az iskolaudvar rendezésében 

való aktív részvétel, vagy lehetőség esetén kiskertben közösen végzett munka jóval mélyebb 

nyomot hagy a gyerekekben. 

 

Előzetes ismeret: élő és élettelen, épített és természetes környezet megkülönböztetése. Az 

élőlények csoportosítása: ember, állat, növény. A korábbi leckék, illetve azokhoz kapcsolódó 

(interaktív) feladatok segítették ezt. 

A tk. 1. feladatában a szűkebb és tágabb környezetből vett képeken a gyerekeknek fel kell 

ismerniük a növényeket, míg a munkafüzet 1. feladatában a már ismert képen csak a növé-

nyeket kell kiszínezniük. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Növények – ahol a kakukktojás megkeresése a feladat: 

https://player.nkp.hu/play/45169 

 

A mf. 2. feladatához a munkafüzeti mellékletből kivágható és beragasztható képeket kell fel-

használni. 

 

A tk. 2. feladatában a növények számos felhasználási módjára látunk példát. Ezek felismerése 

a gyerekeknek nem könnyű: 

 zöldségként élelmiszer 

 teát főzhetünk (szárított) részeiből 

 ruha készülhet belőle (pl. len) 

 papír (fa) 

 játékok (fa) 

 állatoknak táplálék 

 használati tárgyak (kosár) 

 élőhely, búvóhely az állatoknak (pl. fa odva) 

 hangszer készülhet belőle 

 díszíti szobánkat (virágként) 

https://player.nkp.hu/play/45169
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Természetesen számos más felhasználása létezik (építkezünk, bútort készítünk stb.). A képek 

felismeréséhez, abban a növények szerepének felismeréséhez sokszor absztrakció szükséges, 

így a tanítói segítségre nagy szükség van. 

Javaslat: a tanító a feladatban felsorolt példákra hozzon az órára megtapintható, kézbe vehető 

tárgyakat, példákat. Így könnyebben felismerik, megérzik a gyerekek a növényi eredetet, alap-

anyagot. 

 

3. feladat: Növényi részek felismerése, megnevezése 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A növény részei: https://player.nkp.hu/play/60105 

Mivel a legtöbb gyerek ekkor még nem tud olvasni, így a feladat csak tanári segítséggel meg-

oldható. 

Javaslat: a tanító hozzon be olyan virágos növényt (pl. petúnia), melyet gyökerével együtt ki 

tud emelni a földből, s amelyen a gyerekek a valóságban is megnézhetik és megnevezhetik a 

növényi részeket. A növényt az óra végén vissza kell ültetni a földbe. Hasznos, ha locsolásáról 

a későbbiekben a gyerekek gondoskodnak. 

 

A feladat része lehet az 5. feladatban is kiemelt kerti munkálatoknak – amennyiben lehetsé-

ges, a növényt vagy növényeket az iskola kertjébe vagy balkonládába ültessük el a gyerekek-

kel. 

Az őszi kerti munkákhoz kapcsolódva beszélünk a gyerekeknek a növények életciklusairól, 

mely az évszakok változásához kapcsolódik. Az őszi évszak jellemzőinek megnevezésekor té-

rünk ki az ősszel célszerű ruházatra – ez a mf. 4. feladatához kapcsolódik. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Kertészkedésre fel!: https://player.nkp.hu/play/80425 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

Matematika 1/1. (újgenerációs) 36. o. és 37. oldal: 

https://player.nkp.hu/play/208623/false/undefined 

Ábécés olvasókönyv 1. (újgenerációs) 17. oldal: 

https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined 

 

A tk. 4. feladatában lerajzolt babcsíráztatást javasolt elvégezni. Ehhez szakmai segítséget 

nyújt, egyúttal az előző lecke (életfeltételek) megfigyeléséhez, kísérletezéshez, tapasztalatok, 

következtetések szerzéséhez segítséget nyújt az alábbi oldal leírása: 

http://www.termeszettar.hu/anyagok/csira/csira.html 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Egy csíranövény fejlődése: 

https://player.nkp.hu/play/60125 

********************************************************************************** 

 

https://player.nkp.hu/play/60105
https://player.nkp.hu/play/80425
https://player.nkp.hu/play/208623/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/208747/false/undefined
http://www.termeszettar.hu/anyagok/csira/csira.html
https://player.nkp.hu/play/60125


FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 41 

7. Az állatok 

Célok, feladatok: A természeti környezet megfigyelése. Állatok megnevezése és csoportosítása 

képek segítségével. 

Fejlesztési terület: A családi szabadidő eltöltése. A házban és a ház körül élő állatok megneve-

zése, és az ember számára jellemző tulajdonságaik felsorolása. Élőhelyek, lakóhelyek megne-

vezése. 

Ismeretanyag: Környezetünkben élő állatok. Háziállatok. A hobbiállatok. Vadon élő állatok. 

Házi kedvencek. Élőhelyük, táplálkozásuk, kicsinyeik. A házi kedvencek gondozása. 

 

A leckét a tk. 70., 71., 72. oldalán található képgyűjtemény egészíti ki. 

 

A lecke témája igen közel áll a gyerekekhez, bizonyára sokuknak vannak otthon állataik, me-

lyeknek gondozása részben az ő feladatuk. Az ismeretek elmélyítése, a saját élmény megszer-

zése érdekében javasolt, hogy a lehetőségek, adottságok figyelembevételével a tanórát egé-

szítse ki állatkertben/vadasparkban/baromfiudvarban stb. tett látogatás. Ha van olyan házi 

kedvenc, amelyik biztonsággal behozható az iskolába (apró rágcsáló stb.), akkor buzdítsuk a 

gyerekeket erre. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Szabadidőben állatmesék hallgatása 

- Énekórán állatokról szóló gyerekdalok hallgatása 

- Testnevelésórán utánzó mozgások (nyusziugrás, pókjárás stb.) 

- Rajz és technikaórán: illusztráció állatmeséhez, origami, egyéb papírmunkák 

- Matematikaórán a Matematika 1/1. (újgenerációs) tankönyvben található eseményképek, 

illusztrációk, pl: 24. o., 25. o., 26. o., 28.o., 32.o. 

- Olvasásórán az Ábécés olvasókönyv 1. (újgenerációs) könyvben található eseményképek, 

pl.:10. o., 15. o., 18–19.o. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: a lecke feldolgozását öt, állatokról szóló videofilm és nyolc 

interaktív tananyag segíti. 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Tápláléklánc összeállítása képek alapján: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=24&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=elolenyek-

kozossegei 

- Hol él, mivel táplálkozik? 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Házi vagy vadon élő? https://learningapps.org/display?v=ppq0ezxkk15 

- Házi kedvenc vagy haszonállat? https://learningapps.org/display?v=pbpwt9tnc15 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=elolenyek-kozossegei
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=elolenyek-kozossegei
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=elolenyek-kozossegei
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=elolenyek-kozossegei
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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A tk. és mf 1. feladataiban saját élményeik, emlékeik alapján kell megnevezniük a gyerekeknek 

a szűkebb vagy tágabb környezetükben élő állatokat. 

 

A tk. 3. és 4. feladatában a haszonállat és a hobbiállat (kedvtelésből tartott állat – máshol: 

társállat) megkülönböztetése történik. Jó tudatosítani, hogy vannak olyan állatok – ilyen pl. a 

kutya is, mely mentőkutyaként, vakvezető kutyaként fontos feladatot láthat el, míg mások 

csak kedvtelésből tartják. 

„A haszonállatok olyan, elsősorban háziállatok (ló, szarvasmarha, juh, sertés, baromfi), ame-

lyek termelését (tej, hús, tojás, gyapjú) vagy szolgáltatását az ember hasznosítja. Az igásállat 

vonóerejével, a sportló, a terelő-, az őrző pásztorkutya ügyességével, gyorsaságával, a nyomo-

zókutya vagy mentőkutya speciális ösztöneivel különleges szolgáltatást nyújthat.” 

(forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tarta-

lom/tamop425/2011_0001_521_Altalanos_allattenyesztes/ch01.html) 

Fontos hangsúlyozni a felelős állattartás szabályait, a gyerekek saját élményeikkel gazdagít-

hatják az órát, a tanító akár állatbábok segítségével is segítheti a szabályok megértését, rögzí-

tését. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Rajz- és technikaórákon (ujj)bábok készítése papírból, filcből. Pl. 

https://www.espacoinfantil.com.br/moldes-de-dedoches-de-animais-para-imprimir/ 

https://www.espacoinfantil.com.br/moldes-de-dedoches-de-bichinhos-para-imprimir/ 

 

A tk. 21/6 és a mf. 21/5 feladatai kapcsán fontos megemlíteni és megbeszélni, hogy a kutyák 

nem csontot vagy kutyaeledelt, a macskák nem tejet vagy konzervet esznek, hanem vannak 

húsevő, növényevő és mindenevő állatok.  

********************************************************************************** 

8. Összefoglalás (csak a munkafüzetben található!) 

Célok, feladatok: Az ismeretek rendszerezése. Játékos összefoglalás. 

Fejlesztési terület: A tanultak ismétlése. 

Ismeretanyag: Élő és élettelen jellemzői, az életjelenségek, a növények részei, az életfeltéte-

lek, a környezetünkben élő állatok. 

 

Az összefoglaló lecke a munkafüzet 22–23. oldalán található. 

(Megjegyzés: A mf. 8. feladata hibás: az ott említett játéktábla nem található meg a melléklet-

ben, helyette katica, lepke és méhecske figurák vannak, melyek kivághatók és bábuként hasz-

nálhatók, egy a feladat útmutatása alapján, a tanulók által elkészített játéktáblán.) 

 

Az összefoglaló leckéhez külön interaktív feladatok nem készültek, de a korábbi leckékben 

ajánlott interaktív anyagok az összefoglaló órán is felhasználhatók. 

Fontos megemlíteni, hogy játékos összefoglalásról és nem számonkérésről van szó. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Altalanos_allattenyesztes/ch01.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Altalanos_allattenyesztes/ch01.html
https://www.espacoinfantil.com.br/moldes-de-dedoches-de-animais-para-imprimir/
https://www.espacoinfantil.com.br/moldes-de-dedoches-de-bichinhos-para-imprimir/
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A gyerekek két hónapja járnak iskolába, az összefoglaló óra nagy valószínűséggel az őszi szünet 

utánra esik, így lehetőség lesz (s erre kérni is kell a gyerekeket) saját maguk által gyűjtött ter-

méseket hozni az órára. 

 

Javasolt kisebb csoportokban, akár versenyszerűen megszervezni a tanórát, ahol a gyerekek 

csoportban azonos vagy különböző (ha szükséges, differenciált) feladatokat oldanak meg. 

Ezekhez a munkafüzeti feladatok jó kiindulópontot nyújtanak. 

 

Kiegészítő anyagok: 

Állathangok felismerése (bagoly, madárcsicsergés, harkálykopogás, kutyaugatás, macskanyá-

vogás stb.). Forrás lehet: https://www.youtube.com/watch?v=4GFJbkCzDzc 

(az ellenőrzésnél a képek is megnézhetők, a feladat kiadásánál csak a hangok hallhatók) 

https://www.youtube.com/watch?v=h8Q-jlHBcXM 

„Tapogatós feladat”: zsákban található növényi részek (makk, ág, toboz, kéreg stb.), állathoz 

tartozó (toll, csigaház stb.) és használati tárgyak (ceruza, hegyező, fogó, kanál) kitapogatása, 

megnevezése, majd csoportosítása. 

A használati tárgyak szétválogatása két csoportra. Iskolában használjuk – Nem az iskolában 

használjuk. 

A tanító által elrejtett tárgyak megkeresése 

szóbeli útmutatás 

alaprajz (térkép) segítségével 

Képek időrendbe helyezése: 

az ember növekedése 

az állatok növekedése 

a növények növekedése 

Képkirakók (puzzle) és memory-játékok állatokkal, növényekkel, pl. az alábbi alkalmazással: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0d4d108ae8ee 

Képpárosítók, – pl. állatok és kicsinyek: 

https://www.tes.com/lessons/fIFXcJ8q9jk0wg/animals-and-their-babies 

- foglalkozások és eszközeik – foglalkozások és járművek: 

http://www.totschooling.net/2014/06/occupations-vehicles-matching-activity.html 

********************************************************************************** 
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II. fejezet  

 
 

 A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Tematikai egység: Az iskolás gyerek 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az állandóság és változás szempontjából a napi 

és éves ritmus felismerése, mintázatok keresése. A megfigyelés, a mérés és a tapasztalatok 

rögzítése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a saját test megismerése. 

A fejezetben megjelenő problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mi a különbség az iskolás és az óvodás gyerek napirendje között? 

Mivel telnek a hétköznapok, a hétvégék és az ünnepek? 

Hogyan, mikor és mennyit tanulunk? 

Hogyan tájékozódunk a környezetben? 

Mit, mikor, hogyan és mennyit együnk? 

Mi a különbség felnőttek és gyerekek között? 

Ismeretek: 

A napszakok, évszakok váltakozása. A napok és a hónapok. Napirend és napszakok. 

Az emberi test külső képe. Az ember főbb testrészei. Legfontosabb érzékszerveink és szerepük 

a környezet megismerésében. Védelmük fontossága és módjai. 

Fejlesztési követelmények: 

Napi- és hetirend tervezése, a megvalósítás értékelése. 

Helyes testtartás. 

A megvilágítás szerepének felismerése tanulás közben. 

A helyes táplálkozási és a higiénés szokások tudatosítása, alkalmazása a napi gyakorlatban. 

Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más felnőtt testméreteinek mérése, az 

adatok összehasonlítása, relációk megfogalmazása. 

Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében, a test működésében. 

Példák gyűjtése. A mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a légzésszámra. 

Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése és gyakorlása, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak: Idő, ritmus, érzékszerv, testrész. 
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A tananyag elsajátításának mérésére még ekkor sem ajánlatos írásos felmérőt íratni.  Fonto-

sabb, hogy a tanuló legyen képes megnevezni (rajzon színezni) az egyes testrészeket, érzék-

szerveket, megnevezni funkciójukat, akár egyénileg, akár párban vagy csoportban. Ennek „szá-

monkérése” akár testnevelésórán is történhet. Ha a tanító elmaradást tapasztal, akkor annak 

feltérképezése alapvetően a felzárkóztatást szolgálja. 

 

 A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tan-

tárgyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet 7 + 1 összefoglaló leckéből áll. 

Az első két lecke szorosan kötődik az előző fejezet leckéihez: az iskolás gyerek, valamint napi-

rendjének bemutatása a célja. Az előző fejezet hasonló leckéihez képest azonban változás, 

hogy alapvetően nem a külső környezet megismerésére hív, hanem a már megváltozott napi-

rend tudatosításához nyújt segítséget. 

A következő négy leckében a testrészek, fejlődés, növekedés, az érzékszervek, helyes tisztál-

kodási és táplálkozási szokások bemutatásával jut el a záró leckéhez, mely a Ritmusok címet 

viseli. Ez a lecke integrálja a fejezet megelőző leckéit: célja különféle szabályosan ismétlődő 

jelenségek, tevékenységek, események bemutatása, melyek a gyerekeket körülveszik. 

Így jut el a napi, az egészséges életmód szolgálatában álló, ismétlődő tevékenységek bemuta-

tásától a más élőlények életében és a természetben lejátszódó, ritmikusan ismétlődő esemé-

nyek bemutatásáig. Ezzel a Ritmusok lecke összekötő híd a II. fejezet leckéi és a III. fejezet 

között – mely utóbbiban majd a természetben lezajló, ritmikusan ismétlődő körforgással, az 

évszakokkal ismerkednek meg a gyerekek. 

A fentieknek megfelelően minden olyan tevékenység – legyen az a helyes iskolai napirend és 

szokásrend kialakítása, a tanórák ismétlődő ritmusa, a zenei ritmus stb. –, melyben az ismét-

lődést megfigyelheti és tudatosíthatja a gyerek, a tantárgyi kapcsolódásra kitűnő lehetőség. 

Értelemszerűen erre kiemelten alkalmas az ének-zene, a testnevelés tantárgy, de magyar 

nyelv és irodalom-, valamint matematikaórákon a folyamatok/események mozzanatainak idő-

beli elrendezése, az időrendkezelés kiemelt fontosságú. A mondókák, versek, dalok ismétlődő 

ritmusa, visszatérő fordulatai, rajzórákon az ismétlődő motívumok, mintasorok szintén alkal-

masak a tantárgyi koncentrációra. 

 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 7 +1 összefoglaló óra, tudatosítva azt, hogy a fejezet 

leckéi szorosan kötődnek a korábbi és későbbi fejezethez, azaz bizonyos elemei, ismeretei 

korábban is megbeszélhetők. Mivel több ponton a helyes szokások kialakítása alapvető cél, 

így ezek a témák a tanév szinte minden egyes napján újra s újra megjelennek (helyes táp-

lálkozás, tisztálkodás stb.) 

 

 A fejezet felhasználási területei – milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet al-

kalmazni: 
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A fejezet szervesen kapcsolódik az első fejezethez. Ismereteinek többsége a gyerekek számára 

nem újdonság – ugyanakkor azok tudatosítása, törekedve a helyes szokások kialakítására, le-

gyenek azok iskolai vagy a tisztálkodáshoz, táplálkozáshoz kapcsolódó szokások, az eltérő szo-

ciokulturális családból származó gyerekek számára nem egyforma feladatot jelentenek. 

 

 Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemu-

tatása: 

A munkafüzeti feladatok rajzzal, színezéssel, összekötéssel megoldhatók. A tanulók tanítói se-

gítséggel ismerkedhetnek a csoportmunkával, páros munkával, kooperálhatnak egymással. 

Egyes leckék erre jó lehetőséget adnak. 

 

 Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Az eltérő szociokulturális hátterű gyerekek, családok szokásai nagyon különbözőek lehetnek. 

Erre a tanítónak fokozottan figyelnie kell. A családok táplálkozási stb. szokásai közötti eltéré-

sek hátterében rejlő okokat a gyerekek a legtöbbször nem ismerik (pl. vegetáriánus étkezés), 

a tanító érzékenyen, rugalmasan kezelje ezeket a helyzeteket. 

 

 Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, tolltartó, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag se-

gítheti a munkát. Füzet vezetése lehetséges, de nem szükséges. 

 

 A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A társadalmi szolidaritást segíti, ha beszélgetünk (képekkel is illusztrálhatjuk), hogy a Földön 

élő emberek külső tulajdonságai nagyon eltérőek – testalkat, haj- és szemszín, bőrszín stb. 

Különböző játékokban, csoportalkotások során a gyerekek megélhetik, hogy más-más tulaj-

donságaik alapján különféle csoportokba kerülnek, de megfogalmaztatunk olyan tulajdonsá-

gokat, melyek mindenkiben közösek. A belső tulajdonságokra helyezzük a hangsúlyt, szókincs-

gyarapítással törekedjünk ezek megnevezésére. A tanulók váljanak képessé önmagukról és 

egymásról jó tulajdonságok megnevezésére. Próbáljunk ezekből „gyűjteményt” létrehozni – 

érzékeltetni, hogy az osztályközösség így színes, értékes. Kiindulópontunk lehet egy család 

sokszínűsége – az osztályközösségé – s majd évek múltán jutunk el oda, hogy a társadalmi 

sokszínűséget, egy nagyobb közösség értékeit meg tudják fogalmazni. 

********************************************************************************** 
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1. Az iskolás gyerek  

Célok, feladatok: Az ember megismerése. A közösséghez tartozás fontosságának felismerte-

tése. Saját és társak tulajdonságainak felsorolása. 

Fejlesztési terület: Külső és belső tulajdonságok megfogalmazása. Belső tulajdonságok értéke-

inek megbeszélése. 

Ismeretanyag: Az emberi test külső képe. A közösség szerepe. Az egészség megőrzésének 

módjai. 

 

Képgyűjtemény: tankönyv 67. oldal 

 

A leckére való ráhangolódást Csukás István: Pom Pom meséi segítik. A mese alkalmas arra, 

hogy egyrészt rávilágítson arra, hogy különböző külső tulajdonságokkal rendelkezünk, külön-

böző érzésekkel, elképzelésekkel érkeznek a gyerekek az iskolába, másrészt oldja azt a félel-

met, feszültséget, mely még mindig benne lehet néhány elsős gyermekben. 

 

A munkafüzet 1. feladatában a gyerekek – követve a vonalat – megtalálják azt, ki hova indul 

reggelenként. A feladat alkalmas a tanóra eleji beszélgetés elindítására: annak tudatosítására, 

hogy megszületésünktől halálunkig különféle tennivalóink, ellátandó feladataink vannak. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Útkereső: https://player.nkp.hu/play/25974 

 

A tankönyv 3. feladatában kis ikonok, rajzok értelmezésével a tanulók meghatározhatják isko-

lai és iskolán kívüli feladataikat, rendszeres tevékenységeiket. A feladatban a rajzok értelme-

zése, egy-egy iskolai vagy iskolán kívüli közösséghez kapcsolása elvonatkoztatást kíván meg, 

ehhez sokaknak tanítói segítségre van szüksége. A tanulók mozgással, a térben elfoglalt he-

lyükkel kifejezve más-más, változó csoportokat alkothatnak a tevékenységeik szerint, melynek 

során megélhetik, hogy különböző szempontok szerint hogyan alkothatnak közösséget. Fon-

tos megtapasztalniuk különbözőségeiket, de azonosságaikat is, az összetartozás és az egyedi-

ség élményét. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- A feladat tantárgyi kapcsolódást mutat a matematikával (a halmazok témakörhöz). 

-  Testnevelésóra: sorakozás testmagasság szerint – kisebb csoportokban majd az egész osz-

tállyal; csoportalkotások futás közben különféle szempontok alapján. 

Irodalom, illetve ének-zene: Sándor napján megszakad a tél… c. vers/ének 

 

A munkafüzet 4. feladatában a tanulók önmagukat rajzolhatják le – érdemes előtte megbe-

szélni, melyek azok a külső jelek, melyek az iskolás létet szimbolizálják (iskolatáska, esetleg 

köpeny, jelvény stb.). A „Mit sportolok?” kérdésnél fontos hangsúlyozni, hogy ne csak a sport-

egyesületbe járó gyerekek tekintsék a választott mozgásformát sportnak. Erősíteni kell a sport, 

https://player.nkp.hu/play/25974
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a mozgás fontosságát az iskolás gyerekek egészséges fejlődése szempontjából. A feladat szo-

rosan kapcsolódik a tankönyv 5. feladatához. 

 

A tankönyv 4. és 6. feladata a fejezet két későbbi leckéjéhez (Tisztálkodás, Táplálkozás) is kap-

csolódik, ugyanakkor a tanórán elsősorban arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a helyes minták 

megerősítést kapjanak. 

 

A 4. feladat zöldség-gyümölcs szobrait – vagy zöldség, gyümölcsszeletekből kirakott képet – 

zöldséggel, gyümölccsel készített nyomatot vagy étkezésre szánt vegyes zöldségtálat, gyü-

mölcssalátát ajánlott technika vagy rajzórán megvalósítani. 

 

Kiegészítő anyagok: Az I. fejezethez ajánlott Richard Scarry Tesz-vesz városának gyerekekhez 

közelálló járművei itt is inspirálhatják a munkát. 

- Amennyiben erre lehetőség van, Arcimboldo-festmények is bemutathatók.  

 

A munkafüzet 2. és 3. feladata a ritmus, ismétlődés, megfigyelés, a rész-egész viszonyok, idő-

beli sorrendiség megfigyeltetésére alkalmas, gondolkodási folyamatokat fejleszt. A 2. feladat 

megoldásához képek a munkafüzet mellékletében találhatók. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Mi kerül a táskába: https://player.nkp.hu/play/107935 

 

A tanóra lezárására a tankönyv 7. feladatát ajánljuk. Lényeges kiemelni, hogy egyedi, másoktól 

eltérő tulajdonságaink épp olyan fontosak, meghatározók, mint azok, melyek hasonlóvá tesz-

nek a többiekkel. Sokszor nehéz másokról megfogalmazniuk ilyen mondatokat a gyerekeknek 

– ebben az esetben bátran játszhatjuk úgy, hogy azt kérjük, önmagáról mondjon egy különle-

ges, de vonzó tulajdonságot. A játékot érdemes a tanév során többször elővenni: akár ünne-

peken – pl. születésnapon „ajándékozhatják meg” ehhez hasonló pozitív mondatokkal egy-

mást a gyerekek. 

********************************************************************************** 

2. A napirend 

Célok, feladatok: A napi és az éves ritmus felismerése, az állandóság és a változás szempont-

jából. Az óvodai és iskolai napirend összehasonlítása. Napi- és hetirend megtervezése, a meg-

valósítás értékelése. 

Fejlesztési terület: Az iskolás és óvodás gyerek napirendje közti különbség megfogalmazása. 

Egy felnőtt és egy gyermek napi tevékenységeinek összehasonlítása, a különbségek indoklása. 

Ismeretanyag: A napok, napszakok megnevezése, váltakozása. A hét napjai. Napirend és idő-

beosztás fogalma. Ünnepnapok. 

 

https://player.nkp.hu/play/107935
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Az I. fejezet leckéiben már sok szó esett az óvodás és iskolás gyerekek szokásainak, tevékeny-

ségeinek különbözőségéről. Ebben a leckében tudatosan, az időrendre figyelve kell a gyere-

keknek a napirend tevékenységeit a napszakok megnevezésével összegyűjteni, sorba ren-

dezni. 

A tankönyv 2. feladata, valamint a munkafüzet 1. feladata, a munkafüzet mellékletében talál-

ható képek beragasztásával az időrendi sorrend felállítását célozza. Segíti az időrendi viszo-

nyok, valamint a köztük lévő összefüggések megértését. A tanulók a napszakok, az időpont, 

időtartam, időegység stb. megadásával, a tegnapelőtt/tegnap, ma/holnap/holnapután, illetve 

korábban/előtte/később/utána stb. szavak segítségével meséljék el napirendjüket. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Napszakok és a napirend: 

https://player.nkp.hu/play/107936 

 

A tevékenységek sorrendjének visszatérő tévesztése fontos jelzés a pedagógus,  

fejlesztőpedagógus számára. A napi ritmusban ismétlődő saját tevékenységek sorrendisége, 

az abban való eligazodás, egyre nagyobb önállóság kisiskoláskorban már nélkülözhetetlen. 

Ha az időbeliséget kifejező fogalmak hiányoznak, ha nehezített az események sorrendjének 

megállapítása, akkor az időérzékelés zavart. Ez az alapja annak is, hogy a gyermek a betűk, 

szavak egymáshoz való viszonyát megértse, enélkül a szövegértés elképzelhetetlen. 

 

Szakirodalmi ajánló: Amit az óvónőnek észre kell venni – Tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos 

óvodások képesség- és készségszintjéről (szerzők: Aszalai Anett, Horváth Judit, Horváthné 

Csapucha Klára, Dr. Rónáné Falus Júlia). Flaccus Kiadó, 2005 

 

A feladathoz hasonló, az időrendiséget, események sorrendjének rendezését kívánó feladato-

kat mi magunk is alkothatunk, amikor a gyerekek által jól ismert mesék eseményképeit rakat-

juk sorrendbe vagy ismeretlen események képkockáinak eseménysorrendjét kérjük. A tk. 4. 

feladata ezt célozza. 

 

Az Ábécés olvasókönyv 1.-ben is található láncmese. Ezt a mesetípust a kisiskolások nagyon 

szeretik, a mese eseményei egymáshoz kapcsolódnak, egymásból következnek. Sok esetben a 

mese közepén a lánc „megfordul”, „visszafejtődik”. Ezek olvasása, a történetek elmondása, a 

sorrendiség felállítása kapcsolódhat olvasásórán a környezetismeret feladathoz. 

 

A szabadidő időbeosztásában, a tanulási időn túli tevékenységek strukturálásában a gyerekek 

még felnőtt segítségére szorulnak. Sokszor okoz nehézséget a különórákra, szakkörökre, 

sportkörökre időben való elindulás. A munkafüzet 2. és 3. feladata ebben segít. A tankönyv 6. 

feladatában található kördiagramok értelmezése a legtöbb gyermek számára még tanítói se-

gítséggel is nehéz. 

A hét különféle napjaihoz más-más elfoglaltságok tartoznak. A hét napjainak megnevezése, 

egymáshoz való viszonyuk megtanítása feladat. A tankönyv 5. feladata ezt segíti. 

https://player.nkp.hu/play/107936
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Interaktív feladat az NKP oldalon: A hét napjai – hangzóanyag (népköltés) és interaktív tan-

anyag: https://player.nkp.hu/play/63437 

 

A napszakok és a hét napjainak tevékenységi láncába az évkörhöz kapcsolódó ünnepkör, ün-

nepi szokások is beletartoznak. A munkafüzet utolsó, hangyával jelölt feladatánál a kis rajzok-

ból kell felismerni a megfelelő ünnepkört, kiszínezni a rajzokat megfelelő színnel, illetve kivá-

lasztani a közeledő ünnepet/népszokást.  

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Őszi ünnepek, jeles napok https://player.nkp.hu/play/62292 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Megvalósulhat ének-zene-órán az ünnepekhez kapcsolódó énekek felelevenítésével, és ma-

gyar irodalom-órán az ünnepi versek felmondásával is. 

  

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: A feladatokhoz hasonló, az időrendiséget, események 

sorrendjének rendezését kívánó feladatokat mi magunk is alkothatunk. 

********************************************************************************** 

3. Testünk 

Célok, feladatok: A saját test megismerése, az ember egészsége szempontjából. A testrészek 

megmutatása, megnevezése. Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más fel-

nőtt testméreteinek mérése. 

Fejlesztési terület: Tájékozódás a testen. A jobb és a bal fogalmának gyakorlása. Mérési adatok 

összehasonlítása, relációk megfogalmazása. A különböző fejlődési szakaszok megnevezése, 

sorba rendezése. 

Ismeretanyag: Az emberi test külső képe. Az ember főbb testrészei. Életjelenségek: fejlődés, 

növekedés, öregedés. Életszakaszok. 

 

A lecke az előző leckében gyakorolt, a napi, heti és éves rendhez, ismétlődő tevékenységekhez 

kapcsolódó eseménysorrend fogalmát kiszélesíti: a különböző fejlődési szakaszok bemutatá-

sával és megnevezésével, a kisiskoláskorra koncentrálva. 

A lecke első feladataiban a főbb testrészeket kell felismerniük és megnevezniük a tanulóknak. 

A feladatok minden esetben a bal-jobb irány felismerésével, megnevezésével kapcsolódnak 

össze. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

. - Matematika – geometria, szimmetria, tükrözések, rajz és technika, szimmetrikus ábrák ki-

egészítése 

- Rajzóra: szimmetrikus ábrák (pl. lepke) színezése 

https://player.nkp.hu/play/63437
https://player.nkp.hu/play/62292
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- Testnevelésóra: tükörjátékok, gimnasztikai feladatok párban, egymás mozdulatainak pontos 

utánzásával. 

Kiegészítő anyagok: 

- Ízületeknél miltonkapoccsal rögzített papírfigura készítése (pl. technikaórán), vagy egyszerű, 

papírból kivágott síkidomokból emberfigura kirakása, különböző mozdulatok ábrázolásával. 

- Különböző mozdulatok ábrázolása tangram-készlet vagy egyéb (műanyag) lapok, kirakók se-

gítségével. Pl.: http://elementaryassistant.com/2014/08/13/poseable-jointed-figure-paper-

template/ 

- Tangramlapokból, különféle síkidomokból kirakható emberfigurák. Pl.: http://layers-of-

learning.com/shape/ 

- Dallal vagy verssel kísért mozgásos játékok: https://gyereketeto.hu/tanulas/tapsolos-

jatekok/ 

„Előre a jobb kezedet…” kezdetű. A dal folytatható tovább újabb testrészekkel: váll, könyök, 

térd, fenék, has stb. A fenti oldalon több játéklehetőség is olvasható. 

 

A lecke második felében az életkorral összefüggő változások, elsősorban a növekedés kerül 

előtérbe. Ehhez méréseket kapcsolhatunk, a fejlődési szakaszok sorba rendezését (tk. 6. és mf. 

7. feladata).  

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A családtagok életkora – sorba rendezéses feladat: 

https://player.nkp.hu/play/62257 

 

A fejlődéssel, növekedéssel együtt jár új tárgyak használata, új készségek megjelenése – ehhez 

kapcsolódik a munkafüzet 5. feladata. 

********************************************************************************** 

4. Érzékszerveink 

Célok, feladatok: Az érzékszervek és az érzékelési folyamatok, az érzékszervek szerepe a kör-

nyezet megismerésében. Az érzékelés megtapasztalása játékos kísérletek segítségével. 

Az ízek megnevezése. 

Fejlesztési terület: Az érzékszervek elhelyezkedése, elnevezése. Érzékelési folyamatok, az ér-

zékszervek szerepe a környezet megismerésében. Ízlelés, hallás érzékelése. A helyes testtar-

tás. A megvilágítás szerepének felismerése a tanulás közben. Az érzékszervek védelmét bizto-

sító szabályok megismerése és gyakorlása, alkalmazása. A fogyatékkal élő emberek segítése, 

elfogadása. 

Ismeretanyag: Érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében. Védelmük fontos-

sága és módjai. 

 

A leckére való ráhangolódást a tk. 28/1. feladata készíti elő. A találós kérdések megoldásait a 

munkafüzet (30/1.) feladatához rajzolják le a tanulók. 

 

http://elementaryassistant.com/2014/08/13/poseable-jointed-figure-paper-template/
http://elementaryassistant.com/2014/08/13/poseable-jointed-figure-paper-template/
http://layers-of-learning.com/shape/
http://layers-of-learning.com/shape/
https://gyereketeto.hu/tanulas/tapsolos-jatekok/
https://gyereketeto.hu/tanulas/tapsolos-jatekok/
https://player.nkp.hu/play/62257
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Kiegészítő anyagok: a ráhangolódást segítheti még az alábbi linken található mondókák el-

mondása, mutogatása: https://mondokazzunk.wordpress.com/category/erzekszervek/ 

„Itt a szemem, itt a szám…”, „Kávé, tea,”, „Van két fürge kicsi szem,…”, „Kicsi orr, kicsi száj,…” 

 

Az érzékszervek megnevezéséhez szorosan kapcsolódnak azok funkciói, azaz: 

SZEM – látás; ORR – szaglás; FÜL – hallás; NYELV – ízlelés; BŐR – tapintás. 

Illetve a különféle ízek, illatok/szagok, színek, hangok, valamint anyagok, felületek tulajdonsá-

gainak megnevezése. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Mire valók az érzékszervek? – melyben az érzékszervek ké-

péhez kell húzni a megfelelő képeket: https://player.nkp.hu/play/49630 

 

A tk. 2. és 3., valamint a mf. 2. feladatai a szemhez (érzékszerv) és a látáshoz (funkció) kapcso-

lódnak. 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: jól ismert tárgy (pl. pöttyös labda) LÁTHATÓ tulajdon-

ságait nevezzék meg. Majd becsukott szemmel egy (másik) labdát kell felismerniük, bemutat-

niuk. Csukott szemmel mely tulajdonságai nem érzékelhetők? Tapintással milyen egyéb tulaj-

donságai ismerhetők meg? 

 

A tk. 4. feladata szintén a tapintáshoz kapcsolódik. 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: egy dobozba vagy kisebb zsákba különböző tárgyakat 

rejtünk el. A tanulóknak tapintás útján kell felismerni és megnevezni a tárgyakat. Először a 

tulajdonságait, utána a nevét mondják. A többiek a tulajdonságok alapján próbáljanak rájönni, 

milyen tárgyat fog, tapint éppen a dobozba/zsákba nyúló. A tapintás érzékszerve a bőr, mellyel 

érzékelhetjük pl. a hőmérsékletet és egyéb tulajdonságokat: sima, érdes, puha, szúrós, száraz, 

hegyes, kemény, puha; formákat, méreteket. 

A tk. 5. feladata a fül érzékszervhez, a hallás funkcióhoz kapcsolódik. 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: ritmushangszereket, dallamjátszó hangszereket is-

merhetnek fel a gyerekek, valamint zörejeket (tantermi bemutatás vagy hangfelvétel útján). 

 

Szakirodalmi ajánló: Órarészlet tervezését segítő anyag 

http://orszavak.nyeomszsz.org/pdf/Hangszinfelismeres.pdf 

 

Kiegészítő anyag: Állathangok felismerése képekkel: 

https://www.youtube.com/watch?v=7isotxZyk3Q 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Rajz-, illetve olvasásórához kapcsolódóan egy-egy ismert történetet, mesét eljátszhatnak 

csak zörejek, ritmus- és dallamjátszó hangszerek segítségével, majd illusztrációt is készíthet-

nek hozzá a gyerekek. 

 

https://mondokazzunk.wordpress.com/category/erzekszervek/
https://player.nkp.hu/play/49630
http://orszavak.nyeomszsz.org/pdf/Hangszinfelismeres.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7isotxZyk3Q
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Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: csukott szemmel hallgassanak végig 1–2 perces, zöre-

jekből álló felvételt, s nevezzenek meg minél több hangot, zörejt, amit felfedeztek. Ehhez al-

kalmas felvétel: https://www.youtube.com/watch?v=G1WG5owVqiE 

 

A tk. 29/6. és 7., valamint a mf. 30/3. feladata a nyelvhez (érzékszerv) és az ízleléshez (funkció) 

kapcsolódik. Nem erőltetve a kellemetlen ízek megízlelését, lehetőséget kell adni különféle 

ízek (édes, sós, savanyú, keserű) ízlelésére, beazonosítására. Bátrabb gyerekek bekötött szem-

mel megkóstolhatnak különböző ételeket/italokat, megnevezve azokat. 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: ízvadászat-játék csoportokban, amikor bekötött 

szemmel a gyerekek ugyanazt a zöldséget/gyümölcsöt kóstolják meg. Cél, hogy minél több 

csapattag felismerje, mit kóstolt. 

 

Az orr (érzékszerv) és szaglás (funkció) témához a tankönyv 29/8. feladata, valamint a mf. 

31/4. feladata kapcsolódik. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon:  

- Szimatolj! https://player.nkp.hu/play/55325 

- Valami bűzlik https://player.nkp.hu/play/19739 

Ezekben a feladatokban ki kell választani képek alapján, minek van kellemetlen szaga. 

 

Végezhetünk légzőgyakorlatot a gyerekekkel, majd az óra folyamán titokban kinyithatunk/ki-

cseppenthetünk egy kis kölnit a terem egyik részén. Megfigyelhetjük, mennyi idő alatt érzéke-

lik az illatát a gyerekek. 

Bekötött szemmel néhány jellegzetes illatot megpróbálhatnak felismerni (friss pékáru, cit-

rom/narancs, virág stb.). 

 

A mf. 31/5., 6. feladatai az érzékszervek megóvását, illetve valamilyen érzékszervi fogyatékos-

sággal élők bemutatását célozzák. 

Fontos, hogy megfogalmazódjon az érzékszervek védelmének jelentősége, valamint sikerüljön 

felkelteni a tanulókban a szociális érzékenységet a sérült emberekkel szemben. 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Védd kincseid! https://player.nkp.hu/play/19977 

Képpárok közül kell kiválasztani azokat, melyek az érzékszerveink védelmét mutatják be (bő-

rünket óvjuk az erős napsugárzástól, fülünket a halláskárosító zajoktól, látásunkat pedig úgy, 

hogy helyes testtartással, helyes megvilágítás mellett olvasunk). Kérjük meg a tanulókat, hogy 

soroljanak még példákat. 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Látom, hallom, érzem: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1WG5owVqiE
https://player.nkp.hu/play/55325
https://player.nkp.hu/play/19739
https://player.nkp.hu/play/19977
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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A téma alkalmas arra, hogy csoportmunkát válasszunk munkaformának. Egy-egy érzékszer-

vet/funkciót kap minden egyes csoport, és tablót készíthetnek, rajzzal, képek felragasztásával, 

melyben bemutathatják, hogy az adott érzékszervvel mit lehet érzékelni, hogyan óvhatják, mi-

lyen veszélyek leselkednek rá. A tablót a csoportok bemutathatják egymásnak. 

 

Megjegyzés: a rugalmas tanmenet az érzékszervi játékoknak, valamint egészséges ételek ké-

szítésének egy-egy plusz órát ajánl! 

********************************************************************************** 

5. Tisztálkodás 

Célok, feladatok: Alapvető testápolási tennivalók, egészségvédelem. A testápolás eszközeinek 

megnevezése képek segítségével. Különböző tisztálkodási módok csoportosítása gyakoriságuk 

szerint, saját tapasztalat alapján. A kézmosás és fogápolás fontosságának felismertetése. 

Fejlesztési terület: A rendszeres és helyes higiénés szokások tudatosítása, alkalmazása a napi 

gyakorlatban. A kéz- és fogmosás helyes módjának megismerése, gyakorlása. 

Ismeretanyag: A tisztálkodáshoz használt eszközök. Az alapvető higiéniás tennivalók. Illendő 

és illetlen viselkedés a tisztálkodás területén. 

 

Képgyűjtemény: tankönyv 73. oldal. 

Tanulóink eltérő szociokulturális háttérből érkezhetnek, a családok szokásai, így tisztálkodási 

szokásai is eltérőek lehetnek. Célunk az, hogy bemutassuk és vonzóvá tegyük a helyes tisztál-

kodási szokásokat, mint a kézmosás, fürdés/zuhanyozás, mosdás, hajmosás, törölközőhaszná-

lat, köröm- és fogápolás. Ez a feladat nem szorítkozhat egyetlen környezetismeret-órára: a 

családban és az óvodában kialakított szokásokat az iskolába érkezéskor erősíteni, s ha szüksé-

ges, korrigálni kell. 

Társadalmi szolidaritásra nevelésre alkalom: beszéljük meg, hogy a divatos, új ruha sem pó-

tolja a tisztálkodást. Hogy az ápoltság mit jelent. Sokak számára nem megoldható új ruhák 

vásárlása, a divat követése – de segíthetünk családon belül és kívül is azzal, ha ruháinkra vi-

gyázunk, s ha kinőttük, átadjuk azoknak, akiknek szükségük van rá. 

Az iskolai mosdóhasználatról már az első környezetismeret-órákon beszélgettünk, a helyes 

szokások rögzítését piktogramokkal segíthetjük. A szokások kialakítása és betartása az alsó ta-

gozatban tanítók számára a mindennapokban valósul meg – a tankönyvi lecke arra alkalmas, 

hogy tudatosítsa és játékos formában elmélyítse az ismereteket. 

A helyes fogápolási szokásokat erősítheti az iskolai fogászati vizsgálaton elhangzó rövid bemu-

tató, előadás. A tanító munkájában támaszkodhat az iskolai védőnőre is. 

A tankönyvi és munkafüzeti, valamint az NKP-n található interaktív feladatok egymáshoz kap-

csolódnak, a munkafüzeti feladatok eredményes megoldásának a tankönyvi feladatok megte-

kintése, a képekről való beszélgetés előfeltétele. 

A tankönyv 30/1. feladatának képén megjelennek mindazok az eszközök, melyek a helyes tisz-

tálkodáshoz szükségesek. A kapcsolódó munkafüzeti feladatban (32/1.) a hiányzó eszközöket 
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a mellékletben található matricák felhasználásával pótolhatják a gyerekek. A képek beragasz-

tásával párhuzamosan lehet beszélgetni az eszközök helyes használatáról és funkciójáról. 

A tankönyv 30/2. feladatában látott eszközöket – csoportosítás után – tudják a tanulók egy-

szerű formában lerajzolni a munkafüzet 32/2. feladatához. A feladat kapcsán tudjuk megbe-

szélni az eszközök helyes használatát, valamint a használatuk gyakoriságát. Ez utóbbit a mun-

kafüzet 33/3. feladatában színekkel tudják jelölni a tanulók. Az egyes családok szokásaiban 

eltérések lehetnek, melyekre a tanítóknak oda kell figyelniük, s kellő tapintattal kezelniük. 

A munkafüzet 33/4. feladata a helyes kézmosás lépéseit mutatja be. A feladat megoldását 

mindenképp előzze meg egy (több) olyan kézmosás (játék után, étkezés előtt stb.), amikor a 

tanító tudatosítja a kézmosás szükségességét, fontosságát, s az egyes lépéseket, azok helyes 

módját közösen végzik el a tanulók. Ez esetben a feladat megoldása nem fog gondot okozni. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Tiszta kezek – a helyes kézmosás lépéseit mutatja be. Elvégzését a munkafüzeti feladat meg-

oldása után javasoljuk, hogy a képeket már értelmezni tudják a gyerekek. A feladatban a kéz-

mosás lépéseinek rajzait kell sorrendbe állítaniuk a képek rendezésével: 

https://player.nkp.hu/play/20000 

- Higiénés eszközök: érdekességként, kiegészítésként megoldható ez az interaktív feladat is, 

melyben össze kell párosítani higiénés eszközök és régen használt megfelelőjük rajzait: 

https://player.nkp.hu/play/138279 

 

Szakirodalmi ajánló: Hogyan mossunk kezet? – Játékos feladatok a kézmosáshoz 

http://ovonok.hu/2014/10/hogyan-mossunk-kezet-jatekos-feladatok-a-kezmosashoz/ 

- Soroljuk fel, mi mindent csinálunk a kezünkkel. 

- Számoljuk össze, hányszor mostunk kezet előző nap. 

- Soroljuk fel, mi mindent érintettünk meg aznap. 

- Soroljunk olyan tárgyakat, amelyeket különösen sokan fognak meg egymás után (pl. kilincs, 

pénz, liftgomb, WC lehúzó, villanykapcsoló). 

- Soroljuk fel, mi minden előtt/után kell kezet mosni. 

- Keressünk olyan dalokat, amelyek olyan hosszúak, mint egy kézmosás. 

- Keressünk dalokat, mondókákat, amelyek a tisztálkodásról szólnak. 

- Rajzoljuk le a kézmosás öt lépését. Vágjuk ki, rakjuk sorrendbe. Készítsünk plakátot belőle. 

- Versenyezzünk, ki tud ijesztőbb bacilust rajzolni. 

- Játsszuk el, hogyan győzi le a szappan a bacilusokat. 

- Keressünk olyan meséket, ahol a szereplők esznek, főznek, és írjuk át őket úgy, hogy bele-

vesszük a kézmosás lépéseit is. Játsszuk el a jelenetet! 

Érdekesség: október 15-e a Kézmosás Világnapja. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Anyanyelv: Veress Zoltán: Mosdóvers; Szabó T. Anna: Kézmosó vers: 

http://www.delmagyar.hu/breki_magazin/szabo_t_anna_kezmoso-vers/2180043/ 

https://player.nkp.hu/play/20000
https://player.nkp.hu/play/138279
http://ovonok.hu/2014/10/hogyan-mossunk-kezet-jatekos-feladatok-a-kezmosashoz/
http://www.delmagyar.hu/breki_magazin/szabo_t_anna_kezmoso-vers/2180043/
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- Megzenésítve: https://egyszervolt.hu/dal/kezmoso-vers.html 

ill. https://www.reverbnation.com/eszterlanc/song/15193193-kzmos-vers-szab-t-anna-

molnr-gyrgy 

- Képekkel pl.: https://www.youtube.com/watch?v=ZLV3thwgQWI 

 

A tankönyv 31./5. 6. és a munkafüzet 33/ 5. és 6. feladatai a helyes fogápolást, fogmosási 

szokásokat mutatják be. Sok iskolában az őszi hónapokra esik az iskolafogászat felkeresése. 

Ezt fel lehet használni arra is, hogy meghallgassuk a fogorvos rövid előadását a helyes fogmo-

sásról.  

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Videó a helyes fogápolásról: 

http://www.okosdoboz.hu/video?id=18 

 

A tankönyv és munkafüzet 7. feladataiban azokat az élelmiszereket nevezzük meg, melyek fo-

gyasztása káros, illetve javasolt fogaink védelme érdekében. A gyerekeket meg kell erősíteni 

abban, hogy a cukros, szénsavas üdítőitalok fogyasztása sok szempontból egészségtelen. 

Egészséges alternatívákat kell kínálnunk, lehetőség szerint kóstoltatnunk is. 

 

A lecke zárófeladatai a következő lecke (Táplálkozás) előkészítését is célozzák. 

********************************************************************************** 

6. Táplálkozás 

Célok, feladatok: Az étkezési és az egészséges táplálkozási szokások kialakítása vagy megerő-

sítése. Táplálékok megnevezése, csoportosítása. Változatos, vitaminokban gazdag étrend ösz-

szeállítása. Ünnepi ételek játékos csoportosítása. 

Fejlesztési terület: Beszélgetés a táplálékcsoportokról. Helyes táplálkozási szokások tudatosí-

tása, alkalmazása a napi gyakorlatban. Vitaminok megnevezése, az élelmiszerekben való elő-

fordulásuk megismerése. 

Ismeretanyag: A táplálkozás és a folyadékfogyasztás fontossága. A helyes táplálkozás szabá-

lyai. Egészséges ételek, italok. Táplálkozás fontossága. Vitaminok. 

 

Képgyűjtemény: tankönyv 74–75. oldal 

 

A lecke célja, hogy a tanulók a különféle táplálékcsoportokat meg tudják különböztetni egy-

mástól, s megerősítést kapjanak a helyes táplálkozási szokásokról. A jelenleg elfogadott (át-

dolgozott) táplálékpiramisról a tanítók tájékozódhatnak pl. itt: 

http://media.hazipatika.com/cikkek/main/14/1014//ujpiramis%20(1).png 

És itt: https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk 

Szakirodalmi ajánló: rengeteg kész, letölthető anyagot találunk a témában az alábbi, tanárok-

nak szánt gyűjteményben: http://www.nutrikid.hu/cikk/iskola/letoltheto-anyagok.html 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Készíts turmixot! https://player.nkp.hu/play/62380 

https://egyszervolt.hu/dal/kezmoso-vers.html
https://www.reverbnation.com/eszterlanc/song/15193193-kzmos-vers-szab-t-anna-molnr-gyrgy
https://www.reverbnation.com/eszterlanc/song/15193193-kzmos-vers-szab-t-anna-molnr-gyrgy
https://www.youtube.com/watch?v=ZLV3thwgQWI
http://www.okosdoboz.hu/video?id=18
http://media.hazipatika.com/cikkek/main/14/1014/ujpiramis%20(1).png
https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk
http://www.nutrikid.hu/cikk/iskola/letoltheto-anyagok.html
https://player.nkp.hu/play/62380
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Ki kell választani és a turmixgépbe rakni a gyümölcsöket. 

 

A tankönyv és munkafüzet feladatai öt nagy táplálékcsoportba rendezik, rendeztetik az élel-

miszereket (gabonafélék/pékáruk, húsok, gyümölcsök/zöldségek, tejtermékek, édességek). 

 

A tankönyv 32/5. feladatában a tanulók rajzos segítséggel ismerkednek a vitaminokkal. 

Ehhez kapcsolódhat az alábbi videó, oktatóanyag a vitaminokról, ásványi anyagokról: 

https://www.youtube.com/watch?v=kmZzL7syvCI 

 

A tankönyv 33/8. és a hozzá kapcsolódó munkafüzet 35/5. feladatában egy napi étkezést kell 

áttekinteniük, megtervezniük a tanulóknak. A 6. feladatban pedig az ünnepi ételekről beszél-

getünk. 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Nagy bevásárlás – táplálékfajták csoportosítása: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=253&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tartósíts okosan! – Élelmiszerek feldolgozása, tartósítása: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Javaslat: Az egészséges étkezést, a helyes táplálkozási szokásokat a gyakorlatban próbáljuk ki! 

Tartsunk vitaminnapot, készítsünk müzlit, gyümölcssalátát, kóstoltassunk zöldségeket nyer-

sen, készítsünk zöldség- és gyümölcsleveket! 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció:  

- A tevékenységet nem csak környezetismeret-órán végezhetjük, hanem összeköthetjük tech-

nika, rajz, matematika tantárgyakkal is. Pl.: közlekedés az utcán – séta, vásárlás a piacon, mé-

rés, mértékegységek stb. témákhoz kapcsolódóan. Készülhetnek képek zöldségből, gyümölcs-

ből stb. 

Kiegészítő anyagok: Egy megvalósult egészségnap leírása: http://www.barczialtisk.hu/tartal-

mak/tamop_elemek/enap.pdf 

 

A társadalmi szolidaritást segíti, ha ezen az órán beszélünk: azokról, akiknek nem jut elegendő 

táplálék. Arról, hogy hogyan takarékoskodjunk a konyhában. Hogy élelmiszert ne dobjunk ki. 

Mivel segíthetjük a rászorulókat. 

********************************************************************************** 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kmZzL7syvCI
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=253&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=253&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=253&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.barczialtisk.hu/tartalmak/tamop_elemek/enap.pdf
http://www.barczialtisk.hu/tartalmak/tamop_elemek/enap.pdf
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7. Ritmusok 

Célok, feladatok: A napi és az éves ritmus felismerése, mintázatok keresése, az állandóság és 

a változás szempontjából. Az évszakok körfolyamatának ismétlése. Mindennapi életünk rend-

szeres tevékenységeinek megnevezése képek segítségével. A szívverés és légzés változására 

vonatkozó megfigyelések végzése. Plakát tervezése az egészséges életmódról. 

Fejlesztési terület: Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése a természetben, az élőlények 

és az ember életében, a test működésében. Példák gyűjtése. A mozgás hatása a pulzusra és a 

légzésszámra. Az egészséges életmód fontossága, általános (ok-okozati) összefüggései. 

Ismeretanyag: Kiegyensúlyozott életritmus. Az egészség megőrzése. Testi, lelki, szellemi 

egészség. 

 

A lecke a fejezet korábbi leckéit integrálja. A tanulók megfigyelhették, megtapasztalták a rend-

szeres, állandó, visszatérő (ritmusos) jelenségeket, eseményeket, tevékenységeket: 

a napi tevékenységeikben (tisztálkodás, étkezés, játék, tanulás stb.), 

az iskolai szokásokban, 

testük, szervezetük működésében (szívdobogás, légzés, alvás-ébrenlét, mozgás, táplálkozás), 

az évszakok rendjében. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció:  

A leckében tudatosíthatjuk, megfigyeltethetjük, hogy a minket körülvevő világ tele van ritmus-

sal, ismétlődéssel. A tantárgyi kapcsolódásokat érdemes kihasználnunk: 

testnevelésórán a különféle mozgásformáknál; 

énekórán (ritmusgyakorlatokkal, ritmushangszerekkel, mondókákkal); 

matematikaórán (pl. ismétlődő geometriai formák folytatása); 

rajzórán (szín-és forma ritmusok); 

olvasásórán. 

Minél több érzékszerven, példán keresztül mutassuk meg a tanulóknak a mindenhol fellelhető 

ritmusokat! 

 

A tankönyv 34/1. és a munkafüzet 36/1. feladata a fentiekre mutat egy-egy példát, melyeket 

még kiegészíthetünk. Eszközként választhatunk énekórán ritmushangszereket, de akár sport-

eszközöket is testnevelésórán, a logikai készlet elemeit matematikaórán vagy létrehozhatunk 

színes nyomatokat (pl. gyümölcsökkel, zöldségekkel) rajzórán. Az előző környezetismeret-óra 

témájához kapcsolódva (táplálkozás) zöldségekből, gyümölcsökből kirakott sort. 

 

A tankönyv 34/2. feladatában az évszakok körforgását, ritmusát figyeltethetjük meg. 
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Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Időzavar: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=252&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=hoban-szelben-

napsutesben 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Ritmusok a természetben – évszakok sorba rendezése képekkel: 

https://player.nkp.hu/play/44272 

- A természet ritmusa – Évszakra jellemző képek csoportosítása: 

https://player.nkp.hu/play/27166 

 

A munkafüzet 36/2. feladatában a tankönyvi minta alapján kell megrajzolni a hiányzó képet, 

majd kiszínezni azt az évszakot, melyben a tanuló született. 

A természet körforgása nemcsak az időjárásra és a növényekre, hanem az állatokra is hatással 

van: a költöző madarak közül a gólya az, melyet a tankönyv 3. feladata képsorban bemutat. A 

tanulókkal más ritmus is felfedeztethető (fiókák kikelése, szárnyra kelése a költözésen kívül), 

illetve egyéb példák is megbeszélhetők. 

 

A szabályosan ismétlődő napi tevékenységeket mutatja be, illetve az egészségmegőrzés, 

egészségvédelem szempontjából fontos tevékenységeket erősíti meg a tankönyv 35/5. és 6. 

és a munkafüzet 37/ 4. és 5. és feladata. 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Rend a lelke mindennek – Olvasni már tudó gyere-

keknek, nehezebb interaktív feladat: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=21&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Jó szokások-rossz szokások – Mit tehetünk egészségünk védelmében?: 

https://player.nkp.hu/play/69759 

- Vigyázz az egészségedre! – Hogyan óvhatod az egészségedet?: 

https://player.nkp.hu/play/69761 

 

A lecke célja, hogy a tanulók megsejtsék: a ritmus, a napi tevékenységek ismétlődése akkor 

eredményez szellemi, lelki, testi egészséget, ha az egészségünk védelmében folytatott tevé-

kenységeink rendszeresek. 

********************************************************************************** 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=252&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=hoban-szelben-napsutesben
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=252&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=hoban-szelben-napsutesben
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=252&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=hoban-szelben-napsutesben
https://player.nkp.hu/play/44272
https://player.nkp.hu/play/27166
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=21&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=21&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=21&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
https://player.nkp.hu/play/69759
https://player.nkp.hu/play/69761
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8. Összefoglalás (csak a munkafüzetben található!) 

 

Célok, feladatok: Az ismeretek rendszerezése. Játékos összefoglalás. 

Fejlesztési terület: A tanultak ismétlése. 

Ismeretanyag: Napirend, ritmus, fő testrészek, tisztálkodás, táplálkozás. 

 

A munkafüzet 38–39. oldalának feladatai segítik a fejezet leckéiben tanult ismeretek rendsze-

rezését, játékos összefoglalását. A fejezet leckéi során ajánlott interaktív feladatok, órai és más 

tantárgyakhoz kapcsolódó tevékenységek, melyekre esetleg időhiány miatt nem került sor, az 

összefoglaló órán megvalósíthatók. Az ismétlés megvalósulhat sok játékkal, csoport- és páros 

munkában, differenciálással. 

A tanórai ráhangolódást segíthetjük például hasonló találós kérdésekkel: 

 

Két szomszéd lakik egymás 

mellett, mindenkit látnak, csak 

egymást nem láthatják. Ha tü-

körbe pillantasz, kitalálod. 

(szem) 

Két testvért csak egy út vá-

laszt el 

egymástól, mégsem látják 

egymást. (szem) 

Nekem nincsen, de nem is 

kívánom, hogy legyen. 

De ha volna, a világ kincséért 

sem adnám oda. (fél szem) 

Vörös udvarban vörös komon-

dor. 

(nyelv) 

Egy istállóban harminckét 

fehér ló, közepében a veres 

torony. 

(fogak és a nyelv) 

Fehér malacok part alatt he-

vernek. (fogak) 

 

Kicsiny ládikó, fehér szegekkel 

van tele. (száj) 

Eszik, iszik, mégsem hízik, 

akinek van, pödörgeti. (ba-

jusz) 

Harminckét harcosnak van 

egy kapitánya. (nyelv és a fo-

gak) 

Nappal zárkában, éjjel szaba-

don. 

(lábujj) 

Van nekem egy gombolya-

gom, 

hét kis lyukat találsz azon. 

(fej) 

Tető alul, tető felül, beszéd 

szól a kettő közül. (száj) 

Gyökerem van, de nem vagyok 

növény. Zománcom van, ám 

nem vagyok edény. Vesztem le-

het, ha kemény a lepény. (fog) 

Hagymás és a fejeden van. 

Lehet szőke, barna, ősz, fe-

kete, vagy vörös. Erősödik, 

ahogy nősz. (haj) 

Az alakja változatos, két kis 

lyuka használatos. Nem jó, 

mikor nagyon tele, más dol-

gába ne üsd bele! (orr) 

Girbe-gurba tekervényes, a za-

jokra nagyon kényes, 

Jobbról, balról hírt hoz neked, 

megkönnyíti életedet. (fül) 

Kicsi házikónak, két kerek 

ablaka, este betáblázzák, 

reggel kitáblázzák. (szem) 

 

 

A munkafüzet 38/1. feladata képrejtvényeinek megoldása egy-egy témakört idéz (napirend, 

hetirend, táplálkozás, tisztálkodás, testmozgás), melyekkel a fejezet leckéiben találkoztak a 

tanulók. 
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A fejezet minden leckéjében megjelent a ritmus, az ismétlődő tevékenység gondolata, a 2. 

feladat kapcsán megerősíthetjük, hogy a rendszerességhez nélkülözhetetlen a helyes időbe-

osztás. 

 

A fő testrészek megnevezését, a hiányzó testrészek rajzos kiegészítését szolgálja a munkafüzet 

3. feladata. 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: papírból kivágott testrészeket kell a táblán összeillesz-

teni emberi testté, majd ugyanezt bekötött szemmel is megpróbálhatják a gyerekek. 

 

A helyes és rendszeres testápolás szabályait foglaljuk össze a 39/4. feladatában. 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Kívül-belül ápoltan!: http://www.okosdoboz.hu/fel-

adatsor?id=320 

 

Az 5. feladatban a különféle táplálékcsoportoknak megfelelően színeznek a tanulók, míg az 

utolsó, 6. feladatban az „egészség” szóhoz kapcsolódó tevékenységeket jeleníthetik meg kis 

rajzok formájában. 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Csak a szokásos – az olvasni már tudó tanulóknak 

ajánlható: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=833 

 

Érdemes az összefoglaló óra egy részében csoportmunkát választani munkaformaként, ahol 

az egyes témákat a csoportok között feloszthatjuk. A gyerekek képek válogatásával, felragasz-

tásával tablókat hozhatnak létre és mutathatnak be. 

********************************************************************************** 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=320
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=320
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=833


FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 62 

III. fejezet 

 
 A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Tematikai egység: Hóban, szélben, napsütésben 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A felépítés és működés szempontjából az időjá-

rás jellemzői és az évszakok kapcsolatának felismertetése. Az ember megismerése és egész-

sége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvédelem 

jelentőségének megértetése. A környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat felis-

mertetése a növények állapota és az állati viselkedés, valamint a környezeti változások között. 

Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények állapotát is. 

A fejezetben megjelenő problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan határozza meg öltözködésünket az időjárás? 

Hogyan viselkednek a növények és az állatok különböző időjárási körülmények között? 

Hogyan védjük testünket a hideg, a meleg, a szél és a csapadék ellen? 

Mi jellemzi táplálkozásunkat a különböző évszakokban? 

Ismeretek: 

Évszakok és jellemző időjárásuk. Az időjárás tényezői. A Celsius-skála, hőmérséklet. A csapa-

dék formái (eső, köd, hó). Az évszaknak megfelelő helyes öltözködés. 

Példák a növények fényviszonyokhoz, az állatok változó hőmérsékleti viszonyokhoz történő 

alkalmazkodására. 

Az egészséges táplálkozás jellemzői a különböző évszakokban. 

A folyadékfogyasztás szerepe. 

Az élőlények energiaszükséglete és életmódja közötti kapcsolat. 

Fejlesztési követelmények: 

Időjárási napló készítése. 

Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése, konkrét példák gyűjtése. 

A víz halmazállapotai és a csapadékformák összekapcsolása. 

Napi és éves ritmus megfigyelése a növény- és állatvilágban, a tapasztalatok rögzítése rajzzal 

vagy írásban. 

Évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. A nyári megnövekedett folyadékigény magyará-

zata. 

A réteges öltözködés szerepének megértése. 
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Öltözködési tanácsok adása időjárás-előrejelzés értelmezése alapján. 

Kulcsfogalmak: Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem. 

 

A fejezet feldolgozása után a négy évszakot és azok sorrendjét ismerjék a gyerekek. Az érté-

kelés a tanórai tevékenységek során történjen, ne számonkérés formájában.  

 

 A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tan-

tárgyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet 6 + 1 leckéből áll. A 7. lecke a tankönyvben a Kalendárium címet viseli, míg a munka-

füzetben az Összefoglalás található. 

Az első lecke (Évszakok) és második lecke (Időjárás) a fejezet bevezető, a fogalmakat megala-

pozó leckéi. A 3. és 4. leckék (Az ősz, A tél) feldolgozását célszerűen az őszi hónapokban kezd-

jük el. 

A tanmenetjavaslatban megtalálható módon, az első fejezet után a III. fejezet első 4 leckéjét 

érdemes feldolgozni, majd a tavaszi hónapokban, a II. fejezet után kezdünk bele a fejezet 5. és 

a tanév vége felé a 6. leckéjébe. A Kalendárium a tanév során bármikor fellapozható, amikor 

ünnepkörhöz érkezünk. Az Összefoglaló lecke feladatait a tanév végi összefoglaláskor érdemes 

megoldani. 

 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 6 + 1 összefoglaló óra, melyek a tanév első félévé-

ben 4, majd a második félévben 1 (tavasz) + 1 (nyár) + 1 (összefoglaló) órát jelentenek. 

 

 A fejezet felhasználási területei – milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet al-

kalmazni: 

Az időjárás jellemzőit, az évszakokat az óvodából érkező gyerekek ismerik, azonban az idő-

rend, a sorrendiség esetében még sokszor hibáznak, az évszakokhoz kapcsolódó hónapokat 

többnyire nem tudják megnevezni. 

 

 Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemu-

tatása: 

A munkafüzeti feladatok rajzzal, színezéssel, összekötéssel megoldhatók. A tanulók tanítói se-

gítséggel ismerkedhetnek a csoportmunkával, páros munkával, kooperálhatnak egymással. 

Egyes leckék erre jó lehetőséget adnak. 

A fejezet témái a megfigyeléseket, a tapasztalatok szóbeli megfogalmazását, rajzos rögzítését 

igénylik. Az időjárás mindig tartogat érdekességeket: célszerű nemcsak a környezetismeret-

órákon, hanem az évszakra jellemző időjárási jelenségek megjelenésekor megbeszélni azokat 

a tanulókkal, tudatosítani a változásokat. Erre alkalmas lehet kis „meteorológiai állomás”, a 

hőmérséklet, csapadék, szél megfigyelése, esetleg rögzítése. Ezek a tapasztalatok erősíthetik, 

elmélyítik a tankönyvi tartalmakat. 
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 Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Ha lehetőség van rá, minden évszakban látogassuk meg a környékbeli parkot/erdőt/figyeljünk 

meg egy közeli fát. Készítsünk rajzos időjárási naplót, rögzítsük a tapasztalatokat. Fényképe-

ken, tablókon is megörökíthetjük a változást. 

 

 Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, tolltartó, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag se-

gítheti a munkát. Füzet vezetése lehetséges, de nem szükséges. Érdemes jó látható helyre hő-

mérőt, esetleg szélforgót, az esővíz gyűjtésére alkalmas edényt elhelyezni. A mért értékeket 

táblázatban, vagy ikonokkal rögzíthetjük. 

 

 A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A társadalmi szolidaritást erősítheti: ha rávilágítunk, hogy az emberek a Földön nagyon külön-

böző időjárási, földrajzi környezetben élnek. Felelősségünk van abban, hogy Földünket ne ká-

rosítsuk, mert a klímaváltozással a szélsőségek időjárási helyzetek erősödnek fel. 

********************************************************************************** 

1. Évszakok 

Célok, feladatok: Bevezetés. A természet körforgásának értelmezése. Az évszakok és hónapok 

megnevezése, sorba rendezése képek segítségével. 

Fejlesztési terület: A közvetlenül érzékelhető természeti jelenségek változásának és az élőlé-

nyek életjelenségeinek megfigyelése, összehasonlítása. 

Ismeretanyag: Évszakok, hónapok neve, sorrendje. Az évszakok jellemző időjárása. 

 

A leckéhez kapcsolódó képgyűjtemény a tankönyv 77. oldalán található. 

 

A tankönyv 36/1. feladata az évszakok váltakozását szemlélteti egy fa életében. Az iskolaud-

varon vagy az iskola környékén válasszunk ki egy lombhullató fát. Figyeljük meg hónapról-hó-

napra a gyerekekkel, kövessük nyomon a látható változásokat évszakok szerint. A fát rajzórán 

megörökíthetjük, de fényképeket is készíthetünk, melyekkel a tanév végén szemléletesen be-

mutatható a változás. A munkafüzet 41/5 feladatában rajzzal rögzíthetjük a megfigyelt válto-

zásokat. 

A tankönyv 36/2. feladatának képeit célszerű nagy méretben kivetíteni. Megfigyeltethetjük a 

természet látható változásait évszakok szerint; a hőmérsékletnek, időjárásnak megfelelő öl-

tözködést, valamint a különböző tevékenységeket. 
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Kiegészíthető a feladat csoportmunkában tablókészítéssel: egy-egy csoport a kapott évszak-

hoz illő képeket gyűjt, rendez. 

 

A megfigyelt képek alapján a munkafüzet 40/1. feladatának képei kiszínezhetők. A melléklet-

ben található hónapok nevei beragaszthatók (csak már olvasni tudó gyerekekkel). Az ajánlott 

interaktív feladatok között több olyan is van, mely olvasni tudást nem igényel, a hónapokat 

rájuk jellemző rajz szimbolizálja. A munkafüzet 41/4. feladatát ajánljuk az olvasni még nem 

tudó gyerekeknek. A 40/1. feladatra a tanév végén vissza lehet térni. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Az év hónapjai – Kátay Béla: Hónapok számolása című verse után a hónapok nevét kell sorba 

rendezni. A vers a tankönyv 37. oldalán megtalálható. A kapcsolódó interaktív feladatot ol-

vasni már tudó tanulóknak ajánljuk. https://player.nkp.hu/play/63911 

- Az évszakok és az életünk – a képeket a megfelelő évszak nevéhez kell húzni: 

https://player.nkp.hu/play/60627 

- Az évszakok I.–IV. címek alatt egy-egy, a négy évszakra jellemző képet kell összerakni: 

https://player.nkp.hu/play/60138; https://player.nkp.hu/play/60140; 

https://player.nkp.hu/play/60142; https://player.nkp.hu/play/60144 

- Hónapkereső – a hónapok neveit kell a megfelelő évszakhoz tenni: 

https://player.nkp.hu/play/26830 

- Hónapok számolása – a hónapokat egy-egy rajz szimbolizálja, s így kell kialakítani a helyes 

sorrendet: https://player.nkp.hu/play/69775 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- A természet ecsete – évszakokra jellemző színek, képmegfigyelés: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=188 

- Évszakváltozások a tányéron: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=810 

- Hogyan fest a természet? – évszakok és napszakok festményeken: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=201 

- Hónapsoroló – évszakokhoz tartozó hónapok kiválasztása, a kakukktojás keresése: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=339 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: Olvasni már tudó tanulóknak: 

- Hónapok és évszakok rendezése: https://learningapps.org/1726577   

valamint https://learningapps.org/2652920 

- Évszak, hónap, nap: https://learningapps.org/1762433 

 

Kiegészítő anyagok: Ötleteket kaphatunk: http://jatsszunk-egyutt.hu/az-ido-mulasa-gyerek-

szemmel-az-evszakok/ 

 

 

https://player.nkp.hu/play/63911
https://player.nkp.hu/play/60627
https://player.nkp.hu/play/60138
https://player.nkp.hu/play/60140
https://player.nkp.hu/play/60142
https://player.nkp.hu/play/60144
https://player.nkp.hu/play/26830
https://player.nkp.hu/play/69775
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=188
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=810
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=201
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=339
https://learningapps.org/1726577
https://learningapps.org/2652920
https://learningapps.org/1762433
http://jatsszunk-egyutt.hu/az-ido-mulasa-gyerekszemmel-az-evszakok/
http://jatsszunk-egyutt.hu/az-ido-mulasa-gyerekszemmel-az-evszakok/
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Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

Technikaórán elkészíthetjük a négy évszakot ábrázoló fánkat, például az alábbi linken talál-

ható minta alapján: http://marsouille.canalblog.com/archives/2011/07/27/21683513.html 

- rajz: a négy évszak látványos bemutatásához: 

http://www.netwijs.nl/media/www_netwijs_nl/content/asset_OB_08/index.html 

- Ének-zene: Vivaldi: Négy évszak 

********************************************************************************** 

2. Időjárás 

Célok, feladatok: A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az évszakok 

kapcsolatának felismertetése. Az időjárás elemeinek tanítói irányítással való érzékszervi meg-

figyelése a nap meghatározott időpontjaiban. Időjárási megfigyelések lejegyzése. 

Fejlesztési terület: A tapasztalatok összehasonlítása, következtetések levonása, rajzos rögzí-

tése. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

Ismeretanyag: Az időjárás elemei: napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék. Csapadékfajták. 

Az időjárással kapcsolatos természeti jelenségek: felhők, szivárvány. A szélsőséges időjárás 

okozta vészhelyzetek. 

 A leckéhez kapcsolódó képgyűjtemény a tankönyv 76. oldalán található. 

 

A tankönyv 38/1. feladatában az időjárás elemeivel (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapa-

dék) ismerkednek a tanulók, a piktogramok értelmezésével. A hőmérőn mutatott hőmérsék-

leti értékeknél a változás irányára, mértékére kell felhívni a figyelmet (emelkedik, magasabb 

lesz a hőmérséklet, illetve csökken, alacsonyabb lesz). 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Az időjárás és az életünk: 

https://player.nkp.hu/play/138280 

 

Lehetőség szerint időjárás-jelentést is érdemes megnézni, meghallgatni, a tanulók számára 

ismerősek lehetnek az okostelefon „időjárás app”-jai, melyeken szintén kis ikonok, szimbólu-

mok jelzik az időjárást. 

 

A feladat négy képsora a négy évszaknak megfelelő, jellemző időjárást mutatja be, a tavaszi és 

őszi időjárás hasonlóságával. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Mit mutat a hőmérő?: https://player.nkp.hu/play/60730 

 

Az iskolaudvaron – lehetőség szerint – helyezzünk el szélforgót (szélzsákot), hőmérőt, mérő-

edényt. Segítségükkel a tanév során megfigyelhetjük az időjárást, lejegyezhetjük a mért, ta-

pasztalt értékeket. 

A munkafüzet 42/1. feladatában látható megfigyelési táblázatot sokszorosíthatjuk, az egyes 

hónapokban, évszakokban megismételhetjük a méréseket és az eredmények rögzítését. 

http://marsouille.canalblog.com/archives/2011/07/27/21683513.html
http://www.netwijs.nl/media/www_netwijs_nl/content/asset_OB_08/index.html
https://player.nkp.hu/play/138280
https://player.nkp.hu/play/60730
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A tankönyv 38/3. feladatában a csapadékfajtákat kell felismerni a piktogramok alapján. Ez az 

eső és hó esetében könnyebb, de a harmat, jégeső, dér felismerése nehéz, a harmat és dér 

fogalmát a gyerekek többsége nem ismeri. Tanítói magyarázat, segítség után közösen megold-

ható a munkafüzet 42/2. feladata, melyben a csapadékfajtákat az évszakokhoz kell sorolni. Ez 

a feladat még idősebb tanulók esetében is nehéz. 

 

A tankönyv 38/4. és 39/5. feladata a széllel foglalkozik. A rajzok alapján kell felismerni, sor-

rendbe állítani a különböző erősségű szeleket. 

A feladatot bevezetheti például ez a találós kérdés: 

Honnan jön? Senki se tudja. 

Azt se, merre visz az útja. 

Kéményeken furulyáz, 

Tőle lobban a parázs. 

Hátán felhő lovagol, 

Nád előtte meghajol. 

A fák róla beszélnek, 

Minek hívják, no? 

(Szélnek) 

 

Kiegészítő anyag: érdekességként Magyarország animált széltérképe, melynek segítségével 

láthatóvá válnak a különféle szélirányok is: https://www.idokep.hu/szel 

  

A tankönyv 39/5. és a munkafüzet 43/3. feladataiban a tanulók a napsütés és a szél hasznával 

ismerkednek. Elhangozhat a szélenergia szó, kitérhetünk a megújuló energiaforrásokra. Bizo-

nyára sok tanuló látott már szélturbinát, napelemet. 

A munkafüzet 3. feladatában a napsütéses, illetve szeles időben játszható játékokat kell szét-

válogatni. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Repüljön a sárkány!: https://player.nkp.hu/play/20680 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Technikaórán készíthetünk szélforgót, egyszerű papírsárkányt is. 

Szélforgóhoz ötlet: http://szinesotletek.blog.hu/2013/04/12/a_megunhatatlan_szelforgok 

Papírsárkány: http://5letshop.com/magyar/projects11/papirsarkany/b1.html 

- Matematika geometria témaköre. 

A tankönyv 39/6. feladata a felhőkkel foglalkozik. Ráhangolásként találós kérdéseket kapcsol-

hatunk hozzá: 

Ha bárány, akkor szél tereli, 

Ha fátyol, úgy az eget fedi, 

Hol vizet önt, hol havat int, 

Hol jeget szór fejedre, 

https://www.idokep.hu/szel
https://player.nkp.hu/play/20680
http://szinesotletek.blog.hu/2013/04/12/a_megunhatatlan_szelforgok
http://5letshop.com/magyar/projects11/papirsarkany/b1.html
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A Napnak a gyermeke ő, 

Locsolja az erdőt, s mezőt. 

S elszáll – pedig szárnya sincsen 

– Nyugatra, keletre. 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Rajzórán különböző fantáziarajzokat hozhatnak létre a gyerekek a bárányfelhő körvonalából 

kiindulva. 

- Irodalom: Weöres Sándor: Déli felhők. Megzenésítve Halász Judit előadásában: 

https://www.youtube.com/watch?v=Va2zCRNInVw) 

 

A munkafüzet 43/4. feladata a szivárványról szól. Megfigyelhetjük a leírt módon, de lehetőség 

esetén prizmával magunk is létrehozhatunk szivárványt. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Technikaórán – az évszaknak megfelelő színekkel „szivárványtündéreket” készíthetünk egy-

szerű hozzávalókból. Pl.: http://theimaginationtree.com/2013/05/diy-flower-fairy-wooden-

peg-dolls-tutorial.html) 

- Irodalom: találós kérdések a szivárványról: 

Híd, de sosem építették. 

Hét színe van, egy se festék. 

Földből nyúlik mindkét vége, 

Mégis felvezet az égbe. 

Széles út, de nem járod, 

Szalagját át nem vágod, 

Eső után csodálod, 

Ha sok színét meglátod. 

- Testnevelés: a tanóra végén – vagy közben, a gyerekek megmozgatására – az alábbi játékot 

játszhatjuk: 

Gyülekeznek a felhők. (tenyerünket a fejünk fölé tartjuk) 

Fúj a szél. (karunkat magastartásba emelve lengedezünk) 

Esik az eső. (zongorázunk az ujjainkkal) 

Kopog a jég. (kopogunk) 

Dörög az ég. (dörömbölünk az öklünkkel) 

Villámlik. (felemeljük mindkét karunkat)  

Lecsap. (lecsapunk a két tenyerünkkel pl. az asztalra) 

Kisütött a nap! (széttárjuk a két karunkat) 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Légy meteorológus! – Időjárás-jelentés: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=147 

********************************************************************************** 

3. Az ősz 

Célok, feladatok: A növények állapota, az állati viselkedés, valamint a környezeti változások 

közötti kapcsolat felismertetése, a környezet és a fenntarthatóság szempontjából. Annak tu-

datosítása, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények állapotát is. Az évszakok-

hoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvédelem jelentőségének megértetése. 

https://www.youtube.com/watch?v=Va2zCRNInVw
http://theimaginationtree.com/2013/05/diy-flower-fairy-wooden-peg-dolls-tutorial.html
http://theimaginationtree.com/2013/05/diy-flower-fairy-wooden-peg-dolls-tutorial.html
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=147
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Fejlesztési terület: Az őszi időjárás hatásának megfigyelése az élőlényeken.  

Konkrét példák gyűjtése. Őszi munkálatok megnevezése. 

Ismeretanyag: Az ősz jellemzői. Az őszi hónapok nevei. Őszi munkálatok (szüret, dióverés, al-

maszedés). Az őszi öltözködés. Az őszre jellemző gyümölcsök, zöldségek. Tartósítási módok. 

 

A lecke feldolgozásához, előkészítéséhez tanulmányi séta, kirándulás ajánlott, melynek során 

a természetben figyelhetjük meg az időjárás, a növények évszakra jellemző változásait. A ta-

nulmányi sétán gyűjthetünk lehullott faleveleket, terméseket. Az órára hozzuk be ezeket, va-

lamint őszi zöldségeket, gyümölcsöket. Kis kiállítást készíthetnek a gyerekek, kosarakba he-

lyezve a terméseket, leveleket, őszi hangulatot teremthetünk az osztályteremben. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Rajzóra, technikaóra: préselt levelekből képek készítése, termésekből báb (pl. gesztenyebáb, 

makk stb.). 

- Ének-zene: ráhangolódásként Vivaldi: Négy évszak c. művének Ősz tételét hallgathatjuk meg. 

 

A tankönyv 40. oldalának feladatai az őszi tevékenységekkel, a természetben végbemenő vál-

tozásokkal foglalkoznak. 

Felidézve a saját élményeket, a második feladat képének megfigyelése során az alábbi témák, 

fogalmak köré szervezzük a beszélgetést: 

a költöző madarak; 

őszi gyümölcsök és betakarításuk; 

lombhullás; 

kerti munkák; 

örökzöld fák; 

időjárásnak megfelelő öltözködés; 

hőmérséklet. 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Költöző madarak: https://player.nkp.hu/play/62275 

 

Az őszi munkálatok megnevezésében a tankönyv 40/3. feladatának képei segítenek. 

Ha van rá lehetőségünk, préseljünk szőlőlevet, ha megoldható, látogassunk el szüretre. Az is-

kolaudvarban a legtöbb helyen elvégezhető a kerti munkák egy része, melybe bevonhatjuk a 

gyerekeket. 

 

A munkafüzeti feladatokra a ráhangolódást Hárs László: Levél az erdőből című verse teremti 

meg. (Munkafüzet 44/1.) 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Rajz: Készíts a fenti vershez képet! 

A munkafüzet 44/2. feladatát a mellékletben található képek beragasztásával oldják meg a 

gyerekek. A feladatot a tankönyv 41/5. feladata készíti elő, melynek megoldásakor beszélgetni 

tudunk 

https://player.nkp.hu/play/62275
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költöző madarakról, 

az állatok élelemgyűjtéséről, 

szokásaik megváltozásáról. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Őszi életkép: https://player.nkp.hu/play/27209 

 

Az őszi gyümölcsök, zöldségek gyűjtése, lerajzolása a munkafüzet 45/3. feladatában valósul 

meg. Folytassuk a sort, próbáljunk több zöldséget, gyümölcsöt megnevezni, lerajzolni! Ha az 

órára a tanulók vagy a tanító hoztak be zöldséget, gyümölcsöt, ha ebből kis „kiállítást” készí-

tettünk, a feladat megoldása könnyebb, hatékonyabb. 

Az őszi gyümölcsök, termések feldolgozásáról szól a munkafüzet 4. és a tankönyv 40/4. fel-

adata. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Őszi gyümölcsök, zöldségek: https://player.nkp.hu/play/62288 

- Töltsük meg az éléskamrát!: https://player.nkp.hu/play/69648 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Tartósíts okosan: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=256&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: Készíthetünk csalamádét a gyerekekkel közösen friss 

fogyasztásra, de téli eltevésre is. 

 

Az időjárásnak megfelelő öltözködés témáját járja körül a tankönyv 41/6. valamint a munka-

füzet 45/5. feladat. Ez utóbbit a mellékletben található képek beragasztásával lehet megol-

dani. 

 

Az óra végi összefoglalást a tankönyv 41/7 feladata segíti. 

Az összefoglalásra alkalmas lehet, ha a tanító igaz/hamis állításokat mond az őszről, s a gyere-

kek színes korongokkal rakják ki a válaszsort (pl. igaz=kék, hamis=piros korong). 

 

Kiegészítő anyagok: fejlesztő játékok: 

- Őszi lépegetős: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#osziepegetos 

- Őszi irányjáték: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#osziirany 

********************************************************************************** 

4. A tél 

Célok, feladatok: A növények állapota, az állati viselkedés, valamint a környezeti változások 

közötti kapcsolat felismertetése, a környezet és a fenntarthatóság szempontjából.  

https://player.nkp.hu/play/27209
https://player.nkp.hu/play/62288
https://player.nkp.hu/play/69648
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#osziepegetos
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#osziirany
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Annak tudatosítása, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények állapotát is.  

Az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvédelem jelentőségének 

megértetése. 

Fejlesztési terület: A téli időjárás hatásainak megfigyelése az élőlényeken. Az ember szerepe 

az állatok táplálásában. Az emberi felelősség felismertetése. A téli öltözködés és annak fon-

tossága. 

Ismeretanyag: A tél jellemzői. A téli hónapok nevei. A téli öltözködés ruhadarabjai. Költöző 

madarak. 

 

Ha erre mód van, a tananyag feldolgozását előzze meg tanulmányi kirándulás, rövid séta a téli 

természetben, ahol a gyerekek megfigyelhetik, tudatosíthatják a növények, állatok, az időjárás 

téli jellemzőit, hogy saját élményeikre hívhassák elő a tanórán. Összeköthetjük testnevelésórai 

tevékenységgel: téli sportjátékok a szabadban. 

 

A ráhangolódást Zelk Zoltán: Téli fák című verse biztosítja. (mf. 42/2.) 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Rajzórán illusztrációt készíthetnek a fenti vershez, vagy más téli hangulatú, témájú vershez, meséhez. 

- Ének-zene: Vivaldi: Négy évszak című művének Tél tétele is segítheti. 

 

A tankönyv 42/3. feladata az örökzöld és lombhullató fákról szól. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Örökzöld és lombhullató fák: 

https://player.nkp.hu/play/62287 

A munkafüzet 46/1. feladatát a mellékletben található képek beragasztásával oldják meg a 

gyerekek. A feladatot a tankönyv 42/5. és 6., valamint a 43/7. feladata készíti elő, melynek 

megoldásakor beszélgetni tudunk 

az állatok etetéséről, a róluk való gondoskodásról; 

az erdészek, vadőrök munkájáról; 

a téli álmot alvó állatokról; 

a halak elvermeléséről; 

az állatok téli bundájáról stb. 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Téli csend: https://player.nkp.hu/play/27122 

- Téli álom: https://player.nkp.hu/play/62303 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Technikaórán készíthetünk madáreleséget, madárkalácsot, madáretetőt a gyerekekkel. Se-

gítséget kaphatunk innen: http://www.zoldcsutortok.hu/index.php/19-sample-data-

articles/kiemelt/94-telirecept 

http://www.mme.hu/cinkegolyo_alternativak 

 

https://player.nkp.hu/play/62287
https://player.nkp.hu/play/27122
https://player.nkp.hu/play/62303
http://www.zoldcsutortok.hu/index.php/19-sample-data-articles/kiemelt/94-telirecept
http://www.zoldcsutortok.hu/index.php/19-sample-data-articles/kiemelt/94-telirecept
http://www.mme.hu/cinkegolyo_alternativak
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Fontos tudatosítani, hogy ha elkezdenek a madarakról gondoskodni, kitartóan, rendszeresen 

pótolniuk kell a téli eleséget. Ha lehetőségünk van, helyezzünk el az iskolaudvaron madárete-

tőt – konzultálhatunk a Magyar Madártani Egyesület kollégáival is. 

 

Az időjárásnak megfelelő öltözködésről szól a tk. 43/9. és a munkafüzet 47/ 5. feladata, melyet 

a mellékletben található ruhadarabok felragasztásával lehet megoldani. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Hó móka – téli játékok, sportok: 

https://player.nkp.hu/play/69762 

 

Kiegészítő anyagok: téli öltözködéshez kapcsolódó egyéb ötletek: http://jatsszunk-

egyutt.hu/teli-oltozkodes/ 

 

Az összefoglalásra alkalmas lehet, ha a tanító igaz/hamis állításokat mond a télről, s a gyerekek 

színes korongokkal rakják ki a válaszsort (pl. igaz=kék, hamis=piros korong). 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Időjárás télen, nyáron: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=226 

********************************************************************************** 

5. A tavasz 

Célok, feladatok: A növények állapota és az állati viselkedés, valamint a környezeti változások 

közötti kapcsolat felismertetése, a környezet és a fenntarthatóság szempontjából. Annak tu-

datosítása, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények állapotát is. Az évszakok-

hoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvédelem jelentőségének megértetése. 

Fejlesztési terület: A tavaszi időjárás hatásainak megfigyelése az élőlényeken. Lényegkiemelés 

hallott szövegből, adott utasítás alapján. Az összegyűjtött kifejezések visszamondása. Figye-

lem és emlékezet, következtető képesség fejlesztése. Az ébredő természet fogalmának meg-

ismerése. 

Ismeretanyag: A tavasz jellemzői. A tavaszi hónapok nevei. A tavaszi öltözködés ruhadarabjai. 

A tavasszal érő gyümölcsök, zöldségek, tavaszi munkák a kertben. 

 

Az őszi és téli lecke feldolgozásához hasonlóan a tavasz fejezet előtt is javasoljuk előzmény-

ként a tanulmányi kirándulást, sétát, mely során az ébredő, tavaszi természetről élményeket 

gyűjthetnek a gyerekek. Az emlékek felidézésével a tankönyvi tartalom belsővé válik, a gyere-

kek motiváltabbak lesznek. 

 

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág című verse teremti meg az érzelmi ráhangolódást a tan-

könyv 44/2. feladatában.  

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A fenti verset hangzóanyagként is meghallgathatjuk: 

https://player.nkp.hu/play/69762
http://jatsszunk-egyutt.hu/teli-oltozkodes/
http://jatsszunk-egyutt.hu/teli-oltozkodes/
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=226
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https://player.nkp.hu/play/60165 

 

A tankönyv 44/3. és 45/4. feladatában a természet, a növények, az időjárás, az állatvilág tava-

szi jellemzőit, a tavaszi időjárást, az időjárásnak megfelelő öltözködést, a tavaszi kerti munká-

latokat beszélhetjük meg a gyerekekkel. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Ének-zene: Vivaldi: Négy évszak című műve Tavasz tételének meghallgatása. 

- Rajzórán tavaszi képet, virágzó ágat festhetünk 

- Technikaórán a tavasszal hazánkba érkező költöző madarakat alkothatjuk meg. Lepkét, virá-

got alkothatunk színes papírból, muffinpapírból. 

- Irodalom: G. Joó Katalin: A cseresznyevirág meséje (FI-501020202_1 Olvasókönyv 2/II. kötet-

ben megtalálható). 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A tavasz jellemzői – a tavaszra jellemző képeket kell kiválo-

gatni: https://player.nkp.hu/play/62259 

 

A tankönyv 45/4. feladatát megoldhatjuk játékosan, az Activity mintájára (tanító körülírással, 

rajzzal, gyerekek mutogatással adhatnak fel rejtvényeket). Hasznos, ha a gyerekek pl. az isko-

laudvar tavaszi rendbetételében aktív szerepet vállalhatnak. Ha mód van rá, kis veteményes-

kertet hozhatunk létre, de legalább az ablakba elhelyezhetünk egy-egy láda virágot. 

 

A tankönyv 45/6. feladatában az állatok tavaszi viselkedéséről beszélgethetünk: 

a költöző madarak megérkeznek 

a téli álmot alvó vagy lelassult életműködésű állatok felébrednek, aktívak lesznek 

téli bundájukat az emlősök tavaszira váltják 

az állatok egy része párt keres 

a madarak fészket raknak 

a rovarok a nyíló virágok beporzását segítik stb. 

A munkafüzet 48/1. feladatát a mellékletben található képek beragasztásával oldjuk meg.  

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Tavaszi ébredés: https://player.nkp.hu/play/28260 

 

A munkafüzet 48/2. feladatához: 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Fészekrakó: https://player.nkp.hu/play/26797 

- Madárfészek: https://player.nkp.hu/play/44248 

 

A munkafüzet 49/4. feladatában a tavaszi virágok képéhez kell a nevüket kötni, illetve a betű-

szín alapján színezni.  

Interaktív feladat az NKP oldalon: Hej, tulipán, tulipán: https://player.nkp.hu/play/20769 

https://player.nkp.hu/play/60165
https://player.nkp.hu/play/62259
https://player.nkp.hu/play/28260
https://player.nkp.hu/play/26797
https://player.nkp.hu/play/44248
https://player.nkp.hu/play/20769
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Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Énekórán tavaszi virágokról szóló énekeket, olvasásórán verseket válogathatunk. 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: Ha lehetőségünk van rá, ültessünk hagymás tavaszi 

virágokat, bízzuk a gyerekekre a gondozásukat, figyeljük folyamatosan a fejlődésüket. A virá-

gokat a gyerekek átadhatják anyák napján édesanyjuknak. 

 

Az évszaknak megfelelő öltözködés a témája a tankönyv 45/7. és a munkafüzet 49/5. felada-

tának. Utóbbit a mellékletben található képek beragasztásával oldjuk meg. 

 

A munkafüzet 48/3. feladata a tanóra végi összefoglalást is segítheti. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Itt a tavasz! https://player.nkp.hu/play/69670 

 

Kiegészítő anyagok: A lecke feldolgozásához további ötleteket meríthetünk: 

Tavaszi találós kérdések: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#tavaszitalalos 

Tavaszi képkereső: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#tavaszikepkereso 

Tavaszi rajzolós feladat: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#tavaszirajzolos 

Sudoku: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#sudoku 

Virágmemória: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#viragmem 

********************************************************************************** 

6. A nyár 

Célok, feladatok: A növények állapota és az állati viselkedés, valamint a környezeti változások 

közötti kapcsolat felismertetése, a környezet és a fenntarthatóság szempontjából. Annak tu-

datosítása, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények állapotát is. Az évszakok-

hoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvédelem jelentőségének megértetése. 

Fejlesztési terület: A nyári időjárás hatásainak megfigyelése az élőlényeken. Nyári munkák 

megneveztetése. A nyári öltözködés és annak fontossága (védelem az erős napsugárzás ellen). 

A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata és tudatosítása. 

Ismeretanyag: A nyár jellemzői. A nyári hónapok nevei. A nyári öltözködés ruhadarabjai. A 

nyáron érő gyümölcsök és zöldségek. A nyár veszélyei. 

 

A lecke feldolgozását a tanév végi összefoglalások előtt, a nyár kezdetén javasoljuk. A ráhan-

golódást Kányádi Sándor: Kánikula című versével teremthetjük meg, mely a tankönyv 46/2. 

feladatában olvasható.  

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A vers hanganyagként megtalálható: 

https://player.nkp.hu/play/60147 

 

https://player.nkp.hu/play/69670
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#tavaszitalalos
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#tavaszikepkereso
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#tavaszirajzolos
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#sudoku
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#viragmem
https://player.nkp.hu/play/60147
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A tankönyv 46/3. feladatának képén a már ismert helyszín és szereplők figyelhetők meg: a 

nyári időjárás, az ennek megfelelő öltözködés és tevékenységek, valamint a nyári természet, 

állat- és növényvilág jellemzői. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Nyári gyümölcsök, zöldségek – a nyáron érő zöldségeket, 

gyümölcsöket kell kiválasztania a tanulóknak: https://player.nkp.hu/play/62304 

Ezzel kapcsolatban felidézhetők, átismételhetők az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás-

ról tanultak, a zöldségek és gyümölcsök szerepe táplálkozásunkban. 

 

A feladathoz kapcsolódik a munkafüzet 51/3. feladata is. Az őszi lecke feldolgozásához hason-

lóan a Nyár leckénél is rendezhetünk kis gyűjteményt a nyáron érő zöldség- és gyümölcsfélék-

ből. Felismerésük, lerajzolásuk, megkóstolásuk nagy élmény lehet a gyerekeknek. 

A táplálékpiramisban jelentős helyet elfoglaló gabonafélék, a nyáron beérő búza feldolgozá-

sához kapcsolódik a tankönyv 47/4. feladata. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Ének-zene: Eljátszhatjuk mozgással, énekkel az „A part alatt” kezdetű dalt. 

 

A tankönyv 47/5. feladatában a már ismert állatokat nyári tevékenységeik közben látjuk. A 

feladat megbeszélése előkészíti a munkafüzet 50/1. feladatát, melynek megoldásához a mel-

lékletben található képrészleteket használjuk fel. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Nyári nyüzsi: https://player.nkp.hu/play/27220 

 

Az összefoglalást a munkafüzet 50/2. feladata segíti. 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Itt a nyár! https://player.nkp.hu/play/69715 

 

A nyári időjárásnak megfelelő ruhadarabokat a munkafüzet 51/4. feladatához a mellékletből 

tudjuk beragasztani. A feladat elvégzése során tudatosítanunk kell, hogy a napsütésnek nem 

csak áldásos, hanem – túlzásba vitt napozás esetén – súlyos, károsító hatásai is lehetnek, emi-

att védekeznünk kell ellene (a bőr védelme ruhadarabbal, naptejjel, az árnyékba húzódással). 

A kapcsolódó tankönyvi feladat 47/6. a közelgő nyári szünet előtt a nyár veszélyforrásaira hívja 

fel a figyelmet. Fogalmaztassunk meg a gyerekekkel olyan mondatokat, melyek a követendő 

mintát tartalmazzák (a tiltás helyett inkább a pozitív példát megfogalmazva). 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A nyár veszélyei: https://player.nkp.hu/play/138281 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Időjárás télen, nyáron – nyári és téli tevékenységek: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=226 

 

https://player.nkp.hu/play/62304
https://player.nkp.hu/play/27220
https://player.nkp.hu/play/69715
https://player.nkp.hu/play/138281
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=226
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Kiegészítő anyag: Melyik évszakban készülhetett a kép? 

http://www.altsuli.hu/also/egyeb/keretegyeb.html 

********************************************************************************** 

7. Kalendárium 

Célok, feladatok: A népi hagyományok megismerése. A csoportos együttműködés gyakorlása. 

Kalendárium készítése. 

Fejlesztési terület: Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások (például: szüret, aratás, 

Márton-nap, karácsony, farsang, húsvét) jellemzőinek megfogalmazása, eljátszása. 

Ismeretanyag: Az évszakokhoz kapcsolódó jelesebb ünnepek. Az adott lakóhely ünnepei, nép-

szokásai. 

 

A Kalendárium lecke feldolgozása a tankönyv 48. oldalán található módon történhet, csoport-

munkában. Minden csoport húz egy szókártyát (évszakot). A munkafüzet mellékletében lévő 

népi megfigyelések közül (70. oldal) kiválasztják, kivágják a saját évszakukhoz tartozót. 

 

Javaslat: a népi megfigyeléseket érdemes a tanév során az adott napon elolvasni és megfi-

gyelni, megbeszélni a gyerekekkel. 

A kalendárium legfeljebb kiegészíti a minden iskolában meglévő, az ünnepkörökhöz kapcso-

lódó népszokások felelevenítését. 

Az alsó tagozatos gyerekekhez közelebb áll, ha osztályonként, évfolyamonként bontva egy-egy 

jeles napra, hagyományőrző népszokásra készülünk fel velük. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

Az énekóra, néptáncóra, magyaróra megfelelő keretet ad az ünnepi műsor, népszokás begya-

korlására, s a megfelelő időben való előadásra. (gergelyezés, lucázás, betlehemezés, 

háromkirály-járás, balázsolás, kiszézés, zöldágjárás, villőzés, pünkösdölés stb.). 

 

Kiegészítő anyagok: 

Jeles napok, ünnepi szokások: http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/80.html 

Téli népszokások: http://mek.oszk.hu/04600/04691/html/dtmagynepsz0005.html 

Tavaszi népszokások: http://mek.oszk.hu/04600/04691/html/dtmagynepsz0006.html 

Nyári népszokások: http://mek.oszk.hu/04600/04691/html/dtmagynepsz0007.html 

Őszi népszokások: http://mek.oszk.hu/04600/04691/html/dtmagynepsz0008.html 

 

Természetesen a népszokásokhoz kapcsolódóan lehetőség van az ének, tánc tanulása mellett 

technika- és rajzórán az ünnepkörhöz kapcsolódó tárgyak elkészítésére (betlehemes figurák, 

kiszebáb, húsvéti tojás, szalma-, csuhédíszek stb.) 

 

http://www.altsuli.hu/also/egyeb/keretegyeb.html
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/80.html
http://mek.oszk.hu/04600/04691/html/dtmagynepsz0005.html
http://mek.oszk.hu/04600/04691/html/dtmagynepsz0006.html
http://mek.oszk.hu/04600/04691/html/dtmagynepsz0007.html
http://mek.oszk.hu/04600/04691/html/dtmagynepsz0008.html
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A lecke elhagyható, illetve a fent leírt módon a tanév során folyamatosan feldolgozható. A 

rugalmas tanmenet projektnap megvalósítását javasolja az élővilág megóvására, illetve kiállí-

tást a Madarak és fák napjához, valamint a Föld napjához kapcsolódóan. 

********************************************************************************** 

8. Összefoglalás (csak a munkafüzetben található!) 

Célok, feladatok: Az ismeretek rendszerezése. Játékos összefoglalás. 

Fejlesztési terület: A tanultak ismétlése. Csoportmunkában való együttműködés gyakorlása. 

Ismeretanyag: Az évszakok, hónapok nevei. Az évszakokra jellemző időjárás. A változás hatása 

az élőlényekre. Az évszakoknak megfelelő helyes öltözködés. 

 

Összefoglaló leckét a munkafüzetben találunk, az 52–53. oldalon. Az évszakok, időjárás fejezet 

összefoglaló órája egyúttal a tanév végi összefoglalás kezdete. 

Megvalósulhat játékosan, csoportmunkában, ahol a gyerekek csoportonként egy-egy tabló 

létrehozásával, rajzzal, képek gyűjtésével, rejtvények megoldásával foglalhatják össze a tanul-

takat. A munkafüzet csak alapot biztosít ehhez, feladataiban bemutatva, melyek azok a na-

gyobb fogalmak, témakörök, melyek az évszakok egész tanévet átívelő feldolgozása során visz-

szatérően megjelentek. 

A fejezet leckéihez az NKP-n sok interaktív tananyag kapcsolódott. Ezek megoldására a tan-

órákon valószínűleg nem került sor teljes egészében. Az összefoglaló órán ismét (vagy újdon-

ságként) megjelenhetnek ezek a tartalmak. 

Az egymáshoz illeszkedő, az egyes évszak-leckék hasonló eseményképeihez kapcsolódó kép-

kiegészítő feladatokat célszerű az évszakok sorrendjét megtartva ismét megoldani. Ezzel meg-

figyelhető és megfogalmazható az a változás, mely az évszakok változásával a növényvilágban, 

állatvilágban, az emberek öltözködésében és tevékenységében megmutatkozik. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

Őszi életkép: https://player.nkp.hu/play/27209 

Téli csend: https://player.nkp.hu/play/27122 

Tavaszi ébredés: https://player.nkp.hu/play/28260 

Nyári nyüzsi: https://player.nkp.hu/play/27220 

 

A munkafüzet 53/5. feladatában az évszakhoz kacsolódó képeken a hibákat, oda nem illő rész-

leteket kell felfedezni. Megtalálásuk közben megbeszélhető az egyes évszakokra jellemző idő-

járás, s így felidézhetők az időjárás tanult elemei. A feladat elvégezhető a többi feladat beve-

zetőjeként (ekkor felidézhetők a fejezet korábbi leckéjénél tanultak) vagy az összefoglalás já-

tékos lezárásaként is. 

Az időjárás elemeinek felsorolása az 52/1. feladatában történik. 

 

Az egyes évszakok időjárását jellemző piktogramokat az évszak nevével kell párosítani a 2. 

feladatban. 

https://player.nkp.hu/play/27209
https://player.nkp.hu/play/27122
https://player.nkp.hu/play/28260
https://player.nkp.hu/play/27220
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Az évszakoknak megfelelő öltözködésről a 3. feladat szól, míg az állatok, az évszakokra jel-

lemző viselkedéséről az 53/4. feladata. 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: 

- „Örömalbum” létrehozása: Minden évszaknak van öröme: sorolják fel, rajzolják le, melyek 

ezek! 

- „Hangfelismerés”: mely évszakokhoz tudnád kapcsolni az alábbi hangokat (madárfiókák csi-

csergése, mennydörgés, szélzúgás, vízcsobogás stb.) 

- A tanév során meghallgatott Vivaldi-mű részleteinek felismerése. 

- Állóképek létrehozása egy-egy évszakra jellemzően, csoportban. 

********************************************************************************** 

IV. fejezet  

 
 A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Tematikai egység: Tájékozódás az iskolában és környékén 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A környezet és fenntarthatóság szempontjából a 

felelős felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, energia, információ szem-

pontjából az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés kiala-

kítása az iskolai személyzet munkája iránt. Léptékek felismerése, becslés és mérés alkalma-

zása. 

A fejezetben megjelenő problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan jutunk el az iskolába? Mitől működik az épület? 

Ismeretek: 

Hosszmértékek. A fő világtájak megnevezése, elhelyezése. A földfelszín formakincsének ele-

mei (hegy, völgy, domb, síkság, folyó, patak). 

A helyi közlekedés. 

Alaprajz, vázlatrajz. 

Fűtőberendezések, világítás, szellőztetés, étkező-, raktár- és kiszolgálóhelyiségek szerepe az 

iskolában. 

A fűtés lehetséges módjai. Energiaforrások a háztartásban. 
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A készülékek energiatakarékos üzemeltetésének módjai. 

A közlekedés és az energiatakarékosság. 

Az épületek karbantartásával, állagmegőrzésével kapcsolatos legfontosabb munkák az iskolá-

ban és otthon. 

Fejlesztési követelmények: 

Alaprajz készítése az osztályteremről, vázlat az iskoláról. Útvonalrajzok készítése a lakhely és 

az iskola között. Egy-egy konkrét példa összehasonlítása. Becslés és mérés alkalmazása. Az 

iskola elhelyezése a településen belül és annak térképén. A környék földfelszíni formakincsei-

nek megnevezése. 

Az energiatakarékosság lehetséges megvalósítási módjainak keresése az iskolán belül. 

Alaprajz készítése a lakásról, szobáról. Az iskola és a háztartás összehasonlítása (léptékkülönb-

ség felismerése). 

Előnyök és hátrányok mérlegelése annak mentén, érdemes-e az iskolába gépkocsival jönni. 

Az állagmegőrzés, takarítás, karbantartás és a felelős használat jelentőségének felismerése. 

Kapcsolat felismerése a használat intenzitása, a kopás, állagromlás és a karbantartási felada-

tok szükségessége, gyakorisága között. 

Kulcsfogalmak: Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség. 

 

 A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tan-

tárgyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet 7 + 1 leckéből áll. A 8. lecke a tanév végi összefoglalás. 

A fejezet több leckéje is (gyalogos és járművel való közlekedés, környezetvédelem stb.) kap-

csolódhat a technika tantárgyhoz. 

 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 7 + 1 (vagy több) összefoglaló óra. 

 

 A fejezet felhasználási területei – milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet al-

kalmazni: 

A lakóhelytől függően a tanulók nagyon különböző ismeretekkel érkeznek (pl. a közlekedés 

járművel témakörnél lehetnek olyan tömegközlekedési eszközök, melyeken a gyerekek még 

nem utaztak). A tájékozódás, az alaprajzokon való eligazodás, a felülnézeti kép, kicsinyítés so-

kaknak nehezen érthető lehet, tanítói segítség elvárható és szükséges. 

 

 Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemu-

tatása: 

A feladatok egy részénél a frontális módszer, a tanítói közlés, közös beszélgetés kikerülhetet-

len. Lehetőség nyílhat gyűjtőmunkákra, önálló vagy páros munkaformára is. 

A témák egy részéhez tanulmányi kirándulást, rövid sétát feltétlenül javaslunk. 
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 Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

A különböző településtípusokon élők más-más infrastruktúrát, egészen eltérő környezetet 

tudnak bemutatni. Míg a falun, kisebb településen élők számára az önálló, gyalogos közleke-

dés vagy a lakóhely környezetének bemutatása nem jelent problémát, addig a nagyvárosban 

élők a tömegközlekedési eszközöket ismerhetik jobban, de sok esetben önállóan nem közle-

kednek még a gyerekek. Fontos az eltérő lakóhelyhez igazítani, melyik fejezetre mennyi időt, 

s ha szükséges, akkor képekkel, filmrészletekkel ellátott magyarázatot szánunk, míg más eset-

ben egy nagyobb tanulmányi kirándulás során tudjuk csak bemutatni a témát. 

 

 Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, tolltartó, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag se-

gítheti a munkát. Füzet vezetése lehetséges, de nem szükséges. 

 

 A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A társadalmi szolidaritás erősítése megtörténhet a tanórai beszélgetés során, amikor kitérhe-

tünk arra, hogy a Földön (de hazánkon belül is) nagyon különböző anyagi- és életkörülmények 

között laknak emberek, így lakóhelyeik is igen különbözőek. Alkalmazkodnak a földrajzi, időjá-

rási, természeti viszonyokhoz, de anyagi lehetőségeikhez is. Beszéljük meg, hogy szerény (sze-

gény) körülmények között is lehet harmonikusan élni, illetve hangsúlyozzuk a társadalmi fele-

lősségvállalást (hajléktalanok segítése). A közlekedés kapcsán kitérhetünk arra, hogy a közös-

ségi közlekedést választva vagy a „teleautóra” törekedve környezettudatosabban közleke-

dünk. 

********************************************************************************** 

 

1. Otthonom és környéke 

Célok, feladatok: A léptékek felismerése, becslés és mérés alkalmazása. Az iskola környékének 

megismerése. Középületek és intézmények megnevezése képek alapján. Az iskola elhelyezése 

a településen belül, és annak térképén. Alaprajz készítése az osztályteremről, vázlat az iskolá-

ról. Útvonalrajzok készítése a lakhely és az iskola között. 

Fejlesztési terület: Középületek felismerése meghatározás alapján. Intézmények rendeltetésé-

nek tudatosítása, összehasonlítása. Egyszerű térképen való tájékozódás gyakorlása. 

Becslés és mérés alkalmazása. 

Ismeretanyag: Épített környezet, településtípusok. Alaprajz, vázlatrajz, útvonalrajz. 
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A fejezet és a lecke feldolgozása előtt javasolt kisebb sétát tenni az iskola környékén. A séta 

során megfigyeltetjük a tanulókkal az iskola elhelyezkedését, a környező utcákat, az épülete-

ket. Megnevezzük a közterületeket (tér, utca, út, park, sétány stb.), s a közeli középületeket 

(rendelőintézet, posta, színház, múzeum, könyvtár, kórház, templom stb.). 

Megbeszéljük, milyen feladatot látnak el, kik dolgoznak ott, jártak-e már benne. Ha tehetjük, 

a tanév során keressük is fel ezeket. Figyeljék meg a tanulók az épületek jellegzetességeit, 

valamint az útvonalat, amin keresztül eljutunk oda. 

Séta közben az irányok, a gyalogos közlekedés szabályai gyakorolhatók. 

Az iskolába való visszaérkezés után próbálják meg elmondani a gyerekek, melyik épülethez 

milyen útvonalon lehet eljutni. Becsüljék meg, melyik van a legközelebb, legmesszebb az isko-

lához. 

Ha tehetjük, a séta alatt készítsünk fényképfelvételeket a középületekről, s az iskola környé-

kének jellegzetességeiről. A fényképeket felhasználva közösen alkothatunk „térképet” a kör-

nyékről. 

Az elsős tanulók számára a nézőpontváltás, a felülnézeti rajzon, alaprajzon, térképen való el-

igazodás nem könnyű. 

Segíthetjük a megértést, ha – más tantárgyakhoz (matematika, rajz, technika) kapcsolódva – 

körülrajzoltatunk tárgyakat (körvonalrajz), olyan feladatokat adunk, melyben körvonalakat 

kell rajzokhoz párosítani. 

Hasonló eredményt érünk el, ha (pl. zseblámpát, azaz irányított fényt használva) tárgyak által 

vetett árnyékot figyeltetünk meg. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Rajzórán, technikaórán megtervezhetik, lerajzolhatják a gyerekek azt a mesevárost (mesefa-

lut), melyben szívesen élnének, terveiket elkészíthetik különféle kartondobozok (gyógyszeres 

stb. dobozok) felhasználásával: makettet készíthetnek csoportosan. A makettek elkészítésé-

hez különféle terméseket is felhasználhatnak. 

Építőkockából, legóból építhetik meg terveiket, ezekből kiállítást rendezhetünk az osztályban 

vagy az iskolában. Megépíthetik, milyen iskolában tanulnának, milyen házban laknának legszí-

vesebben; milyen játszóteret álmodnának maguknak. 

A tankönyv 50/1. és a munkafüzet 54/1. feladatában a lakóhelyet kell megnevezni, leírni. Fon-

tos megbeszélni a település fajtáját (főváros, város, falu, tanya stb.), röviden jellemezni, s meg-

beszélni, milyen más településeken, településfajtán jártak már, mi volt a hasonlóság, külön-

bözőség. 

 

A tankönyv 50/2. feladatában kis helikopterrajz utal arra, hogyan látjuk a települést. A könyv-

ben látható „térkép” természetesen nem felülnézetben ábrázolja az épületeket, hanem szem-

ből, hogy a gyerekek felismerhessék. Ehhez hasonló ábrázolással találkozhattak a tanulók már 

pl. autónavigáció („GPS”) működését megfigyelve. Sok gyerek hallott már a drónokról, me-

lyekkel felvételeket is lehet készíteni a magasból. 
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Ha van rá mód, használjuk az internetet – a Google Maps utcaképét, navigációját az iskola 

környékének más szemszögből, nézőpontból való bemutatására. 

 

A gyerekekkel figyeltessük meg a rajzon lévő épületek jellegzetességeit, melyekről felismerhe-

tőkké válnak. Beszéljük meg az épületek funkcióját, kik dolgoznak benne, jártak-e már ilyen 

(köz)épületben. 

 

E témához a tankönyv 50/3 és a munkafüzet 54/1. feladatának „szorgos hangya” része tarto-

zik, melyhez a mellékletben található képeket kell felhasználni. Ha a korábbi tanulmányi séta 

során készítettünk fényképfelvételeket, a (köz)épületek, közintézmények lakóhelyünkön be-

mutathatók ezek segítségével is. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Bélyeg a kórházban? https://player.nkp.hu/play/57272 

- Fagyi a könyvtárban? https://player.nkp.hu/play/57262 

Ezekben a középületek rajzát a funkcióval kell párosítani. 

- Rend a városban: https://player.nkp.hu/play/26931, melyben az intézmények képét három 

halmazba (szolgáltatást nyújtó, egészségügyi, oktatási, művelődési intézmények) kell válogat-

niuk. Ez utóbbi feladatot csak kiegészítő feladatnak ajánljuk, a fogalmak megértésének nehéz-

sége miatt. 

 

A tankönyv 51/5. és a hozzá kapcsolódó munkafüzet 54/2. feladata könnyebben megvalósít-

ható, ha nem rajzos formában, hanem a korábban említett módon, fényképekkel, makettsze-

rűen, építőkockából, legóból, gyurmából, esetleg terméseket felhasználva alkotják meg a ta-

nulók a „térképet”, terepasztalt, csoportban. 

 

A munkafüzet 55. oldalának feladatai (iskola, tanterem alaprajza), illetve a tankönyv 51/7. fel-

adata a legtöbb tanuló számára még komoly nehézséget jelent, csak kiegészítő anyagként 

ajánlható. Az alaprajzokon megfigyeltethető, megbeszélhető pl. a székek, asztalok, ajtók áb-

rázolása – következtethetnek arra, milyen helyiségeket ábrázol, de az alaprajz értelmezése 

nem elvárható. 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

 - Találj térképet Tibinek! (adott leíráshoz tartozó térkép vagy útvonal kiválasztása): 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Vonatmakett, interaktív feladat: 

http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=857&AbilityArea=-1&NatTemakor=-1 

 

************************************************************************* 

2. Tájékozódás, égtájak 

https://player.nkp.hu/play/57272
https://player.nkp.hu/play/57262
https://player.nkp.hu/play/26931
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=857&AbilityArea=-1&NatTemakor=-1
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Célok, feladatok: Helymeghatározás, tájékozódás. Irányok játékos gyakorlása. Égtájak megis-

merése. Térképhasználat. 

Fejlesztési terület: Égtájak nevének tudatosítása. Térképolvasás, következtetések levonása. 

Ismeretanyag: A fő világtájak megnevezése, elhelyezése. Az irányok ismerete (bal, jobb, alatta, 

fölötte). 

 

A lecke feldolgozásánál ajánlott más tantárgyakhoz (matematika, testnevelés, olvasás stb.) 

kapcsolódni. Alapvető fontosságú (már az olvasás- írástanításhoz is nélkülözhetetlen, ezért az 

első osztály előkészítő időszakának kiemelt feladata volt) a térben és síkban való tájékozódás, 

az irányok ismerete. A jobb, bal, előtte, mögötte, alatta, fölötte, közötte stb. szavakat rend-

szeresen használjuk. A legjobb mozgás során begyakorolni, ezért testnevelésórán olyan fel-

adatokat adhatunk a gyerekeknek, melyek utasításában gyakran elhangzanak ezek a szavak. 

Készíthetünk akadálypályát, játszhatnak sorversenyeket, bóját kerülve, átbújva akadályok 

alatt, között stb. 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: tanórán vagy szabadidőben: tárgy (játék) elrejtése a 

teremben, a keresőt a tanító, később a társak irányítják („lépj előre kettőt, fordulj jobbra stb.”) 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Játéklehetőség matematikaórán: 

rajzolás négyzetrács mentén, tanári utasításra, zárt alakzatok (sokszögek, felismerhető körvo-

nalak pl. autó, ház stb. rajzoltatása). 
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Négyzetrácsban minta másolása. Irányok, színek megfigyelésével minta másoltatása. 

 
 

 (Forrás: a szerző munkája) 

 

Logikai készlet alakzataival minta utáni másolás. 

Színes rudakkal útvonal kialakítása vagy másolása – az útvonal követése pl. játékautóval, és az 

irányok elmondása. 

 

Kiegészítő anyagok:  

- Útvonalkeresők, „labirintusok” papíron és a szabadban, kötelekből kialakítva, például az 

alábbi képeken: http://www.doverpublications.com/zb/samples/490580/sample4b.htm 

- Online játékok – pl. vízlabirintus: https://egyszervolt.hu/jatek/jatek-vizlabirintus.html 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Ne tévedj el!: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=73 

- Irányban vagyunk: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=337&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- A paradicsompalánták – a téri tájékozódás fejlesztéséhez: 

http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=624&AbilityArea=-1&NatTemakor=348 

 

http://www.doverpublications.com/zb/samples/490580/sample4b.htm
https://egyszervolt.hu/jatek/jatek-vizlabirintus.html
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=73
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=337&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=337&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=337&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=624&AbilityArea=-1&NatTemakor=348
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Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: kincskeresés a teremben, az udvaron iránytű és tér-

kép segítségével, vagy iránytű és rajzos/szöveges útmutató segítségével (feladat, adott pont-

tól elnavigálni a „kincshez”) 

 

A fentiekhez hasonló játékokra néhány példát ad a tankönyv 52. oldala is. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A játékok helye: https://player.nkp.hu/play/62262 

 

A gyerekek számára az irányok többnyire ismertek első osztály végén, de nagy egyéni különb-

ségek lehetnek (jobb-bal tévesztés). Különösen nehéz ez, amikor helyzetet vagy nézőpontot 

kell váltaniuk. Segítheti az irányokban való eligazodást, ha a (gyerekekkel többnyire szemben 

álló) tanító gyakran tisztázza, mutatja, hogy egymással szemben álló emberek jobb (bal) keze 

ellentétes irányú lesz. Testnevelésórán hasonló módon egyre inkább megszokják a gyerekek, 

hogy a tanító mozdulatait hogyan értelmezzék. 

 

A munkafüzet 56/1. feladatában el kell dönteniük, a lufi melyik kézben van. Sokaknak segítség 

lehet, ha a bohócot valóban megjeleníti a tanító egy bábbal, babával (bohóccal). 

Ha feladathelyzetekben megélik a gyerekek, hogy az irányok megváltoznak, ha más nézőpont-

ból (helyzetből) nézzük őket (ami nekem jobb, az a velem szemben állónak bal stb.), akkor 

könnyebben megértik, hogy szükséges a tájékozódáshoz más, mindenki számára azonos vo-

natkoztatási pont. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Itt a lufi. Hol a lufi? https://player.nkp.hu/play/28380 

 

A négy fő égtáj megtanításakor hozzunk be iránytűt, készítsünk a tanulókkal saját iránytűt. 

Ehhez itt találunk segítséget: 

http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/jatszva/iranytu/iranytu.htm 

 

Az északi irányt jelöljük ki a teremben, feltűnő, mindenki számára jól látható módon. Fontos, 

hogy mindig ebbe az irányba forduljunk közösen a gyerekekkel, amikor elmondjuk a tankönyv 

52/4. feladatában olvasható ismert versikét az égtájakról. Ennek alapján töltsük ki a munkafü-

zet 56/2. feladatát is. 

 

Érdekességként megbeszélhetők a tájékozódás régebbi, a természet megfigyelésén alapuló 

módszerei (tankönyv 53/5. feladata), de hallgassuk meg a gyerekeket arról, milyen mai, mo-

dern eszközökkel tudnak tájékozódni (GPS, mobil applikációk stb.). 

 

Ha az előző órán bármilyen formában készítettünk a gyerekekkel térképet, azt ismét érdemes 

elővenni. Az előző tanórán még jobb/bal/előre/hátra irányokkal elmondott útvonalterveket 

próbálják átalakítani, a fő világtájak nevét használva. Törekedjünk arra, hogy – ha a gyerekek 

https://player.nkp.hu/play/62262
https://player.nkp.hu/play/28380
http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/jatszva/iranytu/iranytu.htm
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az iskola környékének valós makettjét vagy térképét alkották meg – a tájolás helyes, a való-

ságnak megfelelő legyen. 

A tankönyv 53/6. térképén – mely fölött leolvashatóak az fő világtájak – azonos célhoz: az 

iskolához kell különböző irányokból eljuttatni Borit, illetve Balázst. 

 

A munkafüzet 57/3. feladatában négyzetrács mentén kell adott irányba adott lépésnyit halad-

niuk a gyerekeknek. 

Kiegészítésként páros munkaformában (akár matematikaórán folytatva) maguk is alkothatnak 

egyszerű alakzatokat, megpróbálhatják társukkal lerajzoltatni, saját maguk adva az utasításo-

kat. 

 

A munkafüzet 57/4. és 5. feladatában Magyarország térképén kell saját lakóhelyüket megke-

resni. Mindenképp szükséges kivetítés, vagy ennek hiányában térkép, hogy helyesen jelöljék 

a lakóhelyet. 

Az 5. feladat kérdései kiegészíthetők, a kérdések megfordíthatók, így többen ráérezhetnek, 

megsejthetik (tudatosítani nem szükséges), hogy ha „A” keletre fekszik „B”-től, akkor „B” nyu-

gatra fekszik „A”-tól stb. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Iránytű https://player.nkp.hu/play/28353 

********************************************************************************** 

3. Lakóhelyünk felszíne 

Célok, feladatok: A lakóhely és környéke felszínének jellemző formái, vizei. Felszíni formák el-

készítése terepasztalon, kísérletezés. Nemzeti parkjaink megismerése. 

Fejlesztési terület: A környék földfelszíni formakincseinek megnevezése. A valóság térképi áb-

rázolása színekkel, a felszíni formák, a vizek jelölése a térképen. Tapasztalatszerzés a szél és a 

víz munkájáról. A nemzeti parkok jelentőségének tudatosítása. 

Ismeretanyag: A földfelszín formakincsének elemei (hegy, völgy, domb, síkság, folyó, patak). 

A felelős emberi magatartás. 

 

A lecke feldolgozását – ahogy a fejezet korábbi leckéjénél is ajánlottuk – célszerű, ha séta, 

tanulmányi kirándulás előzi meg, melynek során megfigyelhető, megnevezhető a környék 

földfelszíni formakincse. 

A gyerekeket megkérhetjük arra, hogy hozzanak az órára képeslapokat, kivágott képeket, 

amelyek különböző tájakat/felszínformákat ábrázolnak. 

A képeket majd szétválogatják felszínformák szerint, tablót készíthetnek belőle. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Rajzórai lehetőség: a felszínformát ábrázoló képrészletet rajzlapra ragasztani, a képet kiegé-

szíteni. 

 

https://player.nkp.hu/play/28353
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A síkság, domb(ság), hegy(ség), völgy, valamint a tavak és folyóvizek fogalmának megtanítá-

sához készítsünk terepasztalt homokból, víz használatával – a tankönyv 54/1. feladatában 

ajánlott módon, vagy – ha erre lehetőség van – homokozóban, a gyerekek aktív részvételével. 

(A kialakított képzeletbeli táj felszíni formáinak nevet adhatnak.) 

A víz és a szél felszínformáló, -alakító munkáját megfigyelhetjük, ha – a tankönyv 4. feladatá-

nak utasításait követve – a terepasztalon vizet csorgatunk a homokkupacra, illetve ráfújunk. 

 

A munkafüzet 58/1. és 2. feladatában nevezzük meg a lakóhelyünkre legjellemzőbb felszínfor-

mát és a természetes vizeket. 

Az előző leckében (Tájékozódás) a tanulók már megkeresték és bejelölték Magyarország tér-

képén lakóhelyüket. Ezen az órán a domborzati térképen is megkeressük, egyúttal megnevez-

zük, megtanítjuk a domborzati térkép színezését. 

 

A munkafüzet 58/3. feladatában a négyféle színt használva színezik ki a gyerekek Magyaror-

szág térképét. Domborzati térképre mintát kell mutatnunk atlaszok, kivetíthető vagy kihelyez-

hető térkép használatával. 

 

A feldolgozásra alternatíva: a munkafüzet 58/3. feladatának térképét kinagyítjuk és nyomtat-

juk. A gyerekek színes gyurmát (barna, sárga, zöld, kék) használva megalkotják Magyarország 

domborzati térképét, a felszínformák magasságát is érzékeltetve. 

Változat: színes krepp papírból gyúrt papírgolyókat ragasztanak fel a Magyarország térképét 

ábrázoló papírlapra. 

 

A munkafüzet 58/4. feladatának megoldásához a tankönyv 54/5. feladata ad mintát, ellenőr-

zést. 

 

A munkafüzet 59. oldalának, valamint a tankönyv 55. oldalának feladatai (és a kapcsolódó 

mellékletek, valamint a tankönyv 66. oldala) csak kiegészítő tananyagok. Érdeklődő tanulók-

nak gyűjtőmunkaként, szorgalmi feladatként javasolható, hogy egy-egy nemzeti parkot vá-

lasztva, tablót készítsenek, melyet a többieknek bemutathatnak. 

Ha a lakóhelyünk környékén van nemzeti park, annak meglátogatása, megismerése, lehetőség 

szerint szakvezetés kérése egy tanév végi kirándulás során megvalósítható. 

 

Fontos annak bemutatása, hogy hazánk természeti értékei védelmet igényelnek. A nemzeti 

parkok ezt segítik: óvják és bemutatják azokat. 

A nemzeti park a Természetvédelmi Világszövetség meghatározása szerint olyan terület, 

amelynek ökológiai egységessége megőrzendő a jelen és a jövő generációi számára; amely 

megvédendő mindenfajta mezőgazdasági és ipari hasznosítástól; és amelyben lehetőség nyílik 

nemcsak tudományos, hanem oktatási és szabadidős tevékenységek végzésére is. 

Kiegészítő anyagok: Nemzeti parkjainkról további forrás, információ: 

http://magyarnemzetiparkok.hu/ 

http://magyarnemzetiparkok.hu/
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Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Felszínformák megnevezése: https://learningapps.org/2137142 

- Felszínformák, kép-szó párosító: https://learningapps.org/2950080 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- A Balaton-felvidéki Nemzeti Park – film: https://player.nkp.hu/play/104586 

- Nemzeti parkjaink (puzzle): https://player.nkp.hu/play/60161 

- Védett növények, védett állatok: https://player.nkp.hu/play/52472 

- A szalamandra otthona – nemzeti parkjainkról: https://player.nkp.hu/play/28227 

- Borzasztó keveredés. Rakj rendet! https://player.nkp.hu/play/56708 

- Hol bújt el a bábakalács? – nemzeti parkjainkról: https://player.nkp.hu/play/28244 

- Védett apróságok: https://player.nkp.hu/play/56734 

********************************************************************************** 

4. Közlekedés gyalog 

Célok, feladatok: A felelősségteljes és biztonságos gyalogos közlekedés. A gyalogos közlekedés 

szabályainak összefoglalása kérdések segítségével. A veszélyes helyzetek megvitatása. 

Fejlesztési terület: A közlekedési táblák felismertetése. A biztonságos átkelés gyakorlása, kü-

lönböző helyzetekben. A gyalogátkelőhely, a jelzőlámpa, a rendőri irányítás karjelzéseinek is-

merete, gyakorlása. 

Ismeretanyag: A gyalogos közlekedés színtere. A gyalogosokra vonatkozó szabályok. Az alap-

vető táblák és a jelzőlámpa színeinek jelentése. 

 

A gyalogos közlekedés szabályait a gyakorlatban: utcán, az iskola környékén, tanulmányi séta 

során tanítsuk, gyakoroltassuk. Használjunk ki minden olyan alkalmat, amikor a gyerekekkel 

közlekedünk – előtte beszéljük meg, mire kell figyelniük, milyen (veszély) helyzetek adódhat-

nak. 

Megkérhetjük őket, hogy „gyűjtsenek” (figyeljenek meg) minél több közlekedési táblát, pró-

bálják megnevezni azokat, elmondani, hogy mire figyelmeztetnek. Figyeltessük meg a táblák 

színét (kék vagy piros). 

Alapvető fontosságú a közlekedési lámpa színeinek ismerete, az úttesten való átkelés szabá-

lyainak ismerete. 

Lakóhelyünk típusától, s a gyerekek önállóságától függően nagy eltérések mutatkoznak abban, 

hogy a gyalogos közlekedésben mennyire figyelmesen vesznek részt a tanulók. 

Ha van rá mód, az iskolaudvaron kialakíthatunk „tanpályát”, de elhelyezhetünk (a már koráb-

ban, a tájékozódás témához készített) maketten is közlekedési táblákat. 

 

Készíthetünk közlekedési táblákat a makettünkhöz, kialakított útvonalhoz: gyurmatalpakkal, 

hurkapálca és karton segítségével. A táblákat megrajzoltathatjuk, de az interneten elérhetők, 

letölthetők. Pl. http://www.mentasuli.hu/letolt/tudastar/kresztablak.pdf 

https://learningapps.org/2137142
https://learningapps.org/2950080
https://player.nkp.hu/play/104586
https://player.nkp.hu/play/60161
https://player.nkp.hu/play/52472
https://player.nkp.hu/play/28227
https://player.nkp.hu/play/56708
https://player.nkp.hu/play/28244
https://player.nkp.hu/play/56734
http://www.mentasuli.hu/letolt/tudastar/kresztablak.pdf
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Készíthetünk dominót, bingójátékot, Dobble játékot, memoryt közlekedési táblákkal, eszkö-

zökkel. Ezekkel a játékokkal szabadidőben játszhatnak a gyerekek. 

 

Kiegészítő anyagok: Dobble generáló program: http://dobble.gorfo.com/home 

Kész Dobble közlekedés témában: http://dobble.gorfo.com/share/5900e3ce3b4d1/en 

A Dobble szabálya: http://jatekdij.hu/tartalom/tarsasjatek/Dobble.pdf 

Bingó generáló program: http://osric.com/bingo-card-generator/ 

Dominó generáló, közlekedési eszközökhöz: 

http://www.toolsforeducators.com/dominoes/transport.php 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: 

- Tar Károly: Mesés közlekedés – gyerekeknek szóló tesztekkel: 

http://mek.niif.hu/02000/02038/html/ 

- További ötletek a téma feldolgozásához: 

http://erregyerenearra.blogspot.hu/2013/11/kozlekedes.html 

- A második osztályos olvasókönyv Négyeshatos című verse, s hozzá kapcsolva az alábbi olda-

lak: http://www.erdosvirag.hu/zenek/negyeshatos/ 

http://budapestcity.org/11-egyeb/kozlekedes/villamos/4-6-os-villamos-hu.htm 

- Egy kiváló, online játszható, magyar nyelvű oktatójáték: http://www.traff.hu/ 

- Letölthető módszertani segédanyag és jelzőtáblák: https://kresz-suli.hu/kresz-meg-

az/letoltheto-anyagok.html 

- Közlekedési alapismeretek gyerekeknek, letölthető anyag: 

http://www.eletuton.hu/attachments/attachment/926/Kozlekedesi_alapismeretek_gyere-

keknek_-pedagogus_screen.pdf 

- Közlekedési eszközökhöz letölthető papírmakettek: http://papirmakett.fw.hu/ 

- Nyomtatható, színezhető, ragasztás nélkül összeállítható autó makettje: 

http://krokotak.com/2016/08/glue-lee-printable-cars/ 

- Kerékpárral való közlekedéshez: http://kerekparoskresz.com/jatekok/ 

- A városi közlekedést segítheti rövidfilm lejátszása, ezek közül ajánlható a Youtube-on is meg-

található: 

- STOP! Közlekedj okosan! sorozat epizódjai, pl.: 

https://www.youtube.com/watch?v=qeM5CI8fKoY 

- MiniKRESZ: https://www.youtube.com/watch?v=KD_MDzHWAvA 

- Bence közlekedik sorozat: https://www.youtube.com/watch?v=1Cb2GIx-MMs 

 

A tankönyv 56/1. feladatában egy útkereszteződést láthatnak a gyerekek, több közlekedési 

táblával és jelzőlámpával. A képen egy iskola(kapu) is látható, előtte korlát. 

Beszéljük meg a gyerekekkel, miért veszélyes, ha váratlanul lelépnek az úttestre, s hogyan kell 

szabályosan átkelni az úton, gyalogátkelőhelyen. 

A beszélgetés után a munkafüzet 60/1. feladatában a járda, úttest, zebra (gyalogátkelőhely) 

szavakat írjuk megoldásként. 

http://dobble.gorfo.com/home
http://dobble.gorfo.com/share/5900e3ce3b4d1/en
http://jatekdij.hu/tartalom/tarsasjatek/Dobble.pdf
http://osric.com/bingo-card-generator/
http://www.toolsforeducators.com/dominoes/transport.php
http://mek.niif.hu/02000/02038/html/
http://erregyerenearra.blogspot.hu/2013/11/kozlekedes.html
http://www.erdosvirag.hu/zenek/negyeshatos/
http://budapestcity.org/11-egyeb/kozlekedes/villamos/4-6-os-villamos-hu.htm
http://www.traff.hu/
https://kresz-suli.hu/kresz-meg-az/letoltheto-anyagok.html
https://kresz-suli.hu/kresz-meg-az/letoltheto-anyagok.html
http://www.eletuton.hu/attachments/attachment/926/Kozlekedesi_alapismeretek_gyerekeknek_-pedagogus_screen.pdf
http://www.eletuton.hu/attachments/attachment/926/Kozlekedesi_alapismeretek_gyerekeknek_-pedagogus_screen.pdf
http://papirmakett.fw.hu/
http://krokotak.com/2016/08/glue-lee-printable-cars/
http://kerekparoskresz.com/jatekok/
https://www.youtube.com/watch?v=qeM5CI8fKoY
https://www.youtube.com/watch?v=KD_MDzHWAvA
https://www.youtube.com/watch?v=1Cb2GIx-MMs
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Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Közlekedj okosan! Gyalog I.: https://player.nkp.hu/play/49635 

- Zebrák az úttesten https://player.nkp.hu/play/26587 

 

A közlekedési lámpák piros (tilos) és zöld (szabad) jelzésének ismerete a legfontosabb, de a 

tankönyvi leckében néhány közlekedési tábla és a forgalomirányító rendőr karjelzésének fel-

ismerése is megjelenik feladatként. A munkafüzet kapcsolódó, 60/2. és 3. feladatában a köz-

lekedési lámpákat színeztetjük. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Vigyázz! Kész! Rajt! https://player.nkp.hu/play/26546 

 

A munkafüzet 61/5. feladatban a karjelzések jelentését kell felismerniük. 

 

Kiegészítő anyagok: 

http://edukresz.hu/rendori-karjelzesek/ 

https://www.youtube.com/watch?v=CnPHLdzv_j0 

https://www.youtube.com/watch?v=NMobOqRLokI 

 

A tankönyv 57/4. feladatának helyzeteit játsszuk el teremben, udvaron – és amikor a gyere-

kekkel az utcán közlekedünk, tudatosítsuk a tanultakat. 

 

A tk. 57/6. feladata három veszélyes viselkedést, helyzetet ábrázol. Fogalmaztassuk meg a 

gyerekekkel, mi a veszélyforrás, s hogyan kellene helyesen viselkedni. A munkafüzet 60/4. fel-

adatában karikázással tudják kiemelni azt a részletet, mely a veszélyforrást ábrázolja. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: 

Közlekedj okosan! Gyalog II. https://player.nkp.hu/play/44250 

 

A munkafüzet 61/7. feladata egy társasjáték alapja. Ha a gyerekek felismerik a táblán látható 

közlekedési táblákat, szabályt tudnak alkotni hozzá, illetve ennek mintájára más társasjátékot 

is tervezhetnek. (Pl. egyszer kimaradsz, ha a STOP táblára lépsz, a gyalogátkelőhely táblára 

lépve újra dobhatsz stb.) 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Elsőbbségadás kötelező! – a legfontosabb közlekedési táblák 

felismeréséről: https://player.nkp.hu/play/26600 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Milyen közlekedési táblákat ismersz?: https://learningapps.org/2193332 

- Közlekedés. Interaktív keresztrejtvény: https://learningapps.org/2239034 

 

https://player.nkp.hu/play/49635
https://player.nkp.hu/play/26587
https://player.nkp.hu/play/26546
http://edukresz.hu/rendori-karjelzesek/
https://www.youtube.com/watch?v=CnPHLdzv_j0
https://www.youtube.com/watch?v=NMobOqRLokI
https://player.nkp.hu/play/44250
https://player.nkp.hu/play/26600
https://learningapps.org/2193332
https://learningapps.org/2239034
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Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Testnevelésórán közlekedési táblákkal ellátott útvonalon végezhetik a gyakorlatot a gyere-

kek. A közlekedési táblákat rajz vagy technika órán készíthetjük el. 

********************************************************************************** 

5. Közlekedés járművel 

Célok, feladatok: Felelősségteljes és biztonságos közlekedés járművön. Közlekedési eszközök 

csoportosítása a közlekedés helyszíne és a környezetszennyezés szerint. A biztonságos közle-

kedés gyakorlása. A kerékpáros közlekedés népszerűsítése. 

Fejlesztési terület: Előnyök és hátrányok mérlegelése annak mentén, érdemes-e az iskolába 

gépkocsival jönni. A tömegközlekedés értelmezése. A környezetet szennyező közlekedés hát-

rányainak, ill. a környezetet nem szennyező közlekedés előnyeinek a megvitatása, összeha-

sonlítása. Környezetet nem szennyező közlekedés előnyei. 

Ismeretanyag: A helyi közlekedés ismérvei. A biztonságot szolgáló szabályok ismerete. Bizton-

sági felszerelések kerékpáron, autóban és a tömegközlekedési eszközökön. 

 

Lakóhelytől függően nagyon különböző lehet, hogy mennyire ismerik a tanulók a (tömeg) köz-

lekedési eszközöket, mivel utaztak már. Felismerésük, megnevezésük a tankönyv 58/1. és a 

kapcsolódó munkafüzet 62/1. feladatában történik. 

 

A tankönyv 58/3. feladatában a különböző közlekedési eszközökön történő biztonságos közle-

kedésre találunk mintákat. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Közlekedj okosan! – Járművel: https://player.nkp.hu/play/138282 

- Vigyázz, veszély!: https://player.nkp.hu/play/26535 

 

Földön, vízen, levegőben közlekedhetnek a lerajzolt járművek, de valószínűleg a föld alatt köz-

lekedő metrót vagy a víz alatt közlekedő tengeralattjárót is szóba hozzák majd a gyerekek. 

Érdemes megbeszélni, mit jelent a kötöttpályás közlekedés, milyen előnyei, hátrányai lehet-

nek. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Úton-útfélen: https://player.nkp.hu/play/56385 

- Úttalan utakon: https://player.nkp.hu/play/56429 

Képgyűjtemény: tankönyv 78. oldal. 

A gyerekek más-más útvonalon, módon, közlekedési eszközzel, különböző idő alatt jutnak el 

otthonukból az iskolába. A munkafüzet 62/ 2., 3. és 4. feladata erről szól. 

 

Beszéljük meg, hogy – ha mód van rá – a tömegközlekedés környezetkímélőbb megoldás az 

autós közlekedésnél (de sok esetben nincs mód tömegközlekedésre). A környezetet nem 

https://player.nkp.hu/play/138282
https://player.nkp.hu/play/26535
https://player.nkp.hu/play/56385
https://player.nkp.hu/play/56429
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szennyező közlekedési módok az ideálisak – de ne felejtkezzünk el róla, hogy ez nem mindig 

megvalósítható! 

 

A munkafüzet 63/5. feladatában azokat a közlekedési eszközöket kell kiszínezni, melyek nem 

szennyezik a környezetet. Ez a feladat már összeköti a leckét a következő tanóra anyagával, a 

környezetvédelemmel. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Légfrissítő: https://player.nkp.hu/play/69763 

 

A gyerekek által leggyakrabban használt, a környezetet nem szennyező közlekedési eszköz a 

kerékpár. Helyes használatát közösen is tanulhatjuk: rendezhetünk ügyességi versenyt az is-

kola udvarán vagy a közeli parkban, melyhez testnevelő kollégáink segítségét kérhetjük. 

  

A kerékpározáshoz szükséges felszerelést állíthatjuk össze a munkafüzet 63/8. feladata segít-

ségével. A 7. feladat útvonalrajzán, térképén pedig a táblák jelzéseit figyelembe véve kell Ma-

kit úticéljához vezetnünk. A feladat megoldásával az irányokat (s ha berajzoljuk) az égtájakat 

is gyakoroltathatjuk. 

 

A kerékpáros közlekedés előnyeinek megfogalmazásában segít a tankönyv 59/5. és 6. feladata. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Maki biciklin: https://player.nkp.hu/play/26729 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Közlekedési eszközök Magyarországon: https://learningapps.org/2889820 

- Táblák és jelentésük: https://learningapps.org/2684719 

- A kerékpár felszerelése: https://learningapps.org/2790650 

- Közlekedési táblák: https://learningapps.org/1810609 

- Közlekedési táblák jelentése: https://learningapps.org/2893067 

- Hol nem szabad kerékpárral közlekedni?: https://learningapps.org/2864078 

- Közlekedési táblák, megállók: https://learningapps.org/2526868 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Ne tévedj el!: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=73 

********************************************************************************** 

https://player.nkp.hu/play/69763
https://player.nkp.hu/play/26729
https://learningapps.org/2889820
https://learningapps.org/2684719
https://learningapps.org/2790650
https://learningapps.org/1810609
https://learningapps.org/2893067
https://learningapps.org/2864078
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6. Környezetvédelem 

Célok, feladatok: A felelős felhasználói magatartás megalapozása, erősítése, a környezet és a 

fenntarthatóság szempontjából. A természeti kincsek felhasználási módjainak megfogalma-

zása képek segítségével. A környezetvédelem jelentőségének a megvitatása. Az energiaforrá-

sok felhasználásnak megbeszélése. 

Fejlesztési terület: Az anyagok felhasználási lehetőségeinek felismertetése, a hasznosítás tu-

datosítása. A tanulók mindennapi életével kapcsolatban keletkező hulladékok, szemetek ke-

zelése, helyes viselkedési szokások megbeszélése, szabályok megismerése, gyakorlása. 

Ismeretanyag: A környezetszennyező és a könnyen lebomló anyagok. A környezettudatos vi-

selkedés az újrahasznosítás. Takarékosság. 

 

A tankönyv 60/1. feladatában 8 kép segítségével a természetben rejlő kincsekről beszélgethe-

tünk a tanulókkal. Ezeket többfelé módon felhasználhatjuk. A feladathoz a munkafüzet 64/1. 

feladatában színező kapcsolódik. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- A természet kincsei (csoportosítás): https://player.nkp.hu/play/43972 

- Kincs, ami még van!: https://player.nkp.hu/play/69764 

 

A természeti kincsek felhasználása során sok hibát elkövethetünk: pazarló módon bánunk ve-

lük, tönkretesszük, szennyezzük azokat. Erre hoz példát a tankönyv 60/2. feladata. Fogalmaz-

tassuk meg a gyerekekkel, hogy ők hogyan tudják védeni a természeti kincseket! Gyakoroljuk 

ezt (pl. figyeljünk a papírhasználatra, a (papír)hulladékot szelektíven gyűjtsük, takarékoskod-

junk az energiával – feleslegesen ne égessük a lámpát, folyassuk a vizet stb., azaz olyan példá-

kat találjunk és kövessünk, melyekben a gyerekeknek döntési, választási lehetőségük van!) 

 

Az energiaforrásokról és azok felhasználásáról szól a tankönyv 60/3. és a kapcsolódó munka-

füzet 64/szorgos hangya feladata. A feladathoz – az energiaforrások és azok felhasználási le-

hetőségei témához – interaktív feladat is kapcsolódik. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Ismered az energiaforrásokat?: 

https://player.nkp.hu/play/26520 

 

A két fogalom: természeti erők, illetve ásványi anyagok megértése, megkülönböztetése a gye-

rekek számára még nehéz, fogalmi gondolkodást kíván. A feladatot kiegészítő anyagként ajánl-

juk. 

 

A tankönyv 61. oldalán található 4. és 5. feladatban azok az eszközök, gépek jelennek meg, 

melyek használatához energia szükséges, s amelyek körülveszik a gyerekeket az iskolában, il-

letve otthon. A gyerekek sokszor nem is tudják, hogy ezek energiával működnek, illetve, hogy 

https://player.nkp.hu/play/43972
https://player.nkp.hu/play/69764
https://player.nkp.hu/play/26520
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pontosan milyen energiával. Az elektromos energia „mögött” pedig nem látják azokat a ter-

mészeti energiaforrásokat, melyekből előállítjuk. 

Nem cél, hogy minden eszköz esetében meg tudják nevezni az energiaforrást – fontosabb, 

hogy tudjanak alternatívákat, illetve a környezetet kímélő használatot megnevezni. Arról be-

szélgessünk velük, melyek azok a dolgok, melyeket ők maguk is meg tudnak valósítani. Érde-

mes ezeket egységekre, témákra, egy-egy konkrét dologra bontani. Kijelölhetjük, hogy egy 

adott időszakban milyen célkitűzéseket fog az osztály az iskolában, s a gyerekek otthon meg-

valósítani (pl. fokozottan figyelek a vízhasználatra, leoltom a lámpát, kevesebbszer kapcsolom 

be a tévét). 

A környezettudatos magatartásra nevelés alapvető eszköze a mintaadás, ezért a pedagógus-

nak is törekednie kell arra, hogy minden nap jó példával járjon elöl. 

A célkitűzéseket kis ikonokon, szimbolikus rajzokon rögzíthetjük, hetente értékelhetjük, mit 

sikerült megvalósítani. 

A gyerekekben tudatosítani kell, hogy a vásárlási szokásokat ők is befolyásolhatják, illetve a 

környezet védelméhez tartozik az is, ha meglévő eszközeinket, tárgyainkat óvjuk, s azok he-

lyett nem vásárolunk újat. A tankönyv 61/6. feladata ezt a témát bontja ki. 

 

A munkafüzet 65/4. feladatában olyan tárgyak jelennek meg, melyekkel a tanulók a minden-

napokban találkozhatnak. Fontos, hogy meg tudjuk beszélni, majd önállóan meg tudják indo-

kolni, mely tárgyak használatát javasolják inkább. Ezeket a szokásokat, választásokat támogat-

nunk kell a hétköznapokban is. Ha a tanító szóvá teszi, kiemeli a követendő mintákat, s nem 

csak környezetismeret-órán beszélgetünk róla, akkor a gyerekek szemlélete lassan formálódni 

kezd. 

 

A szelektív hulladékgyűjtő edényekkel már minden településen találkozhatnak a gyerekek, az 

iskolában vagy környékén is megtalálhatók. A munkafüzeti 65/5. feladathoz a melléklet képeit 

használhatjuk fel, de ajánljuk, hogy a tanórán játékos formában is válogassák ki a gyerekek a 

hulladékokat. Beszéljük meg, hogy mi a különbség a szemét és a hulladék között, miért fontos 

az újrahasznosítás. A gyerekek sokszor még nehezen tudják az egyes anyagfajtákat megkülön-

böztetni és megnevezni. A feladatot csoportmunkában végeztessük el. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Hulladék: https://player.nkp.hu/play/62278 

 

Az óra végi összefoglalást segíti a munkafüzet 65/6. feladata, melyhez interaktív tananyag is 

kapcsolódik. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Te is tudsz segíteni!: https://player.nkp.hu/play/69765 

 

A tankönyvben található irodalmi ajánlás mellett számos anyagot találunk a témában. 

 

 

https://player.nkp.hu/play/62278
https://player.nkp.hu/play/69765
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Kiegészítő anyagok:  

- Rengeteg információ van a http://szelektalok.hu/ oldalon, ezen belül is kimondottan gyere-

keknek szóló oktatójáték: http://szelektalok.hu/kukaland/ 

- Egy nagyon hasznos oldal (Zöld Matek oldal) célja, hogy az óvodás és általános iskolás gyer-

mekeknek olyan feladatokat kínáljon, amelyek témájukban a környezettudatos magatartás-

hoz és fenntartható fejlődéshez vezető életmód apró lépéseiről szólnak: 

http://zoldmatek.hu/ 

- Ezen belül is az alsó tagozatosoknak szóló feladatok: http://zoldmatek.hu/jatekos-tanulas/ki-

csiknek/ 

- Első osztályosoknak szóló feladatlapok: http://zoldmatek.hu/category/1-osztaly/ 

- Gyerekkönyvek a környezet védelméről: 

http://zoldmatek.hu/30-gyerekkonyv-a-nyari-szunetre-kornyezetunk-vedelmerol/ 

- 10 mesefilm, melyből tanulhatunk környezetünk védelméről: 

http://zoldmatek.hu/10-mesefilm-amibol-tanulhatunk-kornyezetunk-vedelmerol/ 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Környezetvédelem: https://learningapps.org/2291889 

- Hulladékválogató: https://learningapps.org/3472931 

- A Föld napjától a Víz napjáig – gyűjtemény: https://learningapps.org/3459799 

- Hogyan gyűjtünk szelektíven?: https://learningapps.org/2290936 

********************************************************************************** 

7. Energiaforrások 

Célok, feladatok: Az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének felismertetése, az anyag, 

az energia és az információ szempontjából. A használati eszközök és az emberi életmód közti 

kapcsolat felismertetése. Az ok-okozati összefüggések megfogalmazása. Példák gyűjtése az 

energiatakarékosság lehetőségeire. 

Fejlesztési terület: Az energiatakarékosság lehetséges megvalósítási módjainak keresése az is-

kolán belül. Az állagmegőrzés, takarítás, karbantartás és a felelős használat jelentőségének 

felismertetése. Kapcsolat megfogalmazása a használat intenzitása, a kopás, az állagromlás és 

a karbantartási feladatok szükségessége, gyakorisága között. 

Ismeretanyag: Energiaforrások a háztartásban. A készülékek energiatakarékos módjai. Az ál-

lagmegőrzéssel kapcsolatos legfontosabb tevékenységek. 

 

A lecke témája szorosan összefügg az előzővel, arra épül, így a két lecke feldolgozását, a fel-

adatokat nem kell feltétlenül szétválasztani. A törekvés energiatakarékosságra, az erre való 

nevelés pedig sokéves folyamat, érdemes a gyerekek iskolába lépésétől folyamatosan töre-

kedni erre és mintát mutatni, a helyes viselkedést erősíteni, kiemelni, a helytelen szokásokat 

korrigálni. A tanítói példamutatás elsődleges. 

 

http://szelektalok.hu/
http://szelektalok.hu/kukaland/
http://zoldmatek.hu/
http://zoldmatek.hu/jatekos-tanulas/kicsiknek/
http://zoldmatek.hu/jatekos-tanulas/kicsiknek/
http://zoldmatek.hu/category/1-osztaly/
http://zoldmatek.hu/30-gyerekkonyv-a-nyari-szunetre-kornyezetunk-vedelmerol/
http://zoldmatek.hu/10-mesefilm-amibol-tanulhatunk-kornyezetunk-vedelmerol/
https://learningapps.org/2291889
https://learningapps.org/3472931
https://learningapps.org/3459799
https://learningapps.org/2290936
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A téma feldolgozásához az előző leckében bemutatott oldalakon kívül ajánlott az alábbi oldal 

és a rajta található oktatójátékok, segédanyagok használata: 

 

Kiegészítő anyagok: 

- Az oldal korosztályok szerint csoportosítva kínál érdekes feladatokat, információkat: 

http://www.energiakaland.hu/ 

- A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület honlapján nagyon sok segédanyagot, információt 

találunk: http://mkne.hu/index.php 

- Többek között az Energia és a detektívek program leírását: http://mkne.hu/iz_irasok/ener-

gia.pdf, melynek akár egyes elemeit is beépítve a tanórá(k)ba, hétköznapokba, színesíthetjük 

a feladatokat, élményszerűvé tehetjük a tanítást, hatékonyabban adhatjuk át az ismereteket. 

- Szakirodalmat, oktatóanyagot, videókat és kidolgozott projektleírásokat találunk az alábbi 

oldalon: https://www.energiaklub.hu/ 

- Az ökoiskolák oldalán pedig szakirodalmat, letölthető segédanyagokat, linkgyűjteményt stb. 

találunk, melyek kiegészíthetik munkánkat: http://ofi.hu/okoiskola 

 

A téma annyira nagy, és nem egy-két tanórára, hanem egy életre szóló nevelés része, hogy a 

megvalósításához felkínált forrásokat érdemes folyamatosan felkeresni. Egy-egy projektnap, 

témahét, kirándulás, tábor is kapcsolódhat hozzá, osztály- vagy akár iskola- (település) szinten. 

Képgyűjtemény: tankönyv 79. és 80. oldalán található. 

 

A tankönyv 62/1. feladatában azt figyeltethetjük meg a tanulókkal, hogy egyes feladatokhoz 

az idők folyamán milyen eszközöket használt az ember. (Kapcsolódó feladat: munkafüzet 

66/1.) Napjaink eszközeinek többsége sok energia felhasználását kívánja. Bár az eszközök nagy 

része megkönnyíti az életünket, de a megvásárlásukhoz szükséges pénz előteremtése is ener-

giát, időt vesz el, és sokszor alig vagy nagyon drágán javíthatók az eszközeink. A fogyasztói 

szemlélet a gyorsan fejlődő technikai újdonságokkal együtt arra ösztönzi az embereket, hogy 

újabb és újabb termékeket vásároljanak, melyek egyre több energiát fogyasztanak (előállítá-

suk és használatuk során). A már nem használt eszközeink pedig a legtöbb esetben környeze-

tünket szennyezik. 

Felelős magatartás kialakítása a cél: tudatosítani azt, hogy valóban azt vásároljuk, amire szük-

ségünk van, olyat válasszunk, amely a környezetet kevésbé terheli, s meghibásodás esetén 

javítható. 

 

A gyerekek otthonai különbözőképpen vannak felszerelve, de a tankönyv 62/2. feladatában 

található háztartási eszközök nagy részét ismerik. Az eszközök egy részének használatához (vil-

lamos) energiára van szükség – ennek felismerése sok gyerek számára nehézséget jelenthet 

(„konnektorba kell dugni”). Látnunk kell, hogy egy első osztályos kisgyermek számára az ener-

gia fogalma még nagyon elvont, ugyanakkor hétköznapi példákkal megvilágítható (a játékába 

http://www.energiakaland.hu/
http://mkne.hu/index.php
http://mkne.hu/iz_irasok/energia.pdf
http://mkne.hu/iz_irasok/energia.pdf
https://www.energiaklub.hu/
http://ofi.hu/okoiskola
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elemet kell rakni, a számítógépet bedugni a konnektorba, az autót megtankolni stb.). A fel-

adathoz a munkafüzet 66/2. párkereső feladata és a 67/4. feladata kapcsolódik. Utóbbihoz a 

mellékletben található képeket kell felhasználni. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Technikai fejlődés (Hogyan működnek a háztartási eszkö-

zök): https://player.nkp.hu/play/26636 

 

Kiegészítő anyagok: Az energia fogalmának megértésében segít: http://www.energiaka-

land.hu/energiakucko/mi_az_energia 

http://www.energiakaland.hu/energiaotthon/energiapazarlas/eltunt_az_energia 

http://www.energiakaland.hu/energiaotthon/energiaforras 

 

A tankönyv 63. oldalának 5. feladata egy képzeletbeli ház helyiségeit, energiafelhasználását 

mutatja be. Az egyes helyiségekben kell megtalálniuk azokat a területeket, ahol pazarló ener-

giafogyasztást látunk. Fogalmaztassunk meg tanácsokat, pozitív mondatokat a gyerekekkel! 

 

A munkafüzet 67/5. feladatában az eszközök közül az energiatakarékosabbat kell színezéssel 

kiválasztaniuk. A 6. feladatban fogalmaztassunk meg és írjunk le olyan egyszerű, az energiata-

karékosságra törekvő elhatározásokat, melyeket a gyerekek meg tudnak valósítani. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Takarékoskodj a természet kincseivel!: 

https://player.nkp.hu/play/107937 

 

Kiegészítő anyagok: A korábban ajánlott Energiakaland oldalon található oktatójátékok: 

http://www.energiakaland.hu/energiakucko 

http://www.energiakaland.hu/energiaotthon 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Környezetvédelem, energiaforrások: https://learningapps.org/2291889 

- Környezetvédelem, energiaforrások: https://learningapps.org/2291889 

********************************************************************************** 

8. Összefoglalás (csak a munkafüzetben található!) 

 

Célok, feladatok: Az ismeretek rendszerezése. Játékos összefoglalás. 

Fejlesztési terület: A tanultak ismétlése. 

Ismeretanyag: Alaprajz, útvonalrajz, égtájak, felszíni formák, közlekedésbiztonsági ismeretek 

(jelzőlámpa, gyalogátkelőhely), biztonsági felszerelések, energiatakarékosság, környezetvéde-

lem. 

 

https://player.nkp.hu/play/26636
http://www.energiakaland.hu/energiakucko/mi_az_energia
http://www.energiakaland.hu/energiakucko/mi_az_energia
http://www.energiakaland.hu/energiaotthon/energiapazarlas/eltunt_az_energia
http://www.energiakaland.hu/energiaotthon/energiaforras
https://player.nkp.hu/play/107937
http://www.energiakaland.hu/energiakucko
http://www.energiakaland.hu/energiaotthon
https://learningapps.org/2291889
https://learningapps.org/2291889
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A fejezet leckéinek összefoglalását a munkafüzet 68–69. oldalán találjuk. Az összefoglaló órán 

használhatjuk mindazokat a segédanyagokat, oktatófeladatokat, interaktív feladatokat, me-

lyeket a leckéknél ajánlottunk. 

 

Az összefoglalás megtörténhet a munkafüzet feladatain keresztül egyéni, páros vagy csoport-

munkában, de más módon is: például a leckében ajánlott társasjátékkal (munkafüzet 61. ol-

dala), tanulmányi séta vagy egy-egy (közlekedési) helyzet megjelenítésével, eljátszásával is. 

 

Az 1. feladat megoldásához a melléklet képeit kell felhasználnunk. Ha korábban készítettünk 

terepasztalt, közlekedési táblákkal, feleleveníthetjük segítségükkel a tanult ismereteket. 

Memory, dominó, bingójáték is játszható a korábban leírt módon. 

A gyalogátkelőhelyet jelző tábla és a közlekedési lámpa színeinek ismeretét a munkafüzet 2. 

és 3. feladata ismétli – de tanulmányi séta során ezeket a jelzéseket többször megfigyeltet-

hetjük. 

 

A 4. feladat veszélyes közlekedési helyzeteinél pozitív mondatokat fogalmaztassunk meg, 

melyben a helyes viselkedés hangzik el. 

 

Az energiafajtákról, azok felhasználásáról és védelméről szólnak a következő feladatok. Te-

kintsük át a gyerekekkel, elhatározásaikból mit sikerült megvalósítani, változtattak-e szokásaik 

egy részén! 

 

A védett madarak és növények felismeréséhez kapcsolódó feladathoz szorgalmi feladatot, 

gyűjtőmunkát, tablókészítést is kapcsolhatunk. 

A gyerekek könyvtárban is kereshetnek kapcsolódó ismeretterjesztő könyveket. Tablóikat be-

mutathatják a többieknek. 

 

Egy teljes könyvtári órát is tervezhetünk könyvtáros kolléga segítségével. 

********************************************************************************** 

9. Év végi összefoglalás (csak a tankönyvben található!) 

 

A tankönyv 64–65. oldalán található. 

Témakörönként (fejezetenként) tagolva 4x4 feladattípust találunk.  

Javasoltan 2 tanórában, csoportmunkában érdemes elvégezni a feladatokat. 

Csoportonként minden témakörből 1–1 feladatot húzzanak, majd az elkészült munkákat mu-

tassák be a többieknek. 

 

Minden csoport kaphat olyan feladatot, melynek megoldásához rendhagyó formát is választ-

hatunk. Segítsük a feladatok megoldását eszközökkel is. 

 



FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 99 

Így például valóban, nagyító segítségével vizsgáljanak meg egy növényt; 

állítsanak össze tisztasági csomagot többféle megadott lehetőség válogatásával; 

egészséges élelmiszerekkel (vagy azok képeivel) töltsenek meg egy bevásárlókosarat; 

valódi ruhadarabok válogatásával, egy-egy diák beöltöztetésével mutassák be az évszakra jel-

lemző öltözködést stb. 

Törekedjünk a gyerekekhez közel álló, játékos, élményszerű módszerek, munkaformák alkal-

mazására! Inkább kevesebb feladatot végezzünk el, de adjunk időt a beszámolókra. 

********************************************************************************** 

Környezetismeret 2. 

tankönyv – munkafüzet 

Tanmenetjavaslatok az NKP-n: normál: https://player.nkp.hu/play/221468/false/undefined 

rugalmas: https://player.nkp.hu/play/221470/false/undefined 

 

Megjegyzés: Jelenleg az NKP-n lévő 2. osztályos tankönyvhöz tartozó interaktív tananyagok a 

NEM ÁTDOLGOZOTT kiadványokhoz valók. Az átdolgozott (Újgenerációs) kiadványokhoz fo-

lyamatosan frissíteni fogjuk a kapcsolódó interaktív anyagokat, tehát a jelenleg e tanári kézi-

könyvben szereplő NKP-s linkutalások is frissülni fognak. (Az interaktív feladatok elsősorban 

grafikai megjelenésükben fognak eltérni – az átdolgozott kiadványokhoz hasonlóan átalakul-

nak – a jelenlegi tankönyvtől, így átmenetileg akár használhatók az új könyvhöz is.) 

I. fejezet: 

  

 A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Tematikai egység: Mi van a teremben? 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az anyag, energia, információ; a felépítés és mű-

ködés kapcsolata, illetve az állandóság és változás szempontjából kapcsolat keresése az anyagi 

tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A felelős, körültekintő munkavégzés és visel-

kedés erősítése. Kapcsolat keresése az égés feltételei és a tűzoltás szabályai között. 

https://player.nkp.hu/play/221468/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/221470/false/undefined
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A fejezetben megjelenő problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Milyen tárgyak vesz-

nek körül bennünket? Hogyan függenek össze a tárgyak anyagi tulajdonságai a felhasználásuk 

módjával? Mely tárgyak jelentenek veszélyt tűz esetén? Hogyan lehet megelőzni a tűzesete-

ket? Mit lehet tenni tűz esetén? 

Ismeretek: 

Tárgyak (anyagok) tulajdonságai (átlátszóság, keménység, rugalmasság, érdesség-simaság, 

forma, szín). 

Mesterséges és természetes anyagok a környezetünkben található tárgyakban. 

Az égés folyamata (égési feltételek, égéstermékek, éghető és éghetetlen anyagok). Éghető 

anyagok a környezetünkben. 

A gyufa használata. Irinyi János, a gyufa feltalálója. 

Tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei, eszközei. 

Fejlesztési követelmények: 

A tanteremben található tárgyak csoportosítása különböző szempontok szerint (érzékszervek-

kel vizsgálható tulajdonságok, anyag, méret, felhasználás). 

Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése a környezet tárgyaiban. 

Kapcsolat keresése az anyag tulajdonságai és felhasználása között egyszerű példák alapján. 

A környezetben lévő tárgyak csoportosítása aszerint, hogy tűzveszélyes (gyúlékony), éghető 

vagy éghetetlen-e. Égés vizsgálatán keresztül az égés feltételeinek megállapítása. Kapcsolat 

keresése az égés feltételei és a tűzoltás módja között. Felkészülés vészhelyzetre. A fegyelme-

zett cselekvés fontosságának felismerése. A körültekintő munkavégzés fontosságának felis-

merése. A tűzoltók munkájának értékelése. 

Kulcsfogalmak: Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, felhasználás 

 

A környezetismeret-órákon továbbra is szemléletet tanítunk és nem fogalmakat. Az „értéke-

lés” módja a helyes viselkedés megerősítése, kiemelése, az esetleges hiányosságok csökken-

tése. Teret kell adni kiselőadásnak, tablókészítésnek, egyéni megnyilatkozásoknak. Ha valaki 

mégis ragaszkodik a papíron rögzített „felméréshez”, akkor az összefoglaló lecke alapján a ta-

nító készítsen egyszerű, kevés írással, inkább színezéssel, összekötéssel elvégezhető feladat-

lapokat, melyekkel lemérheti a gyerekek tudását.  

 

  A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tan-

tárgyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet 1 tankönyvi Előszóból + 7 leckéből áll + a munkafüzetben Összefoglalásból áll 

Tantárgyi kapcsolódás lehetőségei: Ének-zene (tűzről szóló énekek), Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyagi tulajdonságokra használható jelzők, hasonlatok; mondókák, versek a tűzzel kap-

csolatban, testnevelés. 

 

 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 7 + 1 összefoglaló óra. 

 



FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 101 

 A fejezet felhasználási területei – milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet al-

kalmazni: Előzetes tudás: Anyagok megismert tulajdonságai. 

 

 Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemu-

tatása: 

A fejezet leckéi lehetőséget adnak a frontális, egyéni, páros és (kooperatív) csoportmunkára 

is. 

A lecke feldolgozását segíthetik a tanév során (vagy korábban – erdei iskola, tábor, tanulmányi 

kirándulás) megvalósított szabadtéri programok (természetes anyagok, azok feldolgozásának 

megfigyelése, ismerkedés népi kismesterségekkel; tűzgyújtás a szabadban stb.) 

A fejezet számos lehetőséget biztosít a tantárgyak közötti kapcsolódásra: matematika, vizuális 

kultúra, technika, testnevelés, magyar nyelv és irodalom, ének-zene tantárgyakhoz. A kapcso-

lódási lehetőségeket az adott leckénél mutatjuk be. 

Kisebb témanapok (pl. Környezetvédelem, hulladékgyűjtés vagy Tűz stb.) projektek is megva-

lósíthatók a fejezet több leckéjéhez kapcsolódva. 

A tűz téma leckéinél a tanulói kísérletek megvalósítását feltétlenül javasoljuk. 

 

 Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Kapcsolatkeresés tűzoltósággal, tanulmányi kirándulás. 

Komposztálás az udvaron. 

Helyi zöld szervezetek munkatársaival kapcsolatfelvétel, bekapcsolódás a település rendezvé-

nyeibe. 

Európai Hulladékcsökkentési Héthez való kapcsolódás. 

(http://szelektalok.hu/hulladekcsokkentesihet/) 

 

 Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, tolltartó, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag se-

gítheti a munkát. Füzet vezetése ajánlott. 

A tűzhöz, égéshez kapcsolódó kísérletek egyszerű eszközei (mécses, üvegbúra, tálca) 

********************************************************************************** 

  

http://szelektalok.hu/hulladekcsokkentesihet/)
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1. Élettelen környezetünk 

Célok, feladatok: Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata, illetve az 

állandóság és változás szempontjából kapcsolat keresése az anyagi tulajdonságok és a tárgyak 

felhasználása között. 

Ismeretanyag: Az élettelen dolgok jellemzői (nem táplálkozik, nem mozog, nem lélegzik, nem 

fejlődik, nem szaporodik). 

A tanév első óráján a nyári vakáció élményeit idézik fel a gyerekek. Az eseményekhez tárgya-

kat, eszközöket (élettelen dolgokat) rendelünk. Az élettelen környezet fogalmát az eszközökön 

keresztül vezetjük be. 

Ebben segít a tankönyv 6/1. 2. feladata. 

A beszélgetés mellett a munkafüzet 4/1. feladatában lerajzolják a tevékenységet és leírják (raj-

zolhatják is) a hozzá kapcsolódó eszközöket. A munkafüzet 4/2. feladatában meghatározott 

tevékenységekhez kell tárgyakat rendelni. 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: 

1. Barkochba 

2. „Amerikából jöttem...”: Két tanuló választ egy mesterséget, melyet két szóval kell kifejez-

niük. Pl. hajat vágni, kertet ásni, könyvet olvasni, fogat mosni stb. Ezután bejönnek a többiek-

hez s mondják: „- Amerikából jöttünk, híres mesterségünk címere: h… v…” stb. A szavak egy-

egy kezdőbetűjét mondják és némán mutogatják el a foglalkozást. Aki a gondolt mesterséget 

kitalálja, az megy ki egy választott társsal. 

3. A tanító több tárgyat sorol fel – ki kell találni, milyen foglalkozású ember használhatja a 

tárgyakat. (pl. olló, hajszárító, tükör, sampon, fésű – fodrász stb.) 

4. Zsákban vagy dobozban kell nem látható tárgyat kitapintania egy tanulónak, s rájönnie, hogy 

mi az a tárgy – majd, mielőtt a többieknek elárulná, rávezeti őket is a megoldásra: a tárgy 

tulajdonságainak felsorolásával vagy a funkcióinak felsorolásával. 

A tárgyakat tegyük jól látható helyre, válogassuk szét a tankönyv 7/3. feladata alapján külön-

böző csoportokba! 

Ezt követően vitassuk meg a tankönyv 7/5. feladatának kérdéseit. Látható, hogy az ÉLŐLÉNYEK 

tulajdonságait nevezzük meg, írjuk körül – a tanulóknak azt kell felismerniük, hogy ezekkel a 

jellemzőkkel az élettelen tárgyak NEM rendelkeznek. 

Maguktól mozogni, fejlődni nem tudnak. Nem táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak. Önma-

guktól változásra nem képesek. (Külső hatásra pl. használat során kophatnak, elromolhatnak 

stb.) 

A munkafüzet 5/3. feladatában meghatározott (ellentétes) tulajdonságú tárgyakat kell gyűj-

teni: törekedjünk több helyes megoldás megkeresésére, melyek közül csak egyet-egyet íras-

sunk le. 

 

A munkafüzet 4. feladata (tárgyak színezése) alkalmas lehet házi feladatnak. 
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A mf. 5. feladata összetett: a mondatok megértése nem könnyű, elvonatkoztatást, asszociá-

ciót igényel – a hozzá tartozó tárgy megtalálásával. A tárgy egy-egy gyerek rajzához van kötve, 

nevüket kell a vonalra írni, miután a szövegben visszakeresték azt. 

Megoldás: Bálint (aki teniszezik – az ütőjét mindig magával viszi – teniszütő), Kitti (aki lovagol 

– sporttársának négy lába van – nyereg), Laci (aki focizik – szeret csapatban játszani – foci-

labda), Márti (aki úszik – az uszoda a második otthona – úszószemüveg). 

Mivel a feladat többszörösen összetett, a szöveg megértése, a tárggyal/sportággal való egyez-

tetés, majd a megfelelő visszakeresés igen nagy figyelmet igényel, szorgalmi feladatként vagy 

differenciálásra ajánljuk. 

 

Kiegészítő anyagok: (akár délután, szabadidőben is játszható): 

Készíthetünk dominót, bingójátékot, Dobble játékot, memoryt. 

 

Dobble generáló program: http://dobble.gorfo.com/home 

Kész Dobble háztartásban található eszközökkel, tárgyakkal: 

http://dobble.gorfo.com/share/58de111b0f184/en 

Kész Dobble foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközökkel, tárgyakkal: 

http://dobble.gorfo.com/share/58e3f5e3311a4/en 

A Dobble szabálya: http://jatekdij.hu/tartalom/tarsasjatek/Dobble.pdf 

Bingó generáló program: http://osric.com/bingo-card-generator/ 

Kész bingó-kártyák konyhai eszközökkel: 

a http://bogglesworldesl.com/kitchenbingo.htm 

oldalon alkalmazását használva: http://bogglesworldesl.com/bingo/kitchen.php 

Kész Bbngó-kártyák iskolaszerekkel, tanuláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal: 

http://bogglesworldesl.com/bingo/schoolsupplies.php 

(újabb, eltérő leosztású bingó-kártyákért frissíteni kell az oldalt) 

Dominó generáló, iskolai tárgyakhoz: 

http://www.toolsforeducators.com/dominoes/classroom.php 

Konyhai eszközökhöz: 

http://www.toolsforeducators.com/dominoes/kitchen.php 

Szerszámokhoz: 

http://www.toolsforeducators.com/dominoes/tools.php 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Tárgyak válogatása: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=187&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Élő vagy élettelen? 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tulajdonságvadászat: 

http://dobble.gorfo.com/home
http://dobble.gorfo.com/share/58de111b0f184/en
http://dobble.gorfo.com/share/58e3f5e3311a4/en
http://jatekdij.hu/tartalom/tarsasjatek/Dobble.pdf
http://osric.com/bingo-card-generator/
http://bogglesworldesl.com/kitchenbingo.htm
http://bogglesworldesl.com/bingo/kitchen.php
http://bogglesworldesl.com/bingo/schoolsupplies.php
http://www.toolsforeducators.com/dominoes/classroom.php
http://www.toolsforeducators.com/dominoes/kitchen.php
http://www.toolsforeducators.com/dominoes/tools.php
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=187&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=187&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: Élő vagy élettelen?: https://learningapps.org/1786545 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: (még a régi könyv II/1. leckéjéhez készült, de használható) 

Élő vagy élettelen? – sakk: https://player.nkp.hu/play/58667 

  

 Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Testnevelés-óra: játék a Tűz-víz-repülő mintájára, ha élőlény nevét hallja, akkor fusson a te-

remben, ha élettelent, akkor merevedjen meg. 

********************************************************************************** 

2. Tárgyak és anyagok érzékelése 

Célok, feladatok: A tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak érzékelhető tulajdonságai. 

Érzékszervi megfigyelések segítségével információk szerzése. 

Fejlesztési terület: Érzékszervekkel vizsgálható tulajdonságok (anyag, méret, felhasználás). 

A megfigyelt tulajdonságok alapján, összehasonlításokkal elvégezhető azonosságok, különbö-

zőségek felismerése. 

Ismeretanyag: A tárgyak (anyagok) tulajdonságai (átlátszóság, keménység, rugalmasság, ér-

desség-simaság, forma, szín). 

 

A tanórai ráhangolódást, motivációt a nyári élmények felidézésével teremthetjük meg. A nyári 

események mellé a tanulók előhívják az ízlelhető, tapintható, látható, hallható, szagolható em-

lékeiket. 

Ezt segíti a tankönyv 8. oldalán található 1. és 2. feladat. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Rajz: Nyári élményrajz – elkészítéséhez forrás:  

http://www.tani-tani.info/nyari_elmeny_maskepp 

A korábban elkészített rajzok felkerülhetnek a faliújságra, így a tanórán az „érzékelhető élmé-

nyeket” már ezek alapján nevezhetik meg. 

 

Az érzékelhető tulajdonságok megnevezése, tárgyakkal való párosítása a munkafüzet 6/1. fel-

adat célja. A gyerekekkel az adott tárgyakhoz még egyéb tulajdonságokat gyűjthetünk. 

A feladat megfordítása, amikor egy adott tulajdonsághoz keresünk különböző tárgyakat: a 

munkafüzet 6/2. feladatában. 

 

Az érzékelhető tulajdonságokhoz érzékszervek kapcsolhatók. Első osztályban erről már tanul-

tunk. A tanultak felidézése történik meg a tankönyv 9/3. feladatában. Csak ha megneveztük 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
https://learningapps.org/1786545
https://player.nkp.hu/play/58667
http://www.tani-tani.info/nyari_elmeny_maskepp
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az érzékszervet és a hozzá kapcsolódó funkciót, akkor végezzük el a munkafüzet 7/3. feladatát, 

melyben megadott tulajdonságok mellé kell lerajzolni az egyes érzékszerveket, s egy mondat-

párt találni hozzá. Ez utóbbi feladat nehezebb lehet. Megoldását segíthetjük, egyúttal a fel-

adatot játékossá tehetjük, ha a gyerekekkel valóban kimondatjuk, s egy rövid jelenetben elját-

szatjuk a mondatokat, szituációt. A gesztusokkal, mimikával kísért játék segít rájönni arra, mely 

érzékszervhez kapcsolható a mondat, helyzet. 

 

A munkafüzet 4. feladatában a fotón látható kisfiú, Bence egy adott tárgyra (csokoládé) gon-

dol. Ennek érzékelhető tulajdonságait kell Bence érzékszerveihez kötni, illetve kitalálni a tár-

gyat. 

 

Ehhez hasonló feladatokat magunk is kitalálhatunk, vállalkozó gyerekek is próbálkozhatnak 

vele. Ez utóbbit segíthetjük, ha konkrét tárgyakat adunk nekik, melyeket csak ők látnak (tapin-

tanak stb.). Pl. citrom, gyurma, jégkocka, hagyma stb. 

 

A tankönyv 9. oldalán a 4. és 5. feladatban egyéb játéklehetőségeket is találunk, melyekkel az 

órát színesíthetjük. 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: 

1. Jól ismert tárgy (pl. pöttyös labda) látható tulajdonságait nevezzék meg. Majd becsukott 

szemmel egy (másik) labdát kell felismerniük, bemutatniuk. Csukott szemmel mely tulajdon-

ságai nem érzékelhetők? Tapintással milyen egyéb tulajdonságai ismerhetők meg? 

2. Egy dobozba vagy kisebb zsákba különböző tárgyakat rejtünk el. A tanulóknak tapintás útján 

kell felismerni és megnevezni a tárgyakat. Először a tulajdonságait, utána a nevét mondják. A 

többiek a tulajdonságok alapján próbáljanak rájönni, milyen tárgyat fog, tapint éppen a do-

bozba/zsákba nyúló. A tapintás érzékszerve a bőr, mellyel érzékelhetjük pl. a hőmérsékletet 

és egyéb tulajdonságokat: sima, érdes, puha, szúrós, száraz, hegyes, kemény, puha, formákat, 

méreteket. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: (még a régi könyvhöz készültek, de használhatók) 

- Érzékelés – tárgyak és tulajdonságok párosítása: https://player.nkp.hu/play/56216 

- Hangot adó tárgyak: https://player.nkp.hu/play/76611 

- Illatok, szagok: https://player.nkp.hu/play/76612 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: Az első osztályos környezetismeret tankönyvhöz készül-

tek közül ajánljuk: 

- Mire valók az érzékszervek?: https://player.nkp.hu/play/49630 

- Szimatolj!: https://player.nkp.hu/play/55325 

- Valami bűzlik! – Szerinted minek van illata, és minek van szaga? Keresd a rossz szagúakat!: 

https://player.nkp.hu/play/19739 

- Védd kincseid! - Hogyan óvhatod érzékszerveidet?: https://player.nkp.hu/play/19977 

https://player.nkp.hu/play/56216
https://player.nkp.hu/play/76611
https://player.nkp.hu/play/76612
https://player.nkp.hu/play/49630
https://player.nkp.hu/play/55325
https://player.nkp.hu/play/19739
https://player.nkp.hu/play/19977
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Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Látom, hallom, érzem: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=184&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tulajdonságvadász: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

********************************************************************************** 

3. Tárgyak és anyagok tulajdonságai 

Célok, feladatok: Kapcsolat keresése az anyagok tulajdonságai és a tárgyak felhasználása kö-

zött. A felismert tulajdonságok alapján történő csoportosítás. 

Fejlesztési terület: Kapcsolat keresése – egyszerű példák alapján – az anyag tulajdonságai és 

felhasználása között. A környezetünkben lévő anyagok csoportosítása (fa, üveg, textil, fém). 

Ismeretanyag: Az anyagok tulajdonságai. Anyagösszetétel (fa, fém, üveg, textil). Ellentétes tu-

lajdonságok (érdes-sima, kemény-puha, könnyű-nehéz stb.). 

 

A lecke szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Az ott ajánlott játékok, interaktív feladatok ezen az 

órán is ajánlottak. 

 

A tanulókkal az egyes tárgyak alapanyagait neveztetjük meg. A tankönyv 10/1. és 2. feladatá-

ban fa, fém, műanyag, papír, üveg, bőr, textil alapanyagokra kell példákat, tárgyakat találniuk. 

Csoportmunkában is dolgozhatnak: reklámújságokból kivágott képeket vagy behozott tárgya-

kat kell kiválogatniuk, úgy, hogy minden csoport más-más alapanyagot keres. Megfigyelhetik, 

hogy a tárgyak jelentős része nem egyetlen alapanyagból készül. (Tankönyv 10/3. feladatának 

képei.) 

 

A gyerekek számára alapanyagok megnevezése nem egyszerű, hiszen egy anyagnak (pl. mű-

anyag) egymástól igen eltérő tulajdonságait érzékelhetik a tanulók különböző, műanyagból 

készült termékeknél (eltérő a szín, rugalmasság, keménység, sima vagy érdes felszín stb.). 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: (még a régi könyvhöz készültek, de használhatók) 

- Alapanyagok: https://player.nkp.hu/play/76476 

- Fából készült tárgyak: https://player.nkp.hu/play/76335 

 

A munkafüzet 8/1. feladatában olyan tárgyakat rajzoljunk, melyek egésze az adott anyagból 

készül. Lehetőség szerint ezeket a tárgyakat vigyük is be a tanórára, anyagukat neveztessük 

meg, keressenek hozzá tulajdonságokat a gyerekek. 

Pl. fakanál, fém evőeszköz, üvegpohár, bőrszíj/bőrtáska, textil ruhadarab (sál, sapka), újság. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
https://player.nkp.hu/play/76476
https://player.nkp.hu/play/76335
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Ha kézbe vették, alapanyagukat és tulajdonságukat megnevezték a fenti tárgyaknak, akkor a 

munkafüzet 8/2. feladatát könnyebben meg tudják már oldani. 

A 3. feladat találós kérdéseinek megoldása és a hozzá kapcsolódó tulajdonságok: 

esernyő (3. 6.), szemüveg (1. 4.), bejárati ajtó (2. 5.) 

 

A gyerekek számára könnyebb feladat a találós kérdések megoldása, mint a hozzá kapcsolódó 

tulajdonságok kiválasztása. Segíti a feladatot, ha először csak a megfejtéseket nevezzük meg, 

s mindháromhoz gyűjtetünk különféle tulajdonságokat. Lehet, hogy a tankönyvben felsoroltak 

egyikét sem fogják mondani, de a tulajdonságok felsorolásával a tárgy „kézzel foghatóvá” vá-

lik, s így már könnyebb lesz a leírt 6 tulajdonságból a 2-2 legjellemzőbbet kiválasztani az adott 

tárgyhoz. Nem könnyű a feladat, hiszen egy-egy tulajdonság (pl. kemény vagy vízálló) mindhá-

rom tárgyhoz kapcsolható a gyerekek számára – s kiválasztani azt a tárgyat, melyre leginkább 

jellemző, kihívást jelentő feladat. A feladatot használhatjuk differenciálásra, szorgalmi feladat-

ként is. 

 

A munkafüzet 9/4. feladatában egy-egy tárgy több, jellemző tulajdonságát kell megnevezni, 

leírni. Törekedjünk arra, hogy valóban a legjellemzőbbeket írjuk le, s mondjuk el, milyen ér-

zékszervünket nem használtuk (fül, nyelv, orr – hallás, ízlelés, szaglás) a tulajdonságok gyűjtése 

során. 

 

A tankönyv 11/5. feladatának kérdései azt a kérdést járják körül, hogy egy adott tárgy  

készülhet-e többféle anyagból. Van-e olyan anyag, amely nem alkalmas arra, hogy a tárgy a 

feladatát ellássa? Bizonyos alapanyagoknak melyek a legjellemzőbb tulajdonságai? 

A tankönyv 11/4. feladatában ezeket a párokat kell megtalálniuk. Egy-egy tulajdonsághoz 

azonban több tárgy, egy-egy tárgyhoz több tulajdonság is tartozhat! A helyes válaszokat fo-

gadjuk el, ne törekedjünk egyetlen megoldásra! 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció:- A nyelvtan tantárgyhoz kapcsolódhatunk a munkafüzet 

5. és 6. feladatában, ahol ellentétes tulajdonságokat, illetve ellentétes tulajdonságú tárgyakat 

kell megnevezni. 

A mf. 9/6. feladata, az ellentétes tulajdonságok leírása könnyebb. 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Ellentétek: (még a régi könyvhöz készült, de használható) 

https://player.nkp.hu/play/76400 

 

A munkafüzet 9/5. feladatában azonban megint a legjellemzőbb tulajdonság kiválasztása a cél 

(illetve több tárgy közül kell kiválasztani azt a kettőt, melyeknek van ellentétes tulajdonsága). 

A feladat nehéz, megoldását segíthetjük, ha minden tárgynál előbb megnevezzük, melyik lesz 

az a tulajdonsága, amit majd összehasonlítunk. Pl.: 

a súlynál és a lufinál a tömegük, 

a szoknyáknál a hosszuk, 

a fagyinál és a teánál a hőmérsékletük, 

https://player.nkp.hu/play/76400
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a ruhánál és a sálnál a mintájuk, 

de elfogadhatóak más párosítások is, hallgassuk meg az indoklásokat, az ellentétpárokat! 

 

A 9/7. feladatban a tárgyakat tömegük alapján kell sorba rendezni. Figyeljünk a pontos foga-

lomhasználatra! A feladatban megjelenő tárgyak legjellemzőbb tulajdonsága nem a tömegük, 

így most azt gyakoroltatjuk, hogyan tudnak egy közös tulajdonság mentén vizsgálni különféle 

tárgyakat. 

Kérhetjük, hogy nevezzenek meg olyan tárgyakat, melyek a sor legelejére vagy végére tehe-

tőek (pl. tollpihe, autó stb.) 

Az előző leckéhez ajánlott játéklehetőségeken túl az ismert „Kő, papír, olló” játékot is játsz-

hatjuk – leírása a tankönyv 11/6. feladatában. 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Tulajdonságvadász: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

- Látom, hallom, érzem: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tárgy-bontó (Miből készült?) 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

- Játékos anyagismeret: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

- Hozzávalók: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=17&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

- Mit mivel mérjünk: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

********************************************************************************** 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=17&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=17&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=17&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
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4. Mesterséges és természetes anyagok 

Célok, feladatok: Használati tárgyak anyagának felismerése. Az anyagok szerkezeti tulajdonsá-

gainak felfedezése. 

Fejlesztési terület: Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése a környezet tár-

gyaiban. Példák gyűjtése a közvetlen környezetből. A természetes alapanyagú tárgyak anya-

gának meghatározása (pl.: vászon – lenből, asztal – fából, stb.). 

Ismeretanyag: Mesterséges és természetes anyagok a környezetünkben található tárgyakban. 

 

A természettől eltávolodott, városban élő gyermekek számára nehéz megmagyarázni a ter-

mészetes és mesterséges anyagok közötti különbséget. 

A közvetlenül a természetből szerzett vagy ott megtalálható anyagokat természetes, míg az 

ember által előállított anyagokat mesterséges anyagoknak nevezzük. 

Sok (használati) tárgy nem egyetlen anyagból készül: mesterséges és természetes anyag is ta-

lálható benne. Sok esetben a természetes anyagok is számos átalakításon mennek keresztül, 

illetve a mesterséges anyagok egy része nehezen megkülönböztethető (még egy felnőtt em-

ber számára is) a természetes anyagoktól (gondoljunk pl. a műbőrre). 

A gyerekek számára e két fogalom, s az anyagok e két fogalom mentén való csoportosítása 

nehéz, sok segítséget igénylő feladat. 

 

Segíthetjük ezt, ha korábbi tanulmányi kirándulásunk, esetleg erdei iskola, nyári tábor során 

tudatosan gondoltunk arra, hogy az ott szerzett élmények majd előhívhatók legyenek a tanév 

során. 

 

A tanórára ajánlott különféle tárgyakat behozni – de előzetesen ezt kérhetjük tanítványainktól 

is. Csoportban kioszthatjuk nekik feladatként, hogy hozzanak természetes alapanyagokat, il-

letve ezekből készült tárgyakat (feloszthatjuk, melyik csoport mit hozzon, pl. kő, gyapjú, fa, 

bőr stb. – s ezekből készült tárgyak). 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Technika: célszerű, ha technikaórán – kapcsolódva a témához – olyan tárgyakat alkotunk, 

melyek természetes alapanyagokból készültek (pl. gyapjúból nemezlabda, falécből virágkaró, 

tutaj, pörgettyű, kavicsot megfesthetünk, csuhéból, szalmából vagy gyékényből játékot. 

agyagból egyszerű edényeket készíthetünk stb.). A természetes tárgyak tapintása, megmun-

kálása, a népi (kis) mesterségekkel való ismerkedés (ha módunkban áll, mesterség-bemutatót 

is nézzünk, vagy rövid filmeket tekinthetünk meg a témában), azoknak az eszközöknek és lét-

rehozható tárgyaknak a megismerése, mely ezekhez a természetes anyagokhoz kapcsolódik, 

közelebb viszi a gyerekeket a témához, tudásuk tapasztalati úton bővül. 

- Anyanyelv, matematika: kiváló lehetőséget nyújt az Olvasókönyv 2/1. (újgenerációs) „Farkas, 

város, lábas” fejezete, illetve a Matematika 2/1. (újgenerációs) tankönyv „Számolás 0–50-ig” 

fejezetének képanyaga, mely kézműves mesterségeket mutat be. 
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A technikaórán túl választhatunk pl. tematikus farsangi témaként vásárt, vagy – ha iskolánkban 

van ilyen – őszi, karácsonyi vásárra való készület során mélyedhetünk el a témában. 

 

A tankönyv 12/1. feladatában négyféle természetes alapanyag (gyapjú, bőr, gabona, fa) képe 

alatt találjuk a belőlük készített tárgyakat (kabát, táska, kenyér, szék). Gyűjtsenek még olyan 

tárgyakat a gyerekek, melyek ezekből az alapanyagokból készülnek. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az alapanyag eredete a lényeges, nem a belőlük létrehozott tárgy 

(hisz műszálas kabátot, műbőr táskát, műanyag széket is láttak már). 

Beszélgessünk arról, hogy régebben mindegyik alapanyag megmunkálásához egy, de inkább 

több mesterség kapcsolódott. A mesterségek jellegzetes eszközeit vagy tárgyait ismerhetik fel 

a 2. feladatban lerajzolt cégérekben. 

 

A munkafüzet 10/1. feladatában az alapanyagot a termékkel kell összekötniük. A feladat ösz-

szetett, hisz nem az alapanyagot magát, hanem azt az állatot/növényt stb. látják, aminek egy 

része alapanyagként szolgál (a szarvasmarha képében nem látja a kisgyerek a marhabőrt, 

melyből a bőrcipő készül). A feladat megoldása sok tanári segítséget, magyarázatot igényel. 

Beszéljük meg, hogy a haszonállatok, illetve egyes növények hányféle módon hajtanak hasznot 

– így például alapanyagként szolgálhatnak egyes termékekhez. 

A birka gyapjából szőnyeg, a szarvasmarha bőréből cipő, a kőből utcakő, a lenből cérna, a fából 

bútor készülhet. Egyes képeket a gyerekek nem fognak felismerni – inkább arra törekedjünk, 

hogy a termékek alapanyagát meg tudják nevezni, illetve példákat tudjanak még mondani az 

adott alapanyagból készülő termékekre, a tankönyv 13/3. feladatának mintája alapján. 

 

Az eddigi feladatok megoldása során már megfigyeltettük, hogy egyes tárgyak többféle alap-

anyagból is készülhetnek. A munkafüzet 11/3. feladatában azokat a tárgyakat kell kiszínezni, 

melyek természetes anyagokból is készülhetnek. 

Vannak olyan tárgyak, melyeket – elvárható tulajdonságaik miatt – praktikusabb mesterséges, 

azaz ember által készített anyagokból létrehozni. 

Hozzunk be néhány ilyen tárgyat (jó szolgálatot tehet például a testnevelés szertárból áthozott 

bőr-, illetve gumilabda, egy üveg-, illetve egy műanyag pohár stb.) Nevezzük meg azokat a 

tulajdonságokat (pl. rugalmasság, törékenység stb.), melyekben – alapanyaguk különbözősége 

miatt – eltérnek egymástól. 

Ne feledkezzünk el a környezetszennyezési szempontról – a tárgyakból keletkezett hulladékok 

lebomlásának különbségéről sem! 

 

Számos olyan tárgy vesz körül bennünket, melyeknek létezik természetes anyagból létreho-

zott változata – ugyanakkor a modern kor technikai vívmányai mesterséges anyagok nélkül 

elképzelhetetlenek. Hangsúlyozzuk, hogy választani felelősséggel kell közülük, s gondolni az 

újrahasznosíthatóságra is. 

 

A munkafüzet 10/2. feladata a tanóra végi összefoglaláskor írható meg. 
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A munkafüzet 11/4. és 5. feladata házi feladatként is feladható. 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Farkas, város, lábas: https://learningapps.org/2089486 

- Cégér – mesterség párosító: https://learningapps.org/2648204 

- Mesterségek, szókereső: https://learningapps.org/2088415 

- Párosíts! – Természetes és mesterséges anyagokból készült tárgyak és tulajdonságaik: 

https://learningapps.org/2400366 

- Természetes és mesterséges anyagok: https://learningapps.org/2574130 

- Mesterségek: https://learningapps.org/1871680 

- Mesterségem címere: https://learningapps.org/2506865 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Mesterséges, természetes?: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

- Játékos anyagismeret: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

- Tárgy-bontó: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

********************************************************************************** 

5. Környezetszennyező anyagok 

Célok, feladatok: A tanulók érdeklődésének felkeltése az iránt, hogy mely anyagok szennyez-

hetik leggyakrabban a környezetüket, mely anyagok, eszközök a háztartás leggyakoribb ve-

szélyforrásai. Annak felismertetése, hogy a környezet állapota saját egészségi állapotukra is 

hatással van, ezért igényeljék az egészséges életkörülményeket. Ismereteik ébresszék rá őket, 

hogy az életkoruknak megfelelő szinten felelősek a természet védelméért. 

Fejlesztési terület: Az anyagok azon tulajdonságainak felismerése, amelyek miatt a környeze-

tet szennyezhetik, veszélyeztethetik. A tanulók mindennapi tevékenységei közben keletkezett 

hulladékok kezelésével, tárolásával kapcsolatos helyes viselkedési szokások, szabályok megis-

merése, gyakorlása. 

Ismeretanyag: Hulladékok hasznosítása. A veszélyes hulladék fogalma. A környezetszennye-

zés, a környezetvédelem jelentése, tennivalók. Könnyen lebomló anyagok megismerése.  

 

https://learningapps.org/2089486
https://learningapps.org/2648204
https://learningapps.org/2088415
https://learningapps.org/2400366
https://learningapps.org/2574130
https://learningapps.org/1871680
https://learningapps.org/2506865
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
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Első osztályban a Környezetvédelem lecke kapcsán a tanulók már megismerkedtek az alapfo-

galmakkal. A második osztály előző leckéiben, a természetes és mesterséges anyagok, az alap-

anyagok megbeszélésekor több lehetőség is volt annak bemutatására, hogy az alapanyagok 

előállítása, valamint az ezekből készült termékek nem egyformán terhelik környezetünket. 

Célunk felelős magatartás, vásárlási, fogyasztási szokások kialakítása, a környezetért érzett fe-

lelősségérzet erősítése. 

 

A fogyasztói társadalom vásárlásra, a korábbi termékek lecserélésére ösztönöz. Ezt fékezhet-

jük, ha körültekintően vásárolunk, ha a választott termékek környezetbarátok, törekszünk 

azok megjavítására, javíttatására, s a kikerülhetetlenül keletkező hulladékot szelektíven gyűjt-

jük. 

A tankönyv 14/1. és 2. feladat képei, kérdései a fenti témák megbeszélését segítik. 

 

Fontos tisztázni: A hulladék nem egyenlő a szeméttel! 

Szemét: Olyan haszontalanná vált anyagok, amelyeket tulajdonosa nem tud, vagy nem akar 

tovább használni. A szemét (mint anyag), kikerül a gazdaság körforgásából és vegyesen kerül 

tárolásra, lerakásra… 

Hulladék: Azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, ipari terület, mezőgazda-

ság stb.) haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még má-

sodlagos nyersanyagként hasznosíthatók. 

 

Kiegészítő anyagok: http://hulladekboltermek.hu/ 

- Kapcsolódó játékok: http://diak.hulladekboltermek.hu/jatek/ 

- Hasznos, a tanításhoz felhasználható anyagok: http://okopack.hu/hu 

http://hulladek.eu/oktatas/kiadvanyok 

- A hulladékpiramisról: 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/ 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: A leckéhez jelenleg még nem kapcsolódik interaktív tan-

anyag az NKP-n, de az 1. osztályos könyvhöz kapcsolódó feladatokból ajánlható: 

- A természet kincsei (csoportosítás): https://player.nkp.hu/play/43972 

- Kincs, ami még van: https://player.nkp.hu/play/69764 

 

Szelektív hulladékgyűjtő edényekkel már minden településen találkozhatnak a gyerekek, az 

iskolában vagy környékén is megtalálhatók. A munkafüzet 12/1. és 2. feladataiban a szelektív 

hulladékgyűjtő konténereket kell megfelelő színre kiszínezni – ebben a tankönyv 14/3. fel-

adata segít. Ajánljuk, hogy a tanórán játékos formában is válogassák ki a gyerekek a hulladé-

kokat. Beszéljük meg, hogy mi a különbség a szemét és a hulladék között, miért fontos az új-

rahasznosítás. A gyerekek sokszor még nehezen tudják az egyes anyagfajtákat megkülönböz-

tetni és megnevezni. A feladatot csoportmunkában végeztessük el. 

http://hulladekboltermek.hu/
http://diak.hulladekboltermek.hu/jatek/
http://okopack.hu/hu
http://hulladek.eu/oktatas/kiadvanyok
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/
https://player.nkp.hu/play/43972
https://player.nkp.hu/play/69764


FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 113 

A tankönyv 15. oldalán a komposztálásról olvashatunk. Ha erre mód van, létrehozhatunk saját 

komposztáló sarkot is. Szakmai anyagot, érdekességeket, játékokat a témában az alábbi olda-

lakon találunk: 

 

Kiegészítő anyagok: 

http://www.humusz.hu/komp/jatekok 

http://www.zoldtomb.hu/modszertan/ajanlott_modszertan_hulladek/171/komposz-

tos_otletek_gyerekeknek_csaladoknak 

http://www.gyerekkertesz.hu/komposztalj/ 

http://www.lurkovilag.hu/files/komposzt.pdf (Az Öko-Fórum Alapítvány kiadványaiból szer-

kesztve kiadta a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata) 

 

A tankönyv 15/4. feladatában veszélyes hulladékokról találunk képeket. Elemgyűjtő sok isko-

lában található, a gyerekek több helyen (gyógyszertárakban, hulladékgyűjtő udvarokban stb.) 

találkozhatnak a veszélyes hulladékok gyűjtésével. 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Csak óvatosan! Veszélyes! – a veszélyes anyagokról: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=136&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-

korulottunk 

 

Célunk a helyes, felelős magatartás kialakítása. A munkafüzet 13/3. feladatában a helyes vi-

selkedést kell megerősíteniük mosolygó fej rajzolásával. A feladat elvégzésekor a helytelen 

viselkedés megnevezésén túl fontos, hogy a helyes viselkedési mód elhangozzék! Kérjünk, ad-

junk indoklást a választások mellé! 

A munkafüzet 13/4. és 5. feladata a tanóra végi ismétlés során vagy házi feladatként is meg-

oldható. 

A 6. feladatban a hulladékok lebomlási idejéről szóló szöveget kell értelmezni. A gyerekek idő-

fogalma még kialakulatlan, 50-100 év viszonylatban nem tudnak gondolkozni. Célunk annak 

megértetése, hogy a vásárlási szokások (pl. egy műanyag flakonos csomagolás választása) mi-

lyen módon befolyásolhatják Földünk jövőjét. Ha nem is mindig kikerülhetőek a lassan vagy 

soha le nem bomló csomagolású anyagok, de szelektív hulladékgyűjtésre mód van. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A leckéhez jelenleg még nem kapcsolódik interaktív tan-

anyag az NKP-n, de az 1. osztályos könyvhöz kapcsolódó feladatokból ajánlható: 

- Hulladék: https://player.nkp.hu/play/62278 

- Te is tudsz segíteni: https://player.nkp.hu/play/69765 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon:  

- Kvíz party: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=263&select_osztaly_search=3-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

http://www.humusz.hu/komp/jatekok
http://www.zoldtomb.hu/modszertan/ajanlott_modszertan_hulladek/171/komposztos_otletek_gyerekeknek_csaladoknak
http://www.zoldtomb.hu/modszertan/ajanlott_modszertan_hulladek/171/komposztos_otletek_gyerekeknek_csaladoknak
http://www.gyerekkertesz.hu/komposztalj/
http://www.lurkovilag.hu/files/komposzt.pdf
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=136&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=136&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=136&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
https://player.nkp.hu/play/62278
https://player.nkp.hu/play/69765
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=263&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=263&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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Kiegészítő anyagok: 

- Rengeteg kiegészítő információt találunk itt: http://szelektalok.hu/ 

Ezen belül is kimondottan gyerekeknek szóló oktatójáték: http://szelektalok.hu/kukaland/ 

- Egy nagyon hasznos oldal (Zöld Matek oldal) célja, hogy az óvodás és általános iskolás gyer-

mekeknek olyan feladatokat kínáljon, amelyek témájukban a környezettudatos magatartás-

hoz és fenntartható fejlődéshez vezető életmód apró lépéseiről szólnak: 

http://zoldmatek.hu/ 

Ezen belül is az alsó tagozatosoknak szóló feladatok: http://zoldmatek.hu/jatekos-tanulas/ki-

csiknek/ 

- Első és második osztályosoknak szóló feladatlapok: 

http://zoldmatek.hu/category/1-osztaly/ 

http://zoldmatek.hu/category/2-osztaly/ 

- Gyerekkönyvek a környezet védelméről: 

http://zoldmatek.hu/30-gyerekkonyv-a-nyari-szunetre-kornyezetunk-vedelmerol/ 

- 10 mesefilm, melyből tanulhatunk környezetünk védelméről: 

http://zoldmatek.hu/10-mesefilm-amibol-tanulhatunk-kornyezetunk-vedelmerol/ 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Környezetvédelem: https://learningapps.org/2291889 

- Hulladékválogató: https://learningapps.org/3472931 

- A Föld napjától a Víz napjáig – gyűjtemény: https://learningapps.org/3459799 

- Hogyan gyűjtünk szelektíven: https://learningapps.org/2290936 

********************************************************************************** 

6. Éghető és éghetetlen anyagok 

Célok, feladatok: A tanulók érdeklődésének felkeltése – fejlettségi szintjükhöz képest – a je-

lenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázatai iránt. 

Fejlesztési terület: A környezetben lévő tárgyak csoportosítása, aszerint, hogy tűzveszélyesek 

(gyúlékony), éghetők vagy éghetetlenek-e. Az égés feltételeinek megállapítása, az égés vizs-

gálatán keresztül. 

Ismeretanyag: Az égés folyamata (égési feltételek, égéstermékek, éghető és éghetetlen anya-

gok). Éghető anyagok a környezetünkben. 

 

A tanóra eleji ráhangolódást találós kérdésekkel, verssel, énekkel, mesével teremthetjük 

meg. 

  

http://szelektalok.hu/
http://szelektalok.hu/kukaland/
http://zoldmatek.hu/
http://zoldmatek.hu/jatekos-tanulas/kicsiknek/
http://zoldmatek.hu/jatekos-tanulas/kicsiknek/
http://zoldmatek.hu/category/1-osztaly/
http://zoldmatek.hu/category/2-osztaly/
http://zoldmatek.hu/30-gyerekkonyv-a-nyari-szunetre-kornyezetunk-vedelmerol/
http://zoldmatek.hu/10-mesefilm-amibol-tanulhatunk-kornyezetunk-vedelmerol/
https://learningapps.org/2291889
https://learningapps.org/3472931
https://learningapps.org/3459799
https://learningapps.org/2290936
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A tankönyv 16/1. feladatában olvasható találós kérdés kiegészíthető: 

 

Ha a kapun bekopog a fagy, 

a tél, körülötte minden em-

ber odafér. (tűz) 

Ahova a vörös kutya fekszik, 

fű többé ott nem növekszik. 

(tűz) 

Fekete bika vörös nyelvét 

nyújtogatja. (tűz) 

Hiába látsz, nem foghatsz 

meg, hunyd be szemed, 

vagy sirass meg. (füst) 

Se keze, se lába, mégis fel-

megy a padlásra. (füst) 

Alighogy meglett az apa, 

mindjárt fején táncol a fia. 

(tűz, füst) 

Kis dobozban száz veszély, 

piros nyelve sokat ér. 

(gyufa) 

Kisebb, mint a mandula, 

mégis betölti a sátrat. 

(gyertyaláng) 

Amíg fiatal: sudár, 

öregségére összetöpörödik, 

s annyi sem marad belőle, 

hogy legyen mit eltemetni. 

(gyertya) 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Ének-zene: Tüzet viszek… Ég a város… 

- Anyanyelv:  

Mesék: Döbrentey Ildikó: Kukucs manó, a tűzoltó (diafilmen: https://egyszer-

volt.hu/mese/kukucsmano-a-tuzolto.html) 

Az aranyparázs (népmese) 

Benedek Elek: A tűzmadár (http://mek.oszk.hu/04800/04873/04873.htm#1) 

Benedek Elek: A parázs (http://mek.oszk.hu/04800/04873/04873.htm#83) 

Versek: Tamkó Sirató Károly: Törpetánc; Bartos Erika: Tűzoltó; Mentovics Éva: A tűz 

- Testnevelés: Tűz-víz-repülő 

- Technika, Vizuális kultúra: Tűzmadár – meseillusztráció 

Papír tűzoltóautó – ingyenesen letölthető makett az alábbi oldalról: 

http://paperboxworld.weebly.com/the-boxes.html 

http://paperboxworld.weebly.com/uploads/2/1/7/1/2171472/firetruck.pdf 

 

A lecke feldolgozásához mindenképp egyszerű kísérletek bemutatását és gyerekekkel való el-

végzését ajánljuk. 

A tűzhasználatról, a tűz szerepének fontosságáról a tankönyv 16/2. és 3. feladatának képeiből 

kiindulva beszélgethetünk. 

A tűz: hő és fény. Az egyszerű tűzgyújtási módok (két fadarab, éghető anyagok segítségével) 

megértését segítheti, ha a gyerekekkel összedörzsöltetjük a tenyerüket – megtapasztalják, 

hogy hő keletkezik. Így a tűz egyik funkcióját (meleget ad – fűteni, főzni, sütni tudunk vele) 

bemutatjuk. Az osztályterem besötétítésével, s egy kis teamécses/gyertya meggyújtásával má-

sik funkció is bemutatható: fényt ad. 

 

https://egyszervolt.hu/mese/kukucsmano-a-tuzolto.html
https://egyszervolt.hu/mese/kukucsmano-a-tuzolto.html
http://mek.oszk.hu/04800/04873/04873.htm#1
http://mek.oszk.hu/04800/04873/04873.htm#83
http://paperboxworld.weebly.com/the-boxes.html
http://paperboxworld.weebly.com/uploads/2/1/7/1/2171472/firetruck.pdf
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A munkafüzet 14/1. feladata házi feladatként is feladható. A tankönyvi ábra (16/2.) segítheti 

a gyerekeket a rajz elkészítésében, de beszélgessünk arról is, mit tudnak a barlanglakó ősem-

berek életmódjáról, vajon milyen tárgyak vették őket körül? 

 

A munkafüzet 14/ 2. feladatában színezéssel kell az igaz állításokat megjelölni. 

 

Az ősember gyújtotta tűztől hosszú út, sok technikai lépcsőfok vezet a mai kor sütéshez, fő-

zéshez használt eszközeihez. Ezek felismerése, megnevezése nehéz feladat számukra – a mf. 

14/3. feladat megoldása tanári segítséget igényel. Beszéljük meg, hogy napjainkban is divatja 

van a nyílt lángon/parázson való főzésnek, sütésnek (bográcsozás, grillezés), sokan építenek 

kemencét, más íze van az itt készült ételnek. Az ilyen sütés, főzés családi, közösségi esemény 

is egyben – a tűz az otthon melegét is szimbolizálja. Nem véletlen, hogy régebben óvták, őriz-

ték a tüzet. (A tűz, a tűzhely, a gyertyaláng, a fény szimbolikájáról környezetismeret- vagy ma-

gyar irodalom-órán is beszélgethetünk.) A tankönyv 14/3. feladatban a második ábra kakukk-

tojás: itt a sütéshez, főzéshez szükséges hőt már elektromos áram biztosítja! 

 

Az óra gerincét alkotó kísérleteket kellő szervezés és figyelem mellett a gyerekek el tudják 

végezni. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget! Párban vagy kisebb (4 fős) csoportokban végezzék 

el! 

A kísérlet részletes leírását, a megfigyelési szempontokat a tankönyv 17/5. feladatában talál-

juk. 

A megfigyeléseket, a kísérlet eredményeit a munkafüzet 15/4. feladatában rögzítsék. 

Az egyszerű kísérleteket úgy végezzük, végeztessük el, hogy a jelenségekre, folyamatokra ész-

szerű, tudományos magyarázatokat keressünk és adjunk. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Magyar nyelv és irodalom: erre ad lehetőséget a munkafüzet 15/5. feladata. 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Égetően fontos kérdések: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=140&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tűzriadó: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=251&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Éghető, nem éghető: https://learningapps.org/2077094 

- Éghető vagy éghetetlen? https://learningapps.org/2702165 

A kísérletek elvégzése, gyufahasználat előtt említsük meg, hogy a mai gyufa elődjének feltalá-

lója magyar ember: Irinyi János volt. (tankönyv 17/4.) 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=140&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=140&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=251&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=251&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
https://learningapps.org/2077094
https://learningapps.org/2702165
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Kiegészítő anyag: Érdekességek: 

http://www.feltalaloink.hu/tudosok/irinyijanos/html/irijantal1.htm 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Matematika tantárgyhoz: Gyufás feladványok, rejtvények. Pl.: 

http://old.sztaki.hu/~bozoki/gyufa/rejtveny.html 

http://www.logikaifeladatok.hu/gyufas.html 

Online játszható: http://www.logikaifeladatok.hu/jatekok/gyufas.html 

********************************************************************************** 

7. Tűzvédelem 

Célok, feladatok: Hangsúlyos cél az óvatosságra intés, a vészhelyzetek megelőzését szolgáló 

magatartásformák kialakítása, s ezzel a személyes biztonság növelése. Tájékozódás a bizton-

ságot szolgáló szervezetek (mentők, tűzoltók, rendőrség) munkájáról. Helyes viselkedés gya-

korlása, feltételezett veszélyhelyzetben (menekülés, segítségkérés). A tanultak alkalmazása a 

mindennapi élet helyzeteiben. 

Fejlesztési terület: A fegyelmezett cselekvés jelentőségének felismerése. A körültekintő mun-

kavégzés fontossága. A tűz szerepe napjainkban és az elmúlt évszázadokban. Kapcsolat kere-

sése az égés feltételei és a tűzoltás módja között. Felkészülés vészhelyzetre. A fegyelmezett 

cselekvés fontosságának felismerése. A körültekintő munkavégzés fontossága. A tűzoltók 

munkájának értékelése. 

Ismeretanyag: A gyufa használata. Irinyi János, a gyufa feltalálója. A tűz fontossága életünk-

ben. Biztonsági szabályok ismerete. A tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei, eszközei. A biztonságot 

szolgáló szervezetek telefonszámának ismerete. A vészhelyzetben való cselekvés ismerete. 

 

A lecke szorosan összefügg az előzővel. Így a tanórai ráhangolódást, a kapcsolódó játékokat, 

tantárgyi kapcsolódási lehetőségeket e lecke feldolgozásánál is használjuk ki! 

 

A tanórát az előző óra kísérletének felidézésével kezdjük. Ismételjük át, hogy a tűz hőt (mele-

get) és fényt ad, az égés folyamatához 3 dolog szükséges: éghető anyag, a levegőben lévő 

oxigén és megfelelő hőmérséklet. Ebből kiindulva és a tankönyv 18/1. feladatában található 

képek segítségével beszélhetjük meg a tűz hasznát, s pusztító erejét. 

A munkafüzet 16/1. feladatban olvasható vers (Mentovics Éva: A tűz –„Lehet barát vagy ellen-

ség…”) – mindkettőre gyűjthetünk példát.   

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A fenti vers hangzóanyagként meghallgatható: 

https://player.nkp.hu/play/58688 

A tankönyv 18. oldalának feladatai, képei azokra a vészforrásokra hívják fel a figyelmet, melyek 

a gyerekek környezetében előfordulhatnak. A megelőzés fontosságára kell helyezni a hang-

http://www.feltalaloink.hu/tudosok/irinyijanos/html/irijantal1.htm
http://old.sztaki.hu/~bozoki/gyufa/rejtveny.html
http://www.logikaifeladatok.hu/gyufas.html
http://www.logikaifeladatok.hu/jatekok/gyufas.html
https://player.nkp.hu/play/58688
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súlyt, illetve a veszélyhelyzetben történő helyes, azonnali cselekvésre. Fontos annak hangsú-

lyozása, hogy – amennyiben lehetőség van erre – mindenképp felnőtt segítségét kell kérni 

vészhelyzetben. Elsődleges az emberélet védelme. 

A gyerekeknek leginkább a megelőzés fontosságát kell hangsúlyozni. A tankönyv 19/5. fel-

adata a különféle tüzek helyes oltására hívja fel a figyelmet – egy kisgyerek azonban a legtöbb 

esetben nem képes megkülönböztetni elektromos tüzet, égő olajat a vízzel oltható tűztől. 

Hangsúlyozzuk, hogy a helytelen tűzoltás akár nagyobb baj forrása is lehet, s ismételten a meg-

előzésre helyezzük a hangsúlyt. 

 

Az iskolában a tűzvédelmi ismereteket, a menekülési útvonalat minden tanév elején átismé-

teljük, elpróbáljuk a gyerekekkel. Felhívjuk a figyelmüket azokra a veszélyforrásokra, melyek 

tüzet okozhatnak. 

 

A munkafüzet 17. oldalán található feladatokat, helyzeteket kisebb csoportokban, párokban, 

szituációs játékban játsszuk el! Az előadások után az osztálytársak értékeljék: a tűzoltókat ér-

tesítő személy adott-e kellő információkat! A szempontokban a munkafüzet 3. feladata segít. 

 

A tűzoltók munkája a gyerekeket nagyon érdekli. Számos településen, kerületben mód van 

arra, hogy ellátogassunk a helyi tűzoltóságra. Éljünk ezzel a lehetőséggel! 

 

Kiegészítő anyagok: Letölthető kiadványok, foglalkoztató füzetek, oktatócsomagok: 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=pedagogus_kiadvanyok 

 

Szakirodalmi ajánló: http://gyujtoforras.hu/ 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

Az előző leckénél felsoroltak. 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Égetően fontos kérdések: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=140&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tűzriadó: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=251&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Éghető, nem éghető: https://learningapps.org/2077094 

- Éghető vagy éghetetlen? https://learningapps.org/2702165 

********************************************************************************** 

  

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=pedagogus_kiadvanyok
http://gyujtoforras.hu/
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=140&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=140&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=251&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=251&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
https://learningapps.org/2077094
https://learningapps.org/2702165
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8. Összefoglalás (csak a munkafüzetben található!) 

Célok, feladatok: Az ismeretek rendszerezése. Játékos összefoglalás. 

Fejlesztési terület: A tanultak ismétlése. 

Ismeretanyag: Tárgyak és anyagok tulajdonságai és érzékelése. Mesterséges és természetes 

anyagok. Éghető és éghetetlen anyagok, az égés és az égés feltételei, tűzvédelem. 

 

A fejezet összefoglaló leckéjéhez a munkafüzet 18–19. oldalán található részletes leírás. 

A tanulókat (létszámtól függően) hat csoportba osztjuk, a csoportok a leírások szerint kapnak 

feladatokat. 

Az óra második felében a csoportok ismertetik egymással a megoldásokat. 

 

Szakirodalmi ajánló: Kooperatív tanulási technikákhoz: 

http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf 

http://pszk.nyme.hu/downloads/TMOP%204.1.2/Kpzk%20kpzse%20tananya-

gok/kooperativ_tanulas.pdf 

 

A fejezet korábbi leckéjében ajánlott játékok és interaktív feladatok az Összefoglaló órán is 

alkalmazhatók. 

********************************************************************************** 

II. fejezet  

 

 A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetsé-

ges módjai: 

Tematikai egység: Anyagok körülöttünk 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az állandóság és változás szempontjából a hal-

mazállapot-változások értelmezése, a tömeg- és űrmértékek használata. A felépítés és műkö-

dés kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása. Ok-okozati kapcsolatok feltárása napi gya-

korlataink és az anyagi átalakulások jellemzői között. 

A fejezetben megjelenő problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Önthető-e a szén, a 

mák, a liszt? Csak a folyadékok önthetők? Miért mérik kilóra a krumplit, dekára a mákot, literre 

a tejet? 

Miért tesznek a friss zúzódásra jeget? Miért esik jól nyáron a fagyi? Megrepesztheti-e a víz a 

sziklát? 

http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf
http://pszk.nyme.hu/downloads/TMOP%204.1.2/Kpzk%20kpzse%20tananyagok/kooperativ_tanulas.pdf
http://pszk.nyme.hu/downloads/TMOP%204.1.2/Kpzk%20kpzse%20tananyagok/kooperativ_tanulas.pdf
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Ismeretek: Halmazállapotok: a légnemű anyagok (gázok) kitöltik a rendelkezésre álló teret; a 

folyadékok térfogata változatlan, de felveszik az edény alakját; a szilárd anyagok megtartják 

formájukat. 

Az önthetőség nem jelenti önmagában azt, hogy egy anyag folyékony halmazállapotú. 

Környezetünk legkeményebb anyagai a kristályok: ilyenek a drágakövek, a gyémánt. 

Térfogat- és tömegmérés, mértékegységek (deciliter, liter, dekagramm, kilogramm). 

A víz halmazállapot-változásai (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás), ezek kapcsolata a hő-

mérséklet változásával. 

Oldat. Vízben való oldhatóság. 

A melegítés és hűtés a mindennapokban. 

Fejlesztési követelmények: 

Különböző köznapi anyagok összehasonlítása halmazállapotuk szerint. 

Köznapi folyadékok és szilárd anyagok tulajdonságainak vizsgálata tapintással, vizuálisan, szag-

lással, kézzel történő erőkifejtéssel stb. 

A tapasztalatok megfogalmazása szóban. 

A környezetünkben előforduló kristályos anyagok csoportosítása (pl. kvarc – az üveget kar-

colja, kalcit – az üveget nem karcolja és körömmel sem karcolható, gipsz – körömmel karcol-

ható). Példák keresése kristályokra (ásványok). 

Annak magyarázata, miért praktikus a folyadékok térfogatát és a szilárd anyagok tömegét 

megadni. Tömeg- és űrmértékek leolvasása (élelmiszeripari termékekről, illetve mérőeszkö-

zökről), kapcsolat keresése a deciliter és liter, illetve a gramm/dekagramm, valamint a deka-

gramm/kilogramm között. 

Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai között (pl. hűtés 

jégkockával, melegítés gőzzel).  

Tömeg- és térfogatmérés víz fagyasztása és olvadása során. 

Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a háztartásban és a természetben. 

Különböző anyagok viselkedésének megfigyelése vízben. Oldatok készítése. Az anyagok cso-

portosítása vízben való oldhatóság szerint. A meleg és hideg vízben való oldódás összehason-

lítása. 

Folyadékok és a levegő hőmérsékletének mérése. 

Kulcsfogalmak: Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, tömegmérés, oldódás. 

 

Az értékelés folyamatosan, szóban történjen! A fejezet egésze arról szól, hogy kísérletezünk, 

tapasztalunk, itt külön értékelésre (szóbelin kívül) nincs szükség, 

 

 A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tan-

tárgyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet 7 leckéből + 1 munkafüzeti összefoglalásból áll. 

Tantárgyi kapcsolódás lehetőségei: 

Magyar nyelv és irodalom: a víz mint versek, mesék témája; hasonlatok, metaforák, szólás-

mondások a gőzzel, a vízzel és a jéggel, az idővel stb. kapcsolatban 
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Vizuális kultúra: a víz megjelenése különböző műalkotásokban. 

Ének-zene: az idő szerepe a zenében. Témához kapcsolódó énekek és klasszikus darabok, pl. 

Vízizene, Tűzijáték-szvit. 

Technika, életvitel: főzés 

Testnevelés: idő, időtartam, tömeg, hosszúság 

Matematika: mérések 

 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 7 + 1 összefoglaló óra. 

 

 A fejezet felhasználási területei – milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet al-

kalmazni: Előzetes tudás: Anyagok megismert tulajdonságai. 

 

 Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemu-

tatása: 

A fejezet leckéinek feldolgozásakor nem kerülhető el a leírt kísérletek elvégzése, elvégezte-

tése. A kísérletek nagyobb szervezést nem igényelnek, a tanulók kisebb csoportokban, tanári 

irányítás mellett maguk is elvégezhetik azokat. 

Törekedjünk arra, hogy a kísérletek megfigyeléseit, tapasztalatait korukhoz mérten pontosan, 

„szakszerűen” fogalmazzák meg a gyerekek. A tanító fogalomhasználata mindig pontos le-

gyen. 

 

 Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

A leckék feldolgozásánál ajánlott kísérletek bármelyik osztályteremben elvégezhetők. Azon-

ban több lehetőség is adódik tanórán belül vagy kívül, szabadidőben, vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódva arra, hogy a szabadban végezzünk megfigyeléseket (pl. nagyobb távolságokat 

mérünk, kinti hőmérsékletet figyelünk meg, napórát készítünk stb.) Az összefoglaló órára aján-

lott süteménykészítés/sütés függ az egyéni lehetőségektől, de sütő nélkül is kivitelezhető. 

 

 Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, tolltartó, saját készítésű vagy az NKP-n, illetve más oldalakon található 

digitális tananyag segítheti a munkát. Füzet vezetése ajánlott. 

A hosszúságméréshez használhatunk színes rudat, méterrudat, vonalzót, mérőszalagokat. 

A tömegméréshez különféle mérlegeket, valamint tömegek összehasonlítására vállfamérle-

get. 

Az űrtartalom méréséhez különböző alakú, formájú (mérő)edényekre lesz szükségünk. 

Az időméréshez órára, homokórára (számos társasjátéknak kelléke), míg a hőmérséklet méré-

séhez különböző hőmérőket használunk. 
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A víz halmazállapotainak bemutatásához készüljünk jéggel. A melegítéshez szükség lesz Bun-

sen-égőre és állványra, a lecsapódás bemutatásához fedőre. 

********************************************************************************** 

1. A víz 

Célok, feladatok: A halmazállapotok felismerése – tapasztalat alapján –, a tudományos értel-

mezésnek megfelelően. Kísérletek során ismerkedés az anyagok kölcsönhatásaival. 

A halmazállapot-változások értelmezése. Ok-okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink 

és az anyagok átalakulásainak jellemzői között. 

Fejlesztési terület: A tanuló környezetében lejátszódó alapvető kölcsönhatások megfigyelése, 

a bekövetkező változások felismerése, a változások okainak megbeszélése és az életkornak 

megfelelő értelmezése. Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a háztartásban és a 

természetben. Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai kö-

zött (pl. hűtés jégkockával, melegítés gőzzel). 

Ismeretanyag: A víz halmazállapot-változásai (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás), ezek 

kapcsolata a hőmérséklet változásával. 

 

A lecke feldolgozásához tanulói és tanári kísérleteket, azok megfigyelését javasoljuk. 

A kísérlet részletes leírását, a megfigyelési szempontokat a tankönyv 21/5. és 6. feladatában 

találjuk. 

A megfigyeléseket, a kísérlet eredményeit a munkafüzet 20/3. és a 21. oldalon található fel-

adatokban rögzítsék a tanulók. 

 

Az egyszerű kísérleteket úgy végezzük, végeztessük el, hogy a jelenségekre, folyamatokra ész-

szerű, tudományos magyarázatokat keressünk és adjunk. 

 

Az óra előkészítése során fagyasszunk le vizet – lehetőség szerint jégkockák formájában hoz-

zuk be az óra kezdetére. 

 

Az óra eleji ráhangolódást találós kérdések, versek, dalok, mesék segíthetik. 

 

  



FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 123 

Találós kérdésekre ötletek: 

Mikor lehet a vízen száraz 

lábbal átkelni? 

Mikor lehet a vizet szitában 

vinni? 

Felül kopog, alul csobog. 

Magasabb a toronynál, 

vékonyabb a nádszálnál.  

Sírva dudorászik, 

Ezüstösen poroszkál. 

Ha sok van, veszély, 

Ha kevés van, baj. 

Ha nincs belőle, 

elpusztulsz. 

Erős, tán a legerősebb, 

az életnél is idősebb, 

s a föld színén, a föld alatt 

meg sem állna, mindig halad. 

Néha mintha szárnya volna, 

elszáll messze a magasba, 

a ha elunta égi útját, 

könnyei a földet mossák. 

Felhőből jön, földre ér, 

onnan hamar visszatér. 

Felhő könnye hull a földre, 

Futó csermely lesz belőle. 

Reggel hidegen felfrissít, 

este melegen tisztít. 

Nyáron felüdít. 

Egyszer locsog, 

máskor csobog, 

te vödörben hordod. 

Nagyon hidegben jég leszek, 

nagy melegben pára. 

Szárazságban rálocsolnak 

fűre meg a fára. 

Hajót hordok hátamon, 

megtorpanok gátakon, 

gépet hajtok, kereket, 

húgaim a fellegek. 

 

Irodalmi és zeneművek: 

Versek: 

B. Radó Lili: Esőcseppecs-

kék 

Móra Ferenc: Zúgó pata-

kon 

Kányádi Sándor: Az én fo-

lyóm 

Kányádi Sándor: A halak 

bosszúja 

Nyulász Péter: Pancsoló 

Lehoczky János: A vizek fo-

hásza 

Mesék: 

Kányádi Sándor: Pitty-potty 

és litty-lotty 

Zelk Zoltán: A patak meséje 

Zelk Zoltán: Párácska 

A forrástól a tengerig – 

Mese a vízről 

http://zoldmeselo.blogspot.

hu/2012/09/a-forrastol-ten-

gerig-mese-vizrol.html 

Dalok: 

Hej halászok, halászok 

Által mennék én a Tiszán 

Nád alól 

Csipp, csepp, egy csepp 

Tó vize, tó vize 

Széles a Duna 

Kis kacsa fürdik 

 

Mondókák, gyermekdalok:  

Ess eső! Ess! Holnap délig 

ess! 

Zab szaporodjék, búza bok-

rosodjék. 

Eső, eső csepereg, 

megáznak a gyerekek, 

sáros lesz a kiscipő, 

vizes lesz a főkötő. 

Esik eső, jaj-jaj-jaj! 

mindjárt itt a zivatar. 

Tüzes villám cikázik, 

Aki nem fut, megázik. 

http://zoldmeselo.blogspot.hu/2012/09/a-forrastol-tengerig-mese-vizrol.html
http://zoldmeselo.blogspot.hu/2012/09/a-forrastol-tengerig-mese-vizrol.html
http://zoldmeselo.blogspot.hu/2012/09/a-forrastol-tengerig-mese-vizrol.html
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Az én hajam olyan legyen, 

mint a csikó farka, 

még annál is hosszabb, 

mint a Duna hossza. 

Eső, eső, essél, 

Buborékot vessél, 

Hogy a búza nőjön, 

a gyermek örüljön, 

Lesz kenyér, lesz kalács, 

fánkból is nagy rakás! 

Esik az eső, süt a Nap, 

Paprikajancsi mosogat. 

Hát az öreg, mit csinál? 

Hasra fekszik, úgy pipál. 

Eltörött a pipája, 

János bácsi csinálja.  

 

Állok az esőn, nézem, hogy po-

tyog, 

sok kicsi cseppecske orromon 

kopog, 

csiklandozza arcomat, befo-

gom az orromat, 

kinyitom a számat, be is kapok 

hármat! 

 

További tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Vizuális kultúra, technika,  

- Testnevelés: (úszás), mocsárjárás, Tűz, víz, repülő, Cápafogó 

 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: Közmondások vízzel: https://learningapps.org/3303085 

A ráhangolódást követően a tankönyv 20/1. és 2. feladatát követve a vízről, annak felhaszná-

lásáról, értékéről, megóvásáról (takarékoskodás, tisztaság megőrzése) beszélgetünk. 

A feladatokhoz a munkafüzet 20/1. és 2. feladata kapcsolódik. 

 

Kiegészítő anyagok: Vízcsökkentő: http://aprolepes.hu/viz 

 

A víz vizsgálatát folyékony halmazállapotában kezdjük. Megfigyeljük, hogy: színtelen, szagta-

lan, íztelen folyadék (Tankönyv 20/3.). 

Tapasztalatainkat a munkafüzetben rögzítjük. (Munkafüzet 20/3.) 

 

A vizet öntsük különböző alakú átlátszó edényekbe. Figyeltessük meg, hogy a víz felveszi az 

edény alakját, felszíne vízszintes. 

 

Kiegészítő anyagok: http://doctortisztaviz.hu/dr-tiszta-viz/a-viz-furfangos-tulajdonsagai/ 

http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkozta-

tok/14894/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz 

 

Megfigyeltethetjük, hogy keskenyebb üvegben magasabban, szélesebb üvegben alacsonyab-

ban van ugyanakkora térfogatú vízoszlop magassága. 

Tapasztalatainkat a munkafüzet 21/4. feladatában rögzítsük. 

https://learningapps.org/3303085
http://aprolepes.hu/viz
http://doctortisztaviz.hu/dr-tiszta-viz/a-viz-furfangos-tulajdonsagai/
http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14894/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz
http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14894/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz
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A tankönyv 21/5. és 6. feladatában leírt kísérleteket végezzük el. Óra elején a jégkockák a ta-

nulók poharába kerülhetnek. Megfigyelhetjük olvadásukat szobahőmérsékleten. Megfigyel-

hetik, hogy a jég úszik a víz színén, melegítés hatására elkezd párologni, később forrni. Hideg 

fedőre lecsapódik, a pára (vízgőz) ismét folyékony vízzé alakul. 

A kísérletek során megfigyelik a folyamatokat (fagyás – olvadás, párolgás – lecsapódás illetve 

forrás) és a víz halmazállapotait. 

 

Szívjunk fel vizet orvosi fecskendőbe, próbáljuk összenyomni (Tankönyv 23/3.). A folyadékokat 

nem lehet összenyomni. (A gyerekek számára ez a legnehezebben megérthető, belátható, hi-

szen a folyadékokat mindig valamilyen edényben tároljuk, s az esetek többségében levegő is 

van az edényben a folyadékon kívül. Ezért azt tapasztalják, hogy az edényeket (műanyag üdítős 

palack, tejesdoboz stb.) össze lehet nyomni! 

 

A kísérletek tapasztalatait a munkafüzet 21/5. és 6. feladatában rögzítik a tanulók. 

Figyeljünk a pontos szóhasználatra! A kísérleteket rajzoltassuk le a füzetbe! 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

Videók a víz jelentőségéről, a vízivásról: http://www.okosdoboz.hu/video?id=34 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység, Kiegészítő anyagok: 

- Tanulmányi kirándulási lehetőség: Duna Múzeum, Esztergom 

http://www.dunamuzeum.hu/index.php/hu/ 

- Víztározó-látogatás (Gellért-hegyi, Kőbányai Víztározó, helyi vízmű, víztorony stb.) 

- Csatlakozás a Víz Világnapja eseményeihez: http://www.vizvilagnap.hu/ 

- Rövidfilm a vízről: https://www.youtube.com/watch?v=_kjOsKSkn9A 

- Vízipók, csodapók sorozat filmjei: https://www.youtube.com/watch?v=OEqHL3m9_Lw 

- Albert mondja, a természet jobban tudja sorozat: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10 

- Varázslatos iskolabusz – Vízország: https://www.youtube.com/watch?v=QWOcZOLNClI 

- Egyszer volt a Föld sorozat – India ritka kincse, a víz és Földünk víztartalékai: 

https://www.youtube.com/watch?v=bta2s3uXAHM 

https://www.youtube.com/watch?v=zXNtR2zkImE 

********************************************************************************** 

2. A folyékony anyagok 

Célok, feladatok: Az elemi természettudományos műveltség megalapozása, a problémameg-

oldó gondolkodás fejlesztése a folyékony anyagok és az oldhatóság vizsgálatán keresztül. Kü-

lönböző köznapi anyagok összehasonlítása halmazállapotuk szerint. 

Fejlesztési terület: Köznapi folyadékok tulajdonságainak vizsgálata tapintással, vizuálisan, 

szaglással, kézzel történő erőkifejtéssel stb.. A tapasztalatok megfogalmazása szóban. 

http://www.okosdoboz.hu/video?id=34
http://www.dunamuzeum.hu/index.php/hu/
http://www.vizvilagnap.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=_kjOsKSkn9A
https://www.youtube.com/watch?v=bta2s3uXAHM
https://www.youtube.com/watch?v=zXNtR2zkImE
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Ismeretanyag: A folyékony anyag meghatározása. A folyadékok térfogata változatlan, de fel-

veszik az edény alakját.  

 

Az előző órán a legismertebb folyékony anyagot, a vizet, annak tulajdonságait vizsgáltuk. 

A folyadékok felveszik az edény alakját. A folyadékok a rendelkezésre álló teret maradéktala-

nul kitöltik. A folyadékok nem összenyomhatók. 

 

Lehetőség szerint vigyünk többféle folyékony, illetve szilárd, valamint légnemű anyagot (felfújt 

léggömb), ennek hiányában képek alapján válogassuk szét az anyagokat folyékonyra és nem 

folyékonyra (megnevezhető, hogy szilárd vagy légnemű). Kérhetünk előzetes gyűjtőmunkát – 

reklámújságokból folyadékok képének kivágását. Megfigyeltetjük, hogy a folyékony halmazál-

lapotú folyadék minden esetben tárolóedényben van, hiszen máskülönben szétfolyna. A táro-

lóedény alakját felveszi. 

 

A folyadékok különböző tulajdonságokkal rendelkeznek – a citromlé és a méz összehasonlítá-

sakor az egyik legfontosabb különbség a sűrűségük. 

 

Folyékony anyagokra a kiválogatott folyadékok (vagy képeik) nevének leírásával gyűjtsünk pél-

dákat (munkafüzet 22/1.), míg a megtapasztalt tulajdonságokat a munkafüzet 3. feladatában 

színezéssel jelöljük (igaz vagy hamis). 

 

A munkafüzet 22/2. feladatában található szólások, közmondások mellé készíthetünk képrejt-

vényt is, ezzel összetettebbé válik a feladat (a minta alapján). A szólások magyarázatát rövid 

történetekkel segíthetjük. 

A tankönyv 23/4. feladatában látható tárgyak nem alkalmasak folyékony anyagok tárolására. 

A megfelelő tárolóedényeket a munkafüzet 23/5. feladatához tudjuk lerajzoltatni. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Vizuális kultúra és magyar nyelv és irodalom tantárgyakhoz: Magyar Népmesék: A víz tündére 

https://www.youtube.com/watch?v=HIh6045FEpk 

A mese elmesélése után illusztrációt készíthetnek a meséhez a gyerekek (ha vízfestékkel, ak-

kor az oldódást is szemléltetni tudjuk). A Magyar Népmesék sorozat képkockái a vizet igen 

szemléletesen mutatják be. 

 

Az összegzést a füzetben rögzíthetjük, rajzzal kiegészítve, a tanulást segítő gondolattérkép for-

májában. 

 

Házi feladatra alkalmas a munkafüzet 23/6. feladata, szorgalmi feladatra a tankönyv 23. oldal 

szorgos hangya feladata. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HIh6045FEpk
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Interaktív feladat az NKP oldalon: A folyékony anyagok jellemzői: (még a régi könyvhöz készült, 

de használható) https://player.nkp.hu/play/58670 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Halmazállapot – folyékony – keresd a folyékony anyagok neveit: 

https://learningapps.org/2760467 

- Szilárd vagy folyékony – képválogatás: https://learningapps.org/1847468 

- Szilárd? Folyékony? Légnemű? – csoportba rendezés: https://learningapps.org/2760402 

- Szilárd, folyékony, légnemű – csoportos kirakó: https://learningapps.org/3478035 

- Csoportosítás halmazállapot szerint: https://learningapps.org/2400441 

https://learningapps.org/1833043; https://learningapps.org/1993288 

********************************************************************************** 

3. A szilárd anyagok 

Célok, feladatok: Az elemi természettudományos műveltség megalapozása, a problémameg-

oldó gondolkodás fejlesztése a szilárd anyagok vizsgálatán keresztül. Szilárd anyagok és kris-

tályok tulajdonságainak tanulmányozása. 

Fejlesztési terület: Köznapi szilárd anyagok tulajdonságainak vizsgálata érzékszervek segítsé-

gével. A tapasztalatok megfogalmazása szóban. A környezetünkben előforduló kristályos 

anyagok csoportosítása. Példák keresése kristályokra. 

Ismeretanyag: A szilárd anyagok nem összenyomhatóak, megtartják formájukat. Az önthető-

ség nem jelenti önmagában azt, hogy egy anyag folyékony halmazállapotú. Környezetünk 

legkeményebb anyagai a kristályok: ilyenek a drágakövek, a gyémánt. 

 

A lecke feldolgozásánál ismét a Víz lecke megfigyeléseire támaszkodunk. Az első szilárd anyag, 

melynek tulajdonságait megvizsgáljuk: a jég. 

Megfigyelendő: 

- nem összenyomhatóak 

- nem veszik fel az edény alakját (határozott alakúak) – azaz nem töltik ki a rendelkezé-

sükre álló teret maradéktalanul, alakjuk állandó – azonban külső hatásra alakjuk meg-

változhat (vághatjuk, téphetjük, összetörhetjük őket, stb.) 

Kiegészítő anyagok: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-

evfolyam/deformalhato-testek-mechanikaja/a-legnemu-folyekony-es-szilard-anyagok-

tulajdonsagai 

Fontos megfigyeltetni, megérteni, hogy a folyékonyság és az önthetőség nem ugyanazt jelenti. 

Önteni tudjuk a lisztet, sót, cukrot, homokot is – ezt próbáljuk is ki órán – mert apró részekből 

állnak. Azonban kiöntés után nem „folynak szét”, nem viselkednek folyadékként. 

 

https://player.nkp.hu/play/58670
https://learningapps.org/2760467
https://learningapps.org/1847468
https://learningapps.org/2760402
https://learningapps.org/3478035
https://learningapps.org/2400441
https://learningapps.org/1833043
https://learningapps.org/1993288
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/deformalhato-testek-mechanikaja/a-legnemu-folyekony-es-szilard-anyagok-tulajdonsagai
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/deformalhato-testek-mechanikaja/a-legnemu-folyekony-es-szilard-anyagok-tulajdonsagai
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/deformalhato-testek-mechanikaja/a-legnemu-folyekony-es-szilard-anyagok-tulajdonsagai
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Kísérlet: telített só és/vagy cukoroldatból növesszünk sókristályt, készítsünk cukorpálcikát. 

Utóbbit színezhetjük is. Az érdekes kísérletek során megfigyelhető az oldódás, párolgás folya-

mata is, és a szilárd halmazállapot fogalmát könnyebben megértik a tanulók. A kísérlet elvé-

gezhető bóraxkristály növesztésével is. 

Kiegészítő anyagok: Kandiscukor készítésének leírása: http://www.edenkert.hu/elet-

mod/megeheztel/kandiscukor-elkeszitese-recept/3793/ 

A kísérletek mellett a tapasztalatok összegzésére, megfogalmazására a tankönyvi képek, fel-

adatok alkalmasak. 

A tankönyv 24/1. feladatának ábrája szemlélteti, hogy a szilárd anyag a folyékonnyal ellentét-

ben nem képes folyni, s nem veszi fel az edény alakját. A 2. feladatban az összenyomhatatlan-

ságot szemléltetjük. 

A szilárd anyagok között azonban vannak eltérések – különféle erőhatásokra alakjuk megvál-

tozhat. A tk. 24/3. feladat képsora (összetörhetjük, meghajlíthatjuk, szakíthatjuk, hurkolhat-

juk, lyukat üthetünk/fúrhatunk némelyikbe, anyagtól függően). 

A tankönyv 25/4. feladatában néhány olyan eszközt szemléltettünk, melyekkel a szilárd anya-

gok alakját meg tudjuk változtatni – az utolsó kép esetében ez az eszköz a kezünk, mellyel a 

téphető anyagokat tépni, szakítani tudjuk. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: (még a régi könyvhöz készült, de használható)  

Mi kell hozzá? https://player.nkp.hu/play/58669  

 

A megfigyeléseket, megállapításokat a munkafüzet 24/2. feladatában színezéssel erősíthetjük 

meg. A feladatot az óra végi összegzésnél is elvégeztethetjük. 

 

A tankönyv 25/5. feladata a korábban ismertetett önthető – folyékony fogalmakat szemlélteti. 

 

A munkafüzet 25/3. feladatát soronként kell elvégezni. 

Megoldás: Kakukktojás a felső sorban a majonéz, mert nem szilárd, az alsó sorban pedig a 

hűtőmágnes, mert nem folyadék. 

A gyerekek valószínűleg vitázni fognak olyan anyagok halmazállapotáról, mint pl. a fogkrém – 

hallgassuk meg az érveket. 

 

Kerestessünk példákat szilárd anyagokra az osztályteremben – azt fogjuk tapasztalni, hogy a 

legtöbb megnevezhető dolog (tárgy) szilárd halmazállapotú. A tankönyv 25/6. feladatában né-

hány nagy méretű szilárd tárgy képe található. 

 

A szilárd halmazállapot jellemzőit gondolattérkép formájában rögzítsük a füzetben. 

 

Házi feladatra alkalmas a munkafüzet 4. feladata. 

 

 

http://www.edenkert.hu/elet-mod/megeheztel/kandiscukor-elkeszitese-recept/3793/
http://www.edenkert.hu/elet-mod/megeheztel/kandiscukor-elkeszitese-recept/3793/
https://player.nkp.hu/play/58669


FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 129 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Halmazállapot – szilárd – szókereső: https://learningapps.org/2760440 

- Szilárd vagy folyékony: https://learningapps.org/1847468 

********************************************************************************** 

4. A légnemű anyagok 

Célok, feladatok: Az elemi természettudományos gondolkodás megalapozása, a probléma-

megoldó gondolkodás fejlesztése, a légnemű anyagok vizsgálatán keresztül. 

Fejlesztési terület: A levegő és más légnemű halmazállapotú anyagok megfigyelése, a tapasz-

talatok megfogalmazása. 

Ismeretanyag: A légnemű anyagok (gázok) kitöltik a rendelkezésre álló teret, alakjuk, térfoga-

tuk változó. 

 

A három halmazállapot közül a légnemű megfigyelése és megértése a legnehezebb feladat. A 

víz halmazállapot-változásánál (jégkocka olvasztása, melegítése és párolgás) már megfigyelték 

a tanulók, hogy vízgőz/pára keletkezik. 

A tűzzel kapcsolatos kísérleteknél megtapasztalták, hogy az égéshez szükséges a levegő, annak 

hiányában elalszik a láng – a teamécsesre borított üvegpohár alól elfogy a levegő. 

 

A légnemű anyagokat a bennünket körülvevő levegő megfigyelésével tudjuk megismerni. Fúj-

junk fel léggömböket – láthatóvá válik, hogy a tüdőnkből kiáradó levegő megtölti, kitágítja a 

léggömb anyagát. Leeresztéskor hallhatóan távozik belőle, a légmozgást érzékelni tudjuk. 

A tüdőnkből kiáradó levegőnek ereje van, arrébb tudunk fújni papírdarabot, pingponglabdát, 

tollpihét. A levegő mozgása, a szél, fákat is ki tud csavarni, hajókat megmozdítani. 

A levegő, a szél erejével turbinák kerekei forognak, régen a szélmalomban búzát őröltek. 

Bár nem látjuk, de érezzük. 

Levegő nélkül nem tudunk élni – ha nem veszünk levegőt, néhány másodperc múlva már lég-

szomjunk lesz. A víz alatt sem lehetünk levegő nélkül – a búvárok oxigénpalackot, búvárpipát 

használnak, e nélkül rövid időn belül fel kell jönnünk a víz színére és levegőt kell vennünk. 

Ha poharat szájával lefelé vízbe nyomunk és megbillentjük, a levegő kiszökik. 

A szénsavas ásványvízben megfigyelhetjük a buborékok felfelé irányuló mozgását. 

 

Gyűjtsünk közösen példát a levegő létének, mozgásának bizonyítására! Végezzünk egyszerű 

kísérleteket a fenti példák alapján. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Vizuális kultúra, technika: szélforgó, papírsárkány készítése, kipróbálása 

- Szabadidő-rajz: szappanbuborék-fújás, szappanbuborék-fújó készítése, kipróbálása; szap-

panbuborék-képek készítése. 

(forrás: http://lenvirag.blogger.hu/cimke/bubor%C3%A9kf%C3%BAj%C3%B3%20nap) 

- Magyar nyelv és irodalom – szólások, találós kérdések, versek, mesék a levegőről: 

https://learningapps.org/2760440
https://learningapps.org/1847468
http://lenvirag.blogger.hu/cimke/bubor%C3%A9kf%C3%BAj%C3%B3%20nap
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Szólások: 

A levegőbe beszél. 

Ne rontsd itt a levegőt! 

Levegőbe nem lehet várat 

építeni. 

Tiszta a levegő. 

Én sem levegőből élek. 

Légvárat épít. 

Levegőnek néz. 

Találós kérdés: 

Honnan jön? Senki se tudja, 

azt se, merre visz az útja, 

kéményeken furulyáz, 

tőle lobban a parázs, 

hátán felhő lovagol, 

nád előtte meghajol, 

a fák róla beszélnek, 

minek hívják, no: (szélnek). 

Mesék: 

A cinke meg a szél 

A Szél és a Nap 

 

 

- Testnevelés: Tűz, víz, repülő; malomkörzés; úszás stb. (hosszabb futás, nagyobb erőkifejtés 

után megtapasztalható, hogy gyorsabban vesszük a levegőt, lihegünk.) 

- Ének-zene: fúvós hangszerek 

 

Kiegészítő anyagok: Játék a levegővel, a széllel: http://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-szellel/ 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Halmazállapot – légnemű – szókereső: https://learningapps.org/2760502 

- Szilárd? Folyékony? Légnemű?: https://learningapps.org/2760402 

- Szilárd, folyékony, légnemű: https://learningapps.org/3478035 

 

A tankönyv 26. és 27. oldalán található feladatokban a fenti megfigyelések, kísérletek közül 

látunk néhányat. A kísérletek bizonyítják, hogy VAN levegő. 

Mivel nem látjuk – így színtelen. 

Nincs szaga – így szagtalan. 

 

Ha ugyanúgy meg próbáljuk összenyomni, mint a vízzel próbáltuk (fecskendővel, a fecskendő 

nyílását befogva), azt tapasztaljuk, hogy képesek vagyunk valamennyire összenyomni. 

A kísérlet még látványosabb, jobban megtapasztalható, ha egy biciklipumpával is ugyanezt 

megpróbáljuk. 

A levegő tehát összenyomható. 

 

A munkafüzet 26/1. feladatban hiányos szavakat kiegészítve kell leírni, mi mindenhez használ-

juk a levegőt: 

Megoldás: labda, vitorlás, autógumi, trombita, hőlégballon, ventilátor 

A 2. feladatban a szólások magyarázatát írhatjuk le. 

 

A levegő kitölti a rendelkezésére álló teret – ezt a felfújható tárgyak is bizonyítják, de egy egy-

szerű kísérlettel még megerősíthetjük: 

Nyitott kölnisüveget helyezzünk a terem egyik sarkába. A kölni párologni fog, s egy idő után a 

terem egészében érezni fogjuk az illatát. 

http://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-szellel/
https://learningapps.org/2760502
https://learningapps.org/2760402
https://learningapps.org/3478035
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A levegő azonban nem csak kellemes illatokat tud elvinni – a szennyezett levegő (gyárak füstje, 

kipufogó) már nem színtelen és nem szagtalan. 

 

Levegőt szennyező berendezéseket, tárgyakat rajzolunk a munkafüzet 26/3. feladatában. 

 

A kísérletek eredményeit, megfigyeléseit a munkafüzet 27/4. feladatában rajzzal, illetve írás-

ban rögzítsük. 

 

A mf. 27/5. feladata a tanórai összefoglalás része vagy házi feladat is lehet. 

 

A munkafüzet 27/6. feladat megoldásai: (kiegészítő anyag lehet) 

- oxigén (az égéshez is szükséges, a légkör fontos összetevője) 

- neon (gyakran alkalmazzák a fényreklámokban, vöröses-narancs fényű – minden más szín 

előállítása a többi nemesgáz vagy fluoreszkáló világítás segítségével történik. Neoncsőnek, ne-

onvilágításnak hívnak sok olyan világítótestet is, melyben nem neont találunk már.) 

- hélium (mivel könnyebb a levegőnél, léghajók és léggömbök töltőanyaga lehet.) 

 

A levegőről tanult ismereteket a füzetben rögzítjük, gondolattérképpel. 

 

Hasonlíttassuk össze a gyerekekkel a három gondolattérképet! Melyek azok a tulajdonságok, 

melyek 1-1 halmazállapot esetében megegyeznek, melyek különböznek? 

 

A víz, melynek vizsgálatával a fejezetet indítottuk, mindhárom halmazállapotban megfigyel-

hető. 

********************************************************************************** 

5. Az oldódás  

Célok, feladatok: Az elemi természettudományos műveltség megalapozása, a problémameg-

oldó gondolkodás fejlesztése a folyékony anyagok és az oldhatóság vizsgálatán keresztül. 

Fejlesztési terület: Oldatok készítése. A meleg és a hideg vízben való oldódás összehasonlítása. 

Különböző anyagok viselkedésének megfigyelése a vízben. Az anyagok csoportosítása vízben 

való oldhatóság szerint. 

Ismeretanyag: Oldat. Vízben való oldhatóság. Az oldhatóság fogalma. Melegítés és hűtés a 

mindennapokban. 
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Kiegészítő anyagok: Ötletek kísérletekre: 

http://www.chemgeneration.com/hu/chainreaction/experiments/old%C3%B3d%C3%A1s.ht

ml 

 

http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkozta-

tok/14894/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz 

https://www.okosjatek.hu/otthoni_egyszeru_de_erdekes_kemiai_fizikai_kiserletek_gyere-

keknek_otthon_gyerekekkel 

 

Az oldódás vizsgálatához egyszerű kísérleteket végzünk el. 

Azt vizsgáljuk, hogy egyes folyékony és szilárd anyagok oldódnak vagy nem oldódnak vízben. 

A kísérletek várható eredményét előzetesen „jósoltathatjuk” a gyerekekkel, hiszen a korábbi 

órákon megvalósított kísérletek (pl. sókristály, kandiscukor készítése, folyadékok vizsgálata), 

valamint a mindennapi életben megfigyelt jelenségek alapján ezt meg tudják tenni. 

 

Átlátszó pohárba (befőttes üvegbe) öntsünk vizet, s vizsgáljuk, hogy melyek azok a szilárd 

anyagok, melyek oldódnak benne (pl. só, cukor), melyek azok, amelyek nem (pl. homok). 

A kísérletet a folyékony anyagok oldhatóságának vizsgálatával folytassuk: oldható: 

(málna)szörp, nem oldható: étolaj. 

 

A kísérletek eredményeit és a megállapításokat a munkafüzet 28/1. és 2. feladataiban rajzzal 

és írásban rögzítsük. 

 

Nevezzük meg minden kísérlet esetében az oldószert, az oldandó anyagot – s ha létrejött az 

oldódás, akkor az oldatot. 

(pl. víz – citromlé – limonádé; tej – kakaópor – kakaó(ital)) 

 

Figyeltessük meg, hogy az oldódást hogyan befolyásolja a hőmérséklet és a keverés! 

Hideg és meleg teában kristálycukrot és/vagy hideg és meleg tejben kakaóport oldjunk fel ke-

veréssel, illetve keverés nélkül. 

A megfigyeléseket a munkafüzet 29/3. feladatában rögzítjük. 

 

Folyadékban légnemű anyagok is tudnak oldódni. A gyerekek által ismert (az égésnél, majd a 

légnemű anyagoknál is említett) oxigén a vízben is megtalálható – a vízben oldott oxigén fel-

vételére a halak kopoltyúja szolgál. 

Légnemű anyagok (gázok) vízben való oldását szemléltethetjük, ha szódavizet készítünk szó-

dás szifonnal, patronnal. Megfigyelhetjük, hogy míg melegítés hatására a szilárd anyagok gyor-

sabban oldódnak a vízben, a gázok esetében ez fordítva történik: oldhatóságuk csökken (meg-

figyelhető, hogy a folyadék melegítésével a buborékok „kiszállnak” a vízből). 

http://www.chemgeneration.com/hu/chainreaction/experiments/old%C3%B3d%C3%A1s.html
http://www.chemgeneration.com/hu/chainreaction/experiments/old%C3%B3d%C3%A1s.html
http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14894/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz
http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14894/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_viz
https://www.okosjatek.hu/otthoni_egyszeru_de_erdekes_kemiai_fizikai_kiserletek_gyerekeknek_otthon_gyerekekkel
https://www.okosjatek.hu/otthoni_egyszeru_de_erdekes_kemiai_fizikai_kiserletek_gyerekeknek_otthon_gyerekekkel
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Ez a jelenség figyelhető meg akkor is, ha nyáron egy állóvíz hőmérséklete túl meleg lesz – a 

vízben csökken az oxigéntartalom, a halak elpusztulhatnak. Emiatt kell az akváriumok vízhő-

mérsékletét szabályozni, ellenőrizni. 

A munkafüzet 29/5. feladatban egy akváriumot kell benépesíteni halakkal, vízinövényekkel. 

 

A munkafüzet 29/4. feladatában az állítások igazságtartalmát kell eldönteni. Tanóra végi ösz-

szefoglalásra alkalmas. 

 

Házi feladatot a munkafüzet 29. oldalán találunk. A limonádékészítés délután, szabadidőben, 

közösen is történhet. 

A limonádé készítéséhez kapcsolódhat más, korábban tanult jelenség megfigyelése is (folya-

dékoszlop magassága, felszíne különböző edényekben; jég olvadása és sűrűsége stb.). 

 

A tankönyv 29. oldalán található összegzést gondolattérkép formájában rögzítsük a füzetben. 

 

Vízben oldódó és nem oldódó káros, a környezetet, egészséget veszélyeztető anyagokkal a 

napi hírekben és kirándulásaik során is találkozhatnak a gyerekek. 

A hulladékokról tanulva már beszéltünk arról, egyes anyagok mennyi idő alatt (olykor soha 

nem) bomlanak le a természetben. Az óceánok, természetes vizek tetején szigetként műanyag 

palackok sodródnak, olajfoltok zárják el a víz felszínét. 

A háztartási lefolyókba, szennyvizekbe kerülő méreganyagok, a természetbe kerülő egyéb 

mérgek (akár gyógyszer is) a vizekbe mosódnak: oldódnak vagy oldhatatlan anyagként szeny-

nyezik azt. 

Folyóvizeinkbe és felszín alatti vizeinkbe is bekerülhet a szennyeződés; a talaj, s a belőle táp-

lálkozó növények, végső soron minden élőlény megszenvedi ezt. 

A felelős magatartás kialakítása a célunk: pozitív mondatokat, tanácsokat fogalmaztassunk 

meg! 

A környezetszennyezésre példákat a tankönyv 29. oldalán találunk. 

 

Kiegészítő anyagok: Úszó szemétsziget a Csendes-óceánban: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_csendes-%C3%B3ce%C3%A1ni_szem%C3%A9tsziget 

https://www.youtube.com/watch?v=HGr1Ti_HzI4 

https://www.youtube.com/watch?v=Zb6hEaJ7QE8 

Terv a szemétsziget felszámolására: 

https://www.theoceancleanup.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6IjaZ2g-21E 

 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: Oldódás – Vízben oldódik vagy nem oldódik? 

https://learningapps.org/1911103 

********************************************************************************** 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_csendes-%C3%B3ce%C3%A1ni_szem%C3%A9tsziget
https://www.youtube.com/watch?v=HGr1Ti_HzI4
https://www.youtube.com/watch?v=Zb6hEaJ7QE8
https://www.theoceancleanup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6IjaZ2g-21E
https://learningapps.org/1911103
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6. Mérhető tulajdonságok 1. 

Célok, feladatok: A tömeg, a hosszúság és az űrtartalom mérése. 

Fejlesztési terület: Annak magyarázata, miért praktikus a folyadékok térfogatát és a szilárd 

anyagok tömegét megadni. Tömeg- és űrmértékek leolvasása élelmiszeripari termékekről, il-

letve mérőeszközökről. Kapcsolat keresése a deciliter és a liter, illetve a gramm és a deka-

gramm, valamint a dekagramm és a kilogramm között. Hosszúság mérése különböző eszkö-

zökkel. 

Ismeretanyag: Űrtartalom és tömeg mérése, mértékegységei (deciliter, liter, dekagramm, ki-

logramm). Hosszúság mérése és mértékegységei (centiméter, méter). Becslés és mérés össze-

hasonlítása. 

 

A mérésekkel való ismerkedés kezdeti szakaszában a tárgyak, események vizsgálatakor azok 

összehasonlítható tulajdonságait keressük, fedeztetjük fel. Ez történik nemcsak környezetis-

meret-, hanem matematika-, magyarórákon is. Ilyen tulajdonságok lehetnek pl. a szín, forma, 

hosszúság, tömeg, hőmérséklet, időtartam stb. Bizonyos tulajdonságok megfigyeléséhez ele-

gendő a szemünk, azonban több tulajdonság esetében már tényleges összemérésre van szük-

ség. Mértékegységre ekkor még nincs szükségünk: összehasonlításokat végzünk. 

 

Méréseket alkalmi mértékegységekkel végeztetünk kezdetben: a mértékegység és egyben 

mérőeszköz ekkor valamelyik testrészünk. Régebben is így mértek az emberek – ennek kipró-

bálására szüksége van a gyerekeknek is. Így tudják megtapasztalni, hogy a mindenki számára 

egyértelmű, objektív méréshez szükség van egységes mértékrendszerre, megfelelő mérőesz-

közökre, kapcsolódó szabvány mértékegységekre. 

 

A tankönyv 30/1. feladatában ezeket a régi, alkalmi mértékegységeket nevezzük meg. Ha el-

végeztetjük néhány tárgy hosszúságának testrésszel történő lemérését, a gyerekek megta-

pasztalják, hogy az eltérő „mérőeszközökkel”, nem egységes mértékegységekkel történő mé-

réseknél eltérő mérőszámokat kapnak. Nem ugyanakkora két tanuló arasza, lépése, stb. – 

megtapasztalják a fordított arányosságot is (látják, hogy minél nagyobb az egység, annál ke-

vesebb kell belőle egy adott hosszúság lemérésére). 

 

A munkafüzet 30/1. feladatában ezeket a megfigyeléseket rögzíthetik. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Régi mértékegységek: https://player.nkp.hu/play/138283 

 

Az egyértelmű, mindenki számára egységes mértékegységek és hozzájuk kapcsolódó mérőesz-

közökkel történő többféle mérési feladat elvégeztetésével, begyakoroltatásával tudatosítjuk 

a mérés lényegét, azaz a tevékenységet (a mérőeszköz használatának módját), és a mérőszá-

mot, mértékegységet, vagyis a mérés eredményét. 

 

Mind az alkalmi, mind a szabvány mértékegységekkel történő mérést becslés előzze meg! 

https://player.nkp.hu/play/138283
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A mérés a valóságban sohasem lehet teljesen pontos. Tanítsuk meg a gyerekeknek a mérés 

módszerét, beszéljük meg az eltérések okát. A mérések többszöri, többféle mérőeszközzel, 

mértékegységgel való elvégzése során egyre gyakorlottabbak lesznek a megfelelő mérőeszköz 

és mértékegység megválasztásában. A választást befolyásolja, hogy mit mérünk, s hogy milyen 

pontosságra van szükségünk. A mért érték leolvasásának módszerét is gyakorolni kell! 

 

A hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet és űrtartalom méréséhez használható mérőeszközök 

válogatását találjuk a tankönyv 30/2. feladatában. 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Mivel mérjük? https://learningapps.org/display?v=p8vy24jj516 

- Mérőeszközök válogatása – Mit mivel mérünk? 

https://learningapps.org/display?v=pewwxkjda17 

- Mivel mérnéd? (hosszúságmérés eszközei): https://learningapps.org/2743638 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

Mérés mérleggel (összehasonlítás): http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=378 

 

A mérés, így a munkafüzet 30/2. feladatában a hosszúságmérés módszerét (technikáját) meg 

kell tanítanunk. A méréseket becslések előzzék meg! A mérés eredményeit a munkafüzetben 

rögzítjük. Mértékegységként a cm-t használjuk. 

 

Űrtartalom és tömegméréseket is végezzünk, ha lehet, többféle mérőeszközzel. 

Tömegek összehasonlítását, összemérését a becslés után elvégezhetjük egyszerű, vállfából ki-

alakított kétkarú mérleggel is. 

 

Konyhai (kétkarú, digitális), iskolai stb. mérlegeket használjunk (a célnak legjobban a régi, ha-

gyományos, ún. bolti mérlegek felelnek meg). Ne felejtsük, hogy a gyerekek a boltokban leg-

gyakrabban már digitális mérlegekkel találkoznak, a mérőszámot (sokszor mértékegység nél-

kül), tizedes tört alakban látva. Kevés tapasztalatuk van tömegmérésben. 

 

A különféle tömegű dolgok lemérésére más-más mérlegek a legalkalmasabbak. A megfelelő 

mérőeszköz kiválasztása történik a tankönyv 31/4. feladatában. 

 

Az 5. feladatban űrtartalommérésre használható, folyadékok tárolására vagy kimérésére al-

kalmas (mérő)edényeket találunk. Figyeltessük meg, melyik alkalmas szabvány mérésre! 

 

A munkafüzet 31. oldalán található feladatok megoldásakor tényleges mérést nem kell, nem 

is tudunk végezni. A gyerekek tapasztalataira, belátására van szükség, hogy különféle hosszú-

ságokat, tömegeket, űrtartalmakat összehasonlítsanak, illetve kiválasszanak. 

https://learningapps.org/display?v=p8vy24jj516
https://learningapps.org/display?v=pewwxkjda17
https://learningapps.org/2743638
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=378
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A munkafüzet 3. feladatában az összehasonlítandó hosszúság-mennyiségek között vagy mé-

rőszám-, vagy mértékegységbeli eltérés van. A feladat akkor elvégezhető, ha sok tapasztalatot 

szereztek már a gyerekek. 

Az összehasonlított mennyiségek legalább egyikét, olykor mindkét elemét tényleges méréssel 

is ki tudjuk mérni – ez segítheti a gyerekeket a megoldásban. 

 

A 4. feladatban tömegek összehasonlítása a feladat. Általában azt tapasztalják, hogy ami na-

gyobb, annak a tömege is nehezebb. Erre ellenpélda a műanyag-porcelán tányér: ahol a tányér 

méretei azonosak lehetnek, de az alapanyag különböző! 

 

Az 5. feladat megoldásához több korábbi tapasztalat szükséges az 1 kg tömegű dolgokról. A 

mérések során megfigyeltethetjük, hogy a nehezebb dolgokból (alma) kevesebb, míg a köny-

nyebbekből (eper) több kell, hogy 1 kg-nyi tömeget kapjunk. 

 

A 6. feladat megoldása során űrtartalmakat hasonlítunk össze a több/kevesebb szavak hasz-

nálatával. 

********************************************************************************** 

7. Mérhető tulajdonságok 2. 

Célok, feladatok: A hőmérséklet és az idő mérőeszközeinek használata. 

Fejlesztési terület: A folyadékok és a levegő hőmérsékletének mérése. A mérési eredmények 

lejegyzése. 

Ismeretanyag: A hőmérséklet mérése, Celsius-skála. Az idő mérése. Az idő és a napirend kap-

csolatának felismertetése. 

 

Az idő és hőmérséklet méréséhez kapcsolódó fogalmak és tevékenységek, az idő és hőmér-

séklet mértékegységei a gyerekek számára nehezebben megfoghatók, mint a hosszúság vagy 

a tömeg. 

 

A fejezet korábbi leckéinek feldolgozásakor elvégzett kísérletek során már törekedni lehetett 

arra, hogy a hőmérsékletre és az időre vonatkozó megfigyeléseket is tegyünk. (A víz fagyasz-

tása, olvadása, melegítése, forralása során a hőmérsékletre, az oldódás gyorsaságának megfi-

gyelésekor az időre is figyeltünk. Természetesen ezen kívül is számtalan lehetőség adódhat a 

vizsgálódásra: pl. időbeosztás, napirend, évszakok ritmusa, időjárás környezetismeret-órán, 

de testnevelés vagy ének-zene órán az időtartam mérése, matematikaórán a kapcsolódó lec-

kék – mind lehetőséget nyújtanak a tantárgyi kapcsolódásra. 

 

Hőmérsékletet csak megfelelő mérőeszközzel, hőmérővel mérhetünk. A gyerekek sok esetben 

már csak digitális hőmérőkkel (szobahőmérő, lázmérő, ún. „időjárás-állomás”) találkoznak, így 

meg kell mutatnunk, hogy a hőmérőkben lévő folyadékoszlop (általában színezett alkohol már, 
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higany helyett) magassága mutatja a hőmérsékletet, melynek általunk használt mértékegy-

sége a Celsius-fok. 

 

A tankönyv 32/1. feladata az időjárás és a hőmérséklet összefüggését, illetve változását mu-

tatja be. A hőmérsékletnek megfelelő öltözködésről beszélgethetünk a 3. feladat kapcsán. 

 

A munkafüzet 32/1. feladatában az alacsonyabb és magasabb hőmérséklet leolvasása után téli 

és nyári ruhadarabokat kell különválogatni. 

 

Az évszakokhoz tartozó négy melléknév esetében először nevezzük meg, melyik melyik év-

szakhoz tartozik. Gyűjthető hozzájuk további, évszakra jellemző tulajdonság. A szavakkal al-

kossunk mondatokat, melyek közül egy vagy több leírására van lehetőség. 

 

A munkafüzet 32/3. feladatot kiegészíthetjük úgy is, hogy a meleg vízzel félig teli pohárba jég-

kockákat teszünk, s adott időközönként mérjük a folyadék hőmérsékletét. 

A mért eredményeket táblázatban rögzíthetjük. Ez esetben mód nyílik egy kísérleten belül az 

idő- és időtartammérésre, valamint a hőmérséklet-mérésre is. 

Ha korábbi (és az órai) kísérletekben használtunk jeget, akkor a gyerekek megismerkedhettek 

már az olvadás és fagyás fogalmával, s az ehhez kapcsolódó olvadásponttal/fagyásponttal 

(tankönyv 33/4.). 

 

Beszélgessünk a testhőmérsékletről lázas és egészséges állapotban, s a lázcsillapítás lehetősé-

geiről. A kísérlet eredményeiből a gyerekek következtethetnek arra, hogy minél nagyobb fe-

lületen éri testünket a hűvös folyadék, annál gyorsabban, eredményesebben tud hűteni – azaz 

a hűtőfürdő hatásosabb a borogatásnál (tankönyv 33/5. és munkafüzet 33/4.). 

Szóba kerülhet az is, hogy a hűtőszekrény ajtaját miért nem jó hosszan nyitva hagyni, mi szük-

ség van az élelmiszerek hűtésére, mennyi ideig maradnak frissen különböző élelmiszerek. 

 

Próbáljuk minél több, életből vett gyakorlati példán keresztül bemutatni a mérés, ezen belül 

is a hőmérséklet- és időmérés fontosságát, s azokat a területeket, melyeken ezek összefügg-

nek. 

A gyerekek életéből vett példákra kérdez rá a tankönyv 6. feladata. 

 

A tankönyv 33/7. feladatában különféle időmérő és időtartam mérésére alkalmas eszközöket 

látunk. Bővíthetjük a sort, megbeszélhetjük, hogy a régi korok emberei miből, hogyan tudták 

lemérni az időt. Mi jelezte az idő múlását? Milyen természeti jelenségeket figyeltek meg? Mi-

lyen eszközöket készítettek? 

 

Kiegészítő anyagok: Napórát is készíthetünk: 

http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel 

 

http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel
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A mai nap dátumát rögzíthetjük a munkafüzet 33/6. feladatában. Soroljuk fel a gyerekekkel a 

hét napjait, írjuk is le. A leírt sorban könnyebben tájékozódnak és találják meg a helyes választ 

a munkafüzet 33/5. és 7. feladatának kérdéseire. 

Idővel kapcsolatos szólás magyarázatát kéri a munkafüzet utolsó feladata. 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Az idő egységei: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203 

- Az időmérés: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204 

- Időkirakó: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=338 

- Hónapsoroló: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=339 

- Időjárás télen, nyáron: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=226 

- Időzavar: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=252 

- Időről időre: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=438 

- Már megint hétfő?!: http://www.okosdoboz.hu/video?id=95 

- Életünk képekben: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=802 

- Öltözz fel rendesen!: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=839 

- Mit vegyek fel?: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=275 

- Ruhatár: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=801 

- Téli esték: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=276 

- Forró homlok: http://www.okosdoboz.hu/video?id=6 

********************************************************************************** 

8. Összefoglalás (csak a munkafüzetben található!) 

Célok, feladatok: Az ismeretek rendszerezése. Játékos összefoglalás. 

Fejlesztési terület: A tanultak ismétlése. 

Ismeretanyag: Az élettelen jellemzői. Halmazállapotok és halmazállapot-változások. Mérőesz-

közök és mértékegységeik. 

 

A fejezet minden korábbi leckéjéhez kísérleteket ajánlunk. Az összefoglaló órán – akár csopor-

tokban, a teremben több helyszínt kialakítva (forgószínpad-szerűen) kérhetjük mérések (hosz-

szúság, tömeg, űrtartalom, hőmérséklet, idő) önálló, illetve csoportban vagy párban történő 

elvégzését. 

Ha erre mód van, akár süteményrecept(ek)ből kiindulva, azokat megvalósítva végeztethetjük 

a méréseket. Így a tevékenység önmagában is motiváló, a mérések helyes elvégzését megta-

pasztalhatják a gyerekek az elkészített sütemények elfogyasztásával. 

Ha lehetőség van sütésre, válasszuk ezt, de számtalan sütés nélküli recept közül is válogatha-

tunk, pl. kókuszgolyó, zserbógolyó. 

Ha a sütést/süteménykészítést közös vásárlás előzi meg, akkor kapcsolódhatunk a következő 

fejezet leckéihez is! 

 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=338
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=339
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=226
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=252
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=438
http://www.okosdoboz.hu/video?id=95
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=802
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=839
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=275
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=801
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=276
http://www.okosdoboz.hu/video?id=6
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Az összefoglaló órához a munkafüzet kínál változatos, színes, a tanult ismeretek felidézését 

szolgáló feladatokat. Önállóan, de párban is megoldható, alkalmas a tudáspróbára, témazár-

óra való felkészülésre. 

 

A munkafüzet 34/1. feladata a tanult három halmazállapotra gyűjtet példákat. Beszéljük meg 

a halmazállapotok jellemzőit is! 

 

A 2. feladatban az elvégzett és rögzített kísérlet korábbi kísérletünkben megfigyelt halmazál-

lapot-változásokat: a víz három halmazállapotát és a halmazállapot-változáshoz vezető folya-

matok nevét kell felidézni. 

 

A 3. feladatban az anyagok mérhető tulajdonságait, a mérőeszközöket, valamint mértékegy-

ségeket párosítunk össze. Beszéljük meg, milyen egyéb kapcsolódó mértékegységet ismerünk, 

illetve azt, miért van szükség szabvány mértékegységekre! 

 

A munkafüzet 35/4. feladatában különféle, méréshez kapcsolódó fogalmakat kell megfejtésül 

a keresztrejtvény soraiba írniuk a tanulóknak. 

A méter, hét, hőmérő, liter, perc és tömeg szavak megfelelő betűinek összeolvasásával kapjuk 

a mérleg megfejtést. 

 

Az 5. feladatban különböző tömegű állatokat kell tömegük szerint növekvő sorba rendezniük 

számozással. 

 

Végül a 6. feladatban a helyes válasz bekeretezésével jelzik az állítások igazságtartalmát. 

 

Az összefoglaló órán elővehetjük, gyakoroltathatjuk a fejezet korábbi óráinál ajánlott számos 

interaktív feladatot is. 

********************************************************************************** 
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III. fejezet 

 

 

 A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Tematikai egység: Mi kerül az asztalra? 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az ember megismerése és egészsége szempont-

jából az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi szempon-

tok figyelembevételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. Törekvés kialakí-

tása az egészség megőrzésére. Annak felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, 

magyarázata van. 

A fejezetben megjelenő problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Miért leszünk éhe-

sek? Miért fontos a rendszeres étkezés? Milyen élelmiszerekből érdemes csak mértékkel fo-

gyasztani? 

Mit érdemes csomagolni egy egész napos kirándulásra? 

Mit kezdhetünk a maradék étellel? 

Ismeretek: 

Az éhség mint a szervezet jelzése: energiára, tápanyagra van szükségünk. 

A leggyakoribb élelmiszerek energiatartalma (alacsony, magas), a tápanyagok fajtái (fehérje, 

zsír, szénhidrát). Táplálékpiramis. 

Az ideális testsúly jelentősége: elhízás, alultápláltság veszélyei, példa hiánybetegségre: a skor-

but. 

Szent-Györgyi Albert úttörő szerepe a C-vitamin előállításában. 

Az étkezések típusai, a helyes táplálkozás, a terített asztal, az evőeszközök használata, a folya-

dékbevitel, a kézmosás és az ülve étkezés, az alapos rágás és az étkezés utáni fogmosás sze-

repe. 

Az emésztéshez nyugalomra van szüksége a szervezetnek. A víz a legegészségesebb italunk, 

mely a szervezet számára nélkülözhetetlen. 

Alapvető konyhai műveletek: aprítás, melegítés, hűtés, fagyasztás, szárítás, forralás. A konyhai 

higiénés szabályok. 

A maradék étellel kapcsolatos higiénés szabályok. 

Az ételmérgezés okai és következményei. 
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Fejlesztési követelmények: 

A rendszeres, nyugodt táplálkozás szerepének felismerése. 

Élelmiszerfajták csoportosítása energiatartalmuk (magas, alacsony), illetve tápanyagtartalmuk 

alapján. 

Példákon keresztül a helyes és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok 

felismerése, csoportosítása. A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtar-

tása közötti kapcsolat felismerése. 

Az étkezéssel kapcsolatos szokások gyűjtése, elemzése. 

Az étkezéssel kapcsolatos szokások (például nyugodt környezet, folyadékfogyasztás, levesek) 

biológiai hátterének felismerése. 

A helyes étkezési szokások megismerése, betartása, gyakorlása. 

A gyorsétkezés előnyeinek és hátrányainak összegyűjtése, mérlegelése. 

Egy hagyományos helyi étel elkészítésén keresztül a főzési folyamat lépéseinek értelmezése. 

Az ételek tárolásával kapcsolatos alapvető szabályok megismerése és betartása.  

Ételek csoportosítása aszerint, hogy mennyire romlandóak. 

Javaslat készítése: mit vigyünk magunkkal hosszabb utazásra, rövidebb kirándulásra télen, 

nyáron stb. 

Az ételmérgezés tüneteinek felismerése, veszélyeinek megértése. 

Kulcsfogalmak: Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, étkezési 

szabály. 

 

 A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tan-

tárgyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet 7 leckéből + 1 munkafüzeti összefoglalásból áll. 

Tantárgyi kapcsolódás lehetőségei: 

- Vizuális kultúra: csendéletek gyümölcsökkel, ételekkel. 

- Ének-zene: az étkezéssel kapcsolatos dalok és megzenésített versek növényekről. 

- Technika, életvitel és gyakorlat: a főzés, illetve ételkészítés; az élelmiszerek, ételek tárolása; 

egészséges táplálkozás, étrend, étkezés illemtana, terített asztal. 

- Magyar nyelv és irodalom: versek, találós kérdések, mesék gyógy- és fűszernövényekről, gyü-

mölcsökről, zöldségekről. 

 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 7 + 1 összefoglaló óra, de akár kevesebb idő alatt is 

feldolgozható, mert az ismeretek egy részét előző évben már tanulták a gyerekek, s egyes 

témák több leckében is megjelennek. 

 

 A fejezet felhasználási területei – milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet al-

kalmazni: Előzetes tudás: Napszakok, táplálkozás. 
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 Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemu-

tatása: 

A tankönyvi, munkafüzeti feladatok önállóan, párban, csoportban is megoldhatók – az egyes 

leckéknél jeleztük ezt. Feltétlenül ajánljuk, hogy a gyakorlatban, valós szituációban is kipróbál-

ják, gyakorolják a tanultakat – az étkezés, ételkészítés, illemtan terén. 

Korábbi séták, tanulmányi kirándulások, nyári táborok, erdei iskolák alatt szerzett ismeretek 

felelevenítése segíti a tananyag megértését. 

Az előző fejezetben ajánlott piaci séta emlékei, tapasztalatai ebben a fejezetben is felidézhe-

tők. 

A fejezet leckéinek felépítésére jellemző, hogy egyes témák többször is előkerülnek. Így bizo-

nyos részeket hamarabb (vagy később) is elmélyíthetünk. 



 Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Tanulmányi séta, kirándulás, piaci látogatás feltétlenül ajánlott. Ha lehet, fényképekkel doku-

mentáljuk, hogy ezeket felidézve (kivetítve) előhívhassuk az élményeket. 

Teremtsünk lehetőséget arra, hogy egyszerűbb ételeket (saláta, sütemény, szendvics) a tanu-

lók maguk elkészíthessenek. Megteríthessék az asztalt, kiszolgálhassák egymást vagy a meg-

hívott vendégeket. Erre alkalmas lehet az iskola ebédlője, az osztályterem vagy külső helyszín 

is. 

Neveljünk fűszernövény(eke)t az iskolában – gondozzák a tanulók, figyeljék meg növekedését, 

használják fel az ételkészítés során. 

Adjunk lehetőséget önálló gyűjtőmunkára, tablókészítésre, kiselőadás, beszámoló tartására. 

Az elkészült tablókkal díszítsük a termet. 

Lehetőség szerint a bemutatott gyógynövényeket, vadon termő növényeket termőhelyükön 

vagy leszedett termésükkel mutassuk be (védett növényt ne szedjünk). A kóstoltatható ter-

mésekből teát, lekvárt stb. kóstoltassunk, lehetőség szerint. 

 

 Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, tolltartó, saját készítésű vagy az NKP-n, illetve más felületeken talál-

ható digitális tananyag segítheti a munkát. Füzet vezetése ajánlott. 

A fejezet jellegéből adódóan evőeszközökre, terítőre, szalvétára, poharakra, tányérokra, az 

egyszerűbb ételkészítéshez egyéb eszközökre (konyharuha, vágódeszka, zöldséghámozó stb.) 

lehet szükség. 
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 A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

Beszéljük meg, hogy a Földön élő embereknek különböző (anyagi) lehetőségeik vannak. A 

tiszta ivóvízhez, egészséges, tápláló, elegendő élelemhez mindenkinek joga lenne, ennek elle-

nére rengetegen éheznek, nem jutnak tiszta ivóvízhez. Felelősségünk a takarékoskodás, a 

meglévő ivóvízkészletünk megőrzése, a szennyezés elkerülése, vásárlási, fogyasztási szokása-

ink átalakítása, s a nélkülözőkről való gondoskodás. 

********************************************************************************** 

1. Vásárlás és főzés 

Célok, feladatok: Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. 

Fejlesztési terület: Az ételek tárolásával kapcsolatos alapvető szabályok megismerése és be-

tartása. Az ételek csoportosítása aszerint, hogy mennyire romlandóak. Javaslat készítése: mit 

vigyünk magunkkal hosszabb utazásra, rövidebb kirándulásra. Az ételmérgezés tüneteinek fel-

ismerése, a veszélyeinek megértése. Egy hagyományos helyi étel elkészítésén keresztül a fő-

zési folyamat lépéseinek értelmezése. 

Ismeretanyag: Az ételek és a nyersanyagok tárolásával kapcsolatos helyek (hűtő, kamra, szek-

rény). A lejárati idő leolvasása az élelmiszerekről. A konyhai higiénés szabályok. A maradék 

étellel kapcsolatos higiénés szabályok. Az ételmérgezés okai és következményei. Alapvető 

konyhai műveletek: aprítás, melegítés, hűtés, fagyasztás, szárítás, forralás. 

 

A lecke előzménye lehet, ha a tanév során vagy az előző tanévben jártunk piacon vagy élelmi-

szerboltban a tanulókkal. Erre lehetőség adódott például akkor, amikor a közlekedésről, köz-

lekedési szabályokról tanultunk, vagy a mérhető tulajdonságokról. Esetleg közös bevásárlás 

után gyümölcssalátát vagy egyszerű (akár sütés nélkül elkészíthető) süteményt készítettünk a 

gyerekekkel. 

 

Ha eddig nem tettük meg, most menjünk közösen vásárolni, vagy adjunk megfigyelési szem-

pontokat a gyerekeknek, melyeket szem előtt tartva vesznek részt a családi bevásárláson. 

Ha korábbi vásárlásainkon készítettünk fényképeket, feljegyzéseket, ezeket idézzük fel, vetít-

sük ki. 

Kérjük a tanulókat, hogy hozzanak reklámújságokat, melyekből képeket tudunk majd kivá-

gatni. 

 

A tankönyv 34/1. feladatában családi vagy közös bevásárlás élményeit felidézve, a kérdések 

alapján beszélgetünk a vásárlásról. 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Ének-zene, magyar irodalom: az óra eleji motivációhoz alkalmas lehet: 

„Én elmentem a vásárba…” 

Weöres Sándor: Vásár, Táncnóta 

Versek – Pl. innen: http://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866081&nid=4623215 

http://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866081&nid=4623215
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Vásári kikiáltók innen: http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1867  

 

A tankönyv 34/2. feladatában öt helyszínt sorolunk fel. Megvitatjuk, milyen terméket tudunk 

vásárolni ezeken a helyeken. Érdemes páronként összehasonlítani: mi a közös, mi a különb-

ség? 

Pl. zöldséges – piac: mindkét helyen lehet zöldséget, gyümölcsöt vásárolni. A piacon több árus 

van, nagyobb a kínálat, választhatunk, kitől veszünk, az árak különböznek, más áruféleségek is 

kaphatók (pl. hús-hentesáru stb.). 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Bevásárlás: https://player.nkp.hu/play/69394 

 

A munkafüzet 36/1. feladatában egy bevásárlólista alapján kell két gyerek útját jelölni az út-

vesztőben. Beszéljük meg, mit jelent a bevásárlólista, miért van rá szükség? (Nem felejtjük el, 

amit meg akarunk venni + nem vásárolunk ötletszerűen, csak a szükséges dolgokat vesszük 

meg – tudatosságra és takarékoskodásra szoktat). Jelöljük a feladatban az egészséges táplálé-

kokat, és indokolják, miért nem egészséges a többi. 

 

A munkafüzet 36/2. feladatában saját bevásárlólistát állíttassunk össze. 

Adhatunk a feladat mellé szempontot is: pl. egészséges árukat válassz – vagy: barátodat várod 

vendégségbe, mit vennél stb. 

Beszéljük meg a választott áruk listáját! 

A munkafüzet 37/3. feladatában a húsbolt, a pékség és a zöldségbolt felirathoz kell kötni, cso-

portosítani a különböző élelmiszereket. Beszéljük meg, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás-

hoz mindhárom csoportba tartozó élelmiszereket fogyasztanunk kell. 

 

A 37/4. feladatban a tanulóknak maguknak kell kiválasztaniuk, színezéssel jelölniük egy kirán-

dulásra ajánlott enni- és innivalókat. Beszéljük meg, hogy nem csak az egészséges élelmiszer 

szempontra kell figyelni, hanem arra is, mennyire „praktikus”, csomagolható-e, hűtés nélkül 

megőrzi-e tartósságát. 

 

A feladat kapcsán beszéljük meg, hogy vannak élelmiszerek, melyek hűtést, mélyhűtést kíván-

nak – az élelmiszerek tárolása különböző, ahogy szavatosságuk, lejárati idejük is. 

Figyeljük meg a lejárati időt tejesdobozon, konzerven, csomagolt felvágotton! Beszéljük meg, 

mit jelentenek a hőmérséklet-jelzések! 

 

A tankönyv 34/3. feladatának képe egy előre csomagolt salátakeverék szavatossági idejét (és 

tömegét) mutatja. 

 

A tankönyv 35/5. feladatában élelmiszerek tárolási helyét mutatjuk be. 

 

 

http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1867
https://player.nkp.hu/play/69394
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Interaktív feladat az NKP oldalon: 

Az élelmiszerek tárolása: https://player.nkp.hu/play/69407 

 

A tankönyv 34/4. feladatában található fényképen lévő feliratok jelentését vitassuk meg. Ke-

ressük meg a behozott termékek csomagolásán a hasonló feliratokat. 

Vitassuk meg, érdemes-e ezeket tanulmányozni vásárlás előtt. Mennyiben segítheti a hasonló 

termékek közötti választást? Fogyaszthatók-e a közeli lejáratú termékek? 

Kapcsolódó kérdéseket a tankönyv 35/6. feladatában találunk. 

 

Vitassuk meg az ár szerepét a választásban! Mit jelent az akciós ár? Feltétlenül az akciós a 

legolcsóbb-e? Milyen csomagolást válasszunk, hogy a környezettudatosságra is figyelve vásá-

roljunk. Hol láthatjuk az egységárakat! Beszéljük meg, mit jelent az egységár, miért van szük-

ség különböző kiszerelésű (tömegű, térfogatú) termékeknél az egységár feltüntetésének? 

 

Beszéljük meg, miért olcsóbb, egészségesebb, hasznosabb otthon főzni magunk választotta 

alapanyagokból, mint készételeket vásárolni! A tankönyv 35/7. és 8., illetve a munkafüzet 

37/5. feladata kapcsolódik a témához. 

 

Beszéljük meg, mit jelent a tudatos vásárló, tudatos vásárlás fogalma! Fogalmazzunk meg jó 

tanácsokat a tudatos vásárláshoz! 

 

Kiegészítő anyagok: 

- A tudatos vásárló régi és új 12 pontja: 

http://tudatosvasarlo.hu/regi12pont 

http://tudatosvasarlo.hu/12pont 

- A gyerekeket vásárlásra bíró kereskedelmi fogásokról: 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/igy-veszik-ra-gyerekeket-boltokban-vasarlasra 

- A tudatos vásárlásról: http://www.humusz.hu/megelozes/tudatos-vasarlas 

- Az oldalon a gyerekeknek szóló letölthető kiadvány: 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_info/cons_diary2007-2008/agenda_hu.pdf 

 

Interaktív feladatok, videók az Okosdoboz oldalon: 

- A szupermarket: http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=856 

- Mit rejt az élelmiszercímke?: http://www.okosdoboz.hu/video?id=89 

- Nagy bevásárlás: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=253 

- Nagyító alatt az élelmiszercímkék: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=824 

- Élelmiszerek a nagyító alatt: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=883 

- Miből főzök ma este?: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=891 

- Elküldtek vásárolni: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=907 

- Útvesztő az allergének között: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=922 

- Enni fertőzések nélkül: http://www.okosdoboz.hu/video?id=74 

https://player.nkp.hu/play/69407
http://tudatosvasarlo.hu/regi12pont
http://tudatosvasarlo.hu/12pont
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/igy-veszik-ra-gyerekeket-boltokban-vasarlasra
http://www.humusz.hu/megelozes/tudatos-vasarlas
http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_info/cons_diary2007-2008/agenda_hu.pdf
http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=856
http://www.okosdoboz.hu/video?id=89
file:///C:/Users/gyimesnesza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZNLSDR8A/-%20Nagy%20bevásárlás:%20http:/www.okosdoboz.hu/feladatsor%3fid=253
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=824
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=883
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=891
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=907
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=922
http://www.okosdoboz.hu/video?id=74
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Tárgykereső az étkezőben: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=826 

 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: 

Bevásárlás: https://learningapps.org/3070879 

********************************************************************************** 

2. Táplálkozás 

Célok, feladatok: A tanulók legyenek tájékozottak arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása 

szükséges szervezetük egészséges fejlődéséhez. 

Fejlesztési terület: Példákon keresztül a helyes és helytelen étrend, az egészséges és egészség-

telen ételek, italok felismerése, csoportosítása. A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly 

elérése, valamint megtartása közötti kapcsolat felismerése. A növényi és az állati eredetű táp-

lálékok csoportosítása. Az évszakokra jellemző gyümölcsök és zöldségek rendszerezése. 

Ismeretanyag: Az éhség, mint a szervezet jelzése: energiára, tápanyagra van szükségünk. Az 

ideális testsúly jelentősége: az elhízás, illetve az alultápláltság veszélyei. A növényi és az állati 

eredetű táplálékok megkülönböztetése. Az alapos rágás és az étkezés utáni fogmosás szerepe. 

 

A lecke szerves folytatása az előzőnek. A Vásárlás leckében több feladat kapcsán is megbeszél-

tük, hogy döntéseinkben, választásainkban milyen szempontoknak kell érvényesülniük. 

Beszéltünk arról, hogy melyek az egészségesebb élelmiszerek, s miért jobb otthon, ismert for-

rásból származó alapanyagokból főznünk. 

 

Első osztályban már tanultak a gyerekek a helyes táplálkozásról – megnevezték a táplálékfaj-

tákat, megismerkedtek a táplálékpiramis fogalmával. 

A lecke ezeket az ismereteket bővíti ki, elsősorban olyan további ismeretekkel, információkkal, 

amelyek a saját döntéseket, az egészségtudatosságot erősítik. 

 

A tankönyv 36/1., valamint a kapcsolódó munkafüzet 38/1. és 2. feladatában a táplálékkal 

mint az élő szervezetet működtető „üzemanyaggal” ismerkednek meg a gyerekek. 

Ahogy a különféle járművek, eszközök, gépek működéséhez is kell energia, így az emberi szer-

vezet számára is – ezt biztosítja a táplálék. 

A munkafüzet 38/1. feladatában meg kell nevezni, mi működteti a lerajzolt járműveket, esz-

közöket (azaz mi ad energiát), majd a második feladatban a táplálékot fogyasztókat (azaz az 

élőlényeket) kell jelölni. 

A táplálékfajták különféle szempontok szerinti válogatása történik a tankönyv 36/2. feladatá-

ban (nyers vagy feldolgozott) és a 36/3. feladatában (állati vagy növényi eredetű), valamint a 

munkafüzet 38/3. feladatában, melyben öt táplálékcsoportba sorolva kell példákat gyűjteni. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Miből készül? https://player.nkp.hu/play/69314 

 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=826
https://learningapps.org/3070879
https://player.nkp.hu/play/69314
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A feladatok megoldásához felhasználhatjuk (tablókészítésre) az előző órán már használt, kért 

reklámújságokat, illetve azokból kivágott képeket! 

A feladatok sikeresen elvégezhetők csoportmunkában is. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: 

Egészséges és egészségtelen ételek: https://player.nkp.hu/play/69311 

 

A helyes táplálkozáshoz kapcsolódó alapelveket a tankönyv 37/4. és 5. feladata, valamint a 

munkafüzet 39/4. 5. és 6. feladata tartalmazza. 

 

Az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik az elegendő és megfelelő minőségű folyadékfo-

gyasztás (mf. 39/4.) és a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás (39/5., 6. feladat). 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Italok: https://player.nkp.hu/play/69317 

 

Vitassuk meg a gyerekekkel a gyorséttermekben való étkezés szokását (tankönyv 37/6. fel-

adat), s szót ejthetünk – hiszen szinte minden osztályban érint valakit – az ételallergiákról, 

ételintoleranciáról. Az előző órán megnéztük, megfigyeltük az élelmiszereken található felira-

tok, jelzések értelmét, jelentését – az allergének fogalma már ekkor elhangozhatott. 

 

A tankönyv 37/5., valamint a munkafüzet 39/7. feladata a helyes fogápolásról, a fogaknak és 

a rágásnak a táplálkozásban betöltött szerepéről, valamint a táplálkozási szokásaink és fogaink 

egészségének összefüggéseiről szól. 

Fogalmaztassunk meg a gyerekekkel saját szabályrendszert, tanácsokat, mit tartsanak szem 

előtt, ha egészségesen kívánnak táplálkozni! Beszéljük meg, ki mit reggelizett aznap, milyen 

tízórait hoztak magukkal, vitassuk meg, lehetett volna-e egészségesebb táplálékokra kicse-

rélni! 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Az elsős kiadványokhoz készült NKP-n található interaktív 

tananyagban a gyerekeknek ki kell választaniuk és a turmixgépbe rakniuk a gyümölcsöket: Ké-

szíts turmixot!: https://player.nkp.hu/play/62380 

 

Kiegészítő anyagok, szakirodalmi ajánló: 

- A jelenleg elfogadott (átdolgozott) táplálékpiramisról a tanítók tájékozódhatnak pl. itt: 

http://media.hazipatika.com/cikkek/main/14/1014//ujpiramis%20(1).png 

És itt: https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk 

- Rengeteg kész, letölthető anyagot találunk a témában az alábbi, tanároknak szánt gyűjte-

ményben: http://www.nutrikid.hu/cikk/iskola/letoltheto-anyagok.html 

- Videó, oktatóanyag a vitaminokról, ásványi anyagokról: 

https://www.youtube.com/watch?v=kmZzL7syvCI 

 

 

https://player.nkp.hu/play/69311
https://player.nkp.hu/play/69317
https://player.nkp.hu/play/62380
http://media.hazipatika.com/cikkek/main/14/1014/ujpiramis%20(1).png
https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk
http://www.nutrikid.hu/cikk/iskola/letoltheto-anyagok.html
https://www.youtube.com/watch?v=kmZzL7syvCI
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Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Nagy bevásárlás – táplálékfajták csoportosítása: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=253&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tartósíts okosan! – élelmiszerek feldolgozása, tartósítása: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Javaslat: Az egészséges étkezést, a helyes táplálkozási szokásokat a gyakorlatban próbáljuk ki! 

Tartsunk vitaminnapot, készítsünk müzlit, gyümölcssalátát, kóstoltassunk zöldségeket nyer-

sen, készítsünk zöldség- és gyümölcsleveket! 

A tevékenységet nem csak környezetismeret-órán végezhetjük: összeköthetjük technika, rajz, 

matematika tantárgyakkal is: közlekedés az utcán – séta, vásárlás a piacon, mérés, mértékegy-

ségek stb. témákhoz kapcsolódóan. Készülhetnek képek zöldségből, gyümölcsből stb. 

 

Kiegészítő anyagok: 

Egy megvalósult egészségnap leírása: http://www.barczialtisk.hu/tartalmak/tamop_ele-

mek/enap.pdf 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Egészséges táplálkozás: https://learningapps.org/2042302 

- Táplálék eredete: https://learningapps.org/2042286 

- Táplálékpiramis: https://learningapps.org/3182862 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Állati étlapok: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=538 

- Táplálékallergiák: http://www.okosdoboz.hu/video?id=91 

- Ha jót eszel, jól leszel: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=295&select_osztaly_search=4-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Magyar nyelv és irodalom: mese dramatizálás – étkezés a szegény ember házában, a királyi 

udvarban,  

- Rajz: fenti jelenetek ábrázolása rajzórán. 

********************************************************************************** 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=253&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=253&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=253&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.barczialtisk.hu/tartalmak/tamop_elemek/enap.pdf
http://www.barczialtisk.hu/tartalmak/tamop_elemek/enap.pdf
https://learningapps.org/2042302
https://learningapps.org/2042286
https://learningapps.org/3182862
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=538
http://www.okosdoboz.hu/video?id=91
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=295&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=295&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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3. Tápanyagok 

Célok, feladatok: Egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi 

szempontok figyelembevételével. 

Fejlesztési terület: Élelmiszerfajták csoportosítása energiatartalmuk (magas, alacsony), illetve 

tápanyagtartalmuk alapján. Példákon keresztül az egészséges ételek és italok felismerése. A 

folyadékfogyasztás biológiai hátterének megismerése. 

Ismeretanyag: A szervezet egészséges működéséhez energiára, tápanyagra van szükség. A leg-

gyakoribb élelmiszerek energiatartalma (alacsony, magas), a tápanyagok fajtái (fehérje, zsír, 

szénhidrát). A víz a legegészségesebb italunk, mely a szervezet számára nélkülözhetetlen. 

 

A lecke az előző (Táplálkozás) lecke szerves folytatása, egyúttal épít az első osztályban már 

tanultakra. 

 

A táplálkozást mint életjelenséget nevezi meg a tankönyv 38/1. feladata. Idézzük fel, milyen 

életjelenségeket neveztünk meg korábbi tanulmányainkban, az élő és élettelen megkülönböz-

tetésekor! Az életjelenségek: növekedés, táplálkozás, légzés, mozgás, szaporodás. 

A táplálkozás tehát az élethez szükséges, tápanyagokat és energiát biztosít. 

A feladatban képeket kell összepárosítani az alapján, hogy melyik élőlény mivel táplálkozik. A 

feladatban nem jelenik meg, de előkészíthető a tápláléklánc fogalma. 

 

A kapcsolódó munkafüzeti feladatokban (40/1. és 2.) a táplálkozás (evés, étkezés, falatozás, 

lakmározás) és a táplálék (ennivaló, élelem, eledel, eleség, étek, harapnivaló, élelmiszer, étel, 

koszt, elemózsia, tápanyag, betevő) szinonimáit keressük. 

 

A 2. feladatban egy olyan kedvenc állatot válasszanak, melynek táplálkozási szokásait ismerik. 

Beszéljük meg, mit jelent, ha egy állat növényevő, ragadozó, mindenevő. 

 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: 

Növényevő, húsevő, mindenevő?: https://learningapps.org/2309448 

 

Szem előtt tartva az egyes családok eltérő étkezési szokásait, beszéljük meg, hogy az embe-

reknek a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozáshoz fehérjékre, zsírokra és szénhidrátokra 

van szükségük. 

Nézzük meg ezek helyét a táplálékpiramisban! 

 

Néhány fontos fehérjeforrás képe található a tankönyv 38/2. feladatában, s a „Jegyezd meg” 

részben a fehérjék szerepét foglaljuk össze. 

 

Hasonló módon a zsírokról a tankönyv 39/3., míg a szénhidrátokról a 4. feladat szól. 

 

https://learningapps.org/2309448
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A tankönyvi 39/3. feladathoz kapcsolódik a munkafüzet 40/3. feladata, melyben a dió példáján 

keresztül jutunk el egyéb diófélékig, olajos magvakig (földimogyoró, kesudió, makadámdió, 

mandula, mogyoró, napraforgómag, paradió, pisztácia, valamint mák, napraforgómag, sze-

zámmag stb.). 

 

Gyakorlásra, az ismeretek elmélyítésére szolgál a munkafüzet 41/4. feladata, melyben képek 

alapján kell a különböző ételeket a három fő táplálékcsoportba sorolni. Beszéljük meg, hogy a 

feldolgozott élelmiszerek sokszor veszítenek tápértékükből (a főzés során), illetve számos 

olyan ételünk van, mely több hozzávalóból áll, emiatt több táplálékcsoportba sorolható. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: A tápanyagok fajtái: https://player.nkp.hu/play/69316 

 

A feladat mintájára a reklámújságokból kivágott élelmiszerek képét rendezhetik, tablót készít-

hetnek csoportmunkában a gyerekek. Érdemes az iskola heti ebédmenüjét megvizsgálni, meg-

beszélni azok tápanyagait. 

A kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás alapja, ha megfelelő minőségű és mennyiségű táp-

lálékot veszünk magunkhoz – s ahogy az új táplálékpiramison látható, testmozgást is végzünk. 

 

Kiegészítő anyagok: 

http://media.hazipatika.com/cikkek/main/14/1014//ujpiramis%20(1).png 

https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk 

 

A munkafüzet 41/5. feladatában pozitív mondatokat, tanácsokat fogalmaznak meg a gyere-

kek. A képen látható, hogy a táplálkozásban és a szabadidő eltöltésében is követhetünk el hi-

bákat. Hangsúlyozzuk, hogy nem a teljes tiltás, hanem a józan mértékletesség a cél. 

 

Készíthetünk friss salátatálat, gyümölcssalátát a gyerekekkel, kóstoltathatunk olajos magvakat 

(figyelve az esetleges ételallergiákra). 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Italok: https://player.nkp.hu/play/69317 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Tápanyagok, táplálékok, keresztrejtvény: https://learningapps.org/3172667 

- Táplálkozás: tápanyagok, vitaminok – csoportos kirakó: https://learningapps.org/3160356 

- Táplálékpiramis – csoportos kirakó: https://learningapps.org/3182862 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Mi van abban, amit eszek: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=874 

- Kisétkezések: http://www.okosdoboz.hu/video?id=75 

- Megeszed az orvosságod?: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=873 

- Mi van a tányéromon?: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=898 

https://player.nkp.hu/play/69316
http://media.hazipatika.com/cikkek/main/14/1014/ujpiramis%20(1).png
https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk
https://player.nkp.hu/play/69317
https://learningapps.org/3172667
https://learningapps.org/3160356
https://learningapps.org/3182862
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=874
http://www.okosdoboz.hu/video?id=75
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=873
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=898
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- Induljon jól a napod!: http://www.okosdoboz.hu/video?id=71 

- Színes ebédek és vacsorák: http://www.okosdoboz.hu/video?id=57 

- Mindenttudó táplálkozás: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- A jót (v)evő: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=804 

- Elrejtőzött élelmiszercsoportok: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=827 

- Miből lesz a…: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=348&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Italos kirakós: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=823&select_osztaly_search=3-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

********************************************************************************** 

4. Vitaminok és ásványi anyagok 

Célok, feladatok: Az egészséges életmódra törekvés kialakítása. 

Fejlesztési terület: A gyümölcsök, zöldségek szerepe a szervezet vitamin- és ásványianyag-el-

látásában. A napi rendszerességgel történő fogyasztás hangsúlyozása. A vitaminok szerveze-

tünkre gyakorolt hatása. 

Ismeretanyag: Példa hiánybetegségre: a skorbut. Szent-Györgyi Albert úttörő szerepe a C-vi-

tamin előállításában. 

A korábbi leckék kapcsán, az egészséges táplálkozás, a tápanyagok megbeszélése során a vita-

minok és ásványi anyagok fogalma már előkerülhetett. A lecke ezt a tudást, ismeretet mélyíti 

el. 

 

A tanulók vitaminokkal nagyon gyakran reklámokban, tabletta formájában találkoznak. Van-

nak, akik rendszeresen fogyasztanak rágó/pezsgő/tabletta formájában vitaminokat. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozást és megfelelő testmoz-

gást, a szabad levegőn való játékot semmi nem pótolja – vitamin-kiegészítésre csak ezen felül 

(és orvosi ajánlásra) van szükség. 

 

A tankönyv 40/1. és 2. feladata a vitaminok szerepét, a legfontosabb vitaminforrásokat mu-

tatja be (A, B, C, D, E, K). Neveztessük meg a gyerekekkel, milyen táplálékokban találhatóak 

ezek a vitaminok. Beszéljünk arról is, hogy sokszor a főzés, feldolgozás hatására az élelmisze-

rek vitamintartalma jelentősen csökken, így mindig törekedni kell arra, hogy megfelelő formá-

ban, elkészítési móddal fogyasszuk azokat. Beszéljük meg, hogy a képeken látható élelmisze-

rek mely csoportjába tartoznak a táplálékoknak! 

 

A munkafüzet 42/1. feladata az A, C, D vitamint mutatja be részletesebben. 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Vitaminok: https://player.nkp.hu/play/108202 

http://www.okosdoboz.hu/video?id=71
http://www.okosdoboz.hu/video?id=57
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=804
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=827
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=348&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=348&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=823&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=823&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
https://player.nkp.hu/play/108202


FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 152 

A zöldségek és a gyümölcsök fontos vitaminforrások. A tankönyv 40/3. feladatában azokat az 

ételeket kell kiválasztani, melyek gyümölcsöt vagy zöldséget tartalmaznak. Beszéljük meg, 

hogy a leghasznosabb feldolgozás nélkül, nyersen fogyasztani, amit lehet. 

A feladathoz a munkafüzet 42/2. feladata kapcsolódik, melyben a hiányzó magánhangzókkal 

kell kiegészíteni gyümölcsneveket, illetve ki kell választani a képek közül a nem hazánkban 

termő gyümölcsöket. (Beszéljük meg, milyen előnyei vannak, ha friss, hazai gyümölcsöt fo-

gyasztunk.) 

 

A friss gyümölcsöket különféle eljárásokkal tartósíthatjuk. A tartósítás módjait a munkafüzet 

43/4. feladata mutatja be, melyben összekötéssel jelöljük, melyik zöldség/gyümölcs milyen 

módon tartósítható. Több megoldás is létezik egyes esetekben! 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Tartósíts okosan! http://www.okosdoboz.hu/fel-

adatsor?id=256&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Beszéljük meg, hogy helyes tartósítás mellett az élelmiszerek vitamintartalmát nagy részben 

megőrizhetjük. 

A C-vitaminnal kiemelten foglalkozzunk. Keressünk olyan élelmiszereket, melyeknek magas a 

C-vitamin tartalma. Kóstoltassunk savanyú káposztát. 

 

A munkafüzet 43/5. feladatának szókeresője zöldség- és gyümölcsneveket rejt: 

Megoldás: alma, mandarin, cékla, som, karalábé, sárgarépa, karfiol, meggy, mogyoró, eper, 

narancs, dió, bab, retek, torma, barack (16). 

 

Beszéljük meg, hogy a zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával a vitaminokat természetes for-

mában vesszük magunkhoz. Hiányuk betegségeket okoz. Pótlásukra szolgálhatnak a tabletták. 

A túlzott vitaminfogyasztás is káros lehet, ezért ne szedjünk szükségtelenül vitamint! 

 

Emlékezzünk meg Nobel-díjas tudósunkról, Szent-Györgyi Albertről, aki a C-vitaminnal kapcso-

latos kutatásaiért kapott elismerést. 

 

Interaktív feladatok, videók a Tankocka oldalon: 

- Vitaminok, ásványi anyagok: https://learningapps.org/2092058 

- Melyik vitamin miben található? https://learningapps.org/2833550 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Egészséged színes őrzői: http://www.okosdoboz.hu/video?id=48 

- Évszakváltozások a tányéron: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=810 

- Vitaminban dúskálunk: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=805 

- Étrendünk alapja: http://www.okosdoboz.hu/video?id=13 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
https://learningapps.org/2092058
https://learningapps.org/2833550
http://www.okosdoboz.hu/video?id=48
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=810
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=805
http://www.okosdoboz.hu/video?id=13
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- Különleges ábécé az ételekben: http://www.okosdoboz.hu/video?id=45 

 

Kiegészítő anyagok: 

Az egészséges táplálkozás alapjai: vitaminok és ásványi anyagok: 

https://www.youtube.com/watch?v=kmZzL7syvCI&t=54s 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: 

- Készíthetünk rendhagyó tablókat a vitaminokról akár képekkel (reklámújságokból kivágva), 

akár valódi zöldségekkel, gyümölcsökkel – a tabló alapja (formája) a vitamin betűjele legyen. 

- Készítsünk a zöldségekből, gyümölcsökből színpalettát, szivárványt, válogassunk színek sze-

rint! 

- A zöldségekből, gyümölcsökből gyümölcscentrifugával ivólevet vagy darabolással (gyü-

mölcs)salátát készíthetünk. Tarthatunk vitaminnapot vagy vitaminhetet, amikor minden a vi-

taminokról szól. 

********************************************************************************** 

5. Táplálékpiramis 

Célok, feladatok: Egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi 

szempontok figyelembevételével. 

Fejlesztési terület: Mit mutatnak ezek a szintek, és miért fontos a szinteknek megfelelő táplál-

kozás, ha egészségesen szeretnénk étkezni? 

Ismeretanyag: Táplálékpiramis. A táplálékpiramis szintjei (szénhidrátok, zöldségek, gyümöl-

csök, fehérjék, zsírok, édességek). 

 

A táplálékpiramis fogalmával a tanulók találkozhattak már első osztályban, illetve a fejezet 

korábbi leckéjénél. A lecke célja, hogy a már meglévő ismereteket megerősítse, kiegészítse. 

Mivel a korábbi fejezetek szinte mindegyikében beszéltünk, beszélhettünk a táplálékpiramis-

ról, így lehetséges, hogy a leckére nem kell egy önálló órát fordítanunk, hanem a korábbi lec-

kék alkalmával feldolgozható a tananyag! 

A korábbi leckékhez gyűjtött képek alapján saját táplálékpiramist készíthetünk (tabló). 

Látványos megoldás, ha építőkockák, nagyobb játékkockák oldalára helyezzük el a kivágott 

képeket, s a kockákat a táplálékpiramis szerkezetének megfelelően valóban felépítjük (egy 

kockányi mélységben). Így érthetően szemléltethető, hogy ha a piramis csúcsáról, tetejéről 

hiányzik egy kocka, a piramis állva marad. Ha viszont az alapot gyengítjük meg, onnan távolí-

tunk el értékes tápanyagokat (nem fogyasztunk elegendő mennyiséget), a piramis összeomlik. 

A tankönyv 42. oldalán találjuk a táplálékpiramis ábráját. Beszéljük meg, hogy az egyes szinte-

ken milyen élelmiszercsoportokat találunk! 

Szakirodalmi ajánló: A jelenleg elfogadott (átdolgozott) táplálékpiramisról a tanítók tájéko-

zódhatnak pl. itt: http://media.hazipatika.com/cikkek/main/14/1014//ujpiramis%20(1).png 

És az alábbi videón: https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk 

 

http://www.okosdoboz.hu/video?id=45
https://www.youtube.com/watch?v=kmZzL7syvCI&t=54s
http://media.hazipatika.com/cikkek/main/14/1014/ujpiramis%20(1).png
https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk
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A munkafüzet 44/1. feladatát a tankönyvi minta alapján, annak segítségével tudjuk megoldani. 

Feltétlenül beszéljük meg, hogy az egyes táplálékcsoportokon (szinteken) belül is mód van, sőt 

szükséges az egészségesebb változatot választani: teljes kiőrlésű kenyeret, friss, hazai gyümöl-

csöt, sovány húsokat stb. 

A munkafüzet 44/2. feladatában azokat az élelmiszereket kell kiválasztani, melyek gyakori fo-

gyasztását el kell kerülni. Beszéljük meg, miért károsak az egészségre a cukros üdítők, gyors-

éttermekben felszolgált ételek, édességek. Adjunk, kérjünk alternatívákat a cukor, az édessé-

gek egészséges(ebb) helyettesítésére! (tankönyv 43/2.) 

A táplálékpiramis értelmezését, a megértés tesztelését szolgálja a munkafüzet 44/3. feladata, 

melyben az állítások igazságtartalmát kell eldönteniük a gyerekeknek. 

A munkafüzet 45/4. feladatában páronként kell összehasonlítani az élelmiszereket és eldön-

teni, melyik egészségesebb. Nevezzük meg, a táplálékpiramis melyik szintjén helyezkednek el! 

Ha azonos szinten, indokoltassuk a választást! 

Vitassuk meg a munkafüzet 45/5. feladatát, a megfogalmazott közös véleményt írásban rög-

zítsük. 

Ha több feladatban is tanulmányoztuk a táplálékpiramist, a tankönyv 43/3. feladatában talál-

ható táplálékpiramisok hibáit meg fogják találni a tanulók. 

Csoportmunkában készíttethetünk kivágott képekkel táplálékpiramisokat, vagy eloszthatjuk a 

csoportok között a szinteket. Mindkét esetben megfigyeltethetjük, hogy a reklámújságokban 

nagyon sok olyan termék szerepel, melyet a piramis csúcsára helyeznénk vagy melyeknek fo-

gyasztása egyáltalán nem javasolt. 

Beszéljük meg, hogy a leggyakoribb táplálékallergiában szenvedőknek a piramis mely szintjén 

lévő élelmiszerek fogyasztása jelenthet gondot. Milyen alternatívák léteznek? 

Vitassuk meg, miért káros az egyoldalú táplálkozás, mit jelent a mértékletesség. Gondoljunk 

az esetleg eltérő táplálkozási szokású családból jött gyerekekre. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- A táplálékpiramis szintjei I. https://player.nkp.hu/play/107357 

- A táplálékpiramis szintjei II. https://player.nkp.hu/play/69401 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Táplálékpiramis: https://learningapps.org/3182862 

- Táplálkozás, tápanyagok, vitaminok: https://learningapps.org/3160356 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Édes élet: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=816&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Elrejtőzött élelmiszercsoportok: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=827&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

https://player.nkp.hu/play/107357
https://player.nkp.hu/play/69401
https://learningapps.org/3182862
https://learningapps.org/3160356
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=816&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=816&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=827&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=827&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=827&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
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- Meg tudom állni!: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=825&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Megeszed az orvosságod? http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=873&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Mi hiányzik a tányérodról? http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=811&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Mi van a tányéromon? http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=898&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Mi van abban, amit eszek? http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=874&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Miből főzök ma este? http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=891&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Mit rendeljek? http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=887&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Mit, mikor? http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=818&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Színezd ki, hogy mi kerüljön a tányérodra! http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=813&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Táplálkozás a labirintusban: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=828&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Táplálkozási verseny: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=797&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

Kiegészítő anyagok: 

- A táplálékpiramis: https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk 

- Az egészséges táplálkozás alapjai – a tápanyagok ismertetése és szerepe, a táplálkozási pira-

mis: https://www.youtube.com/watch?v=pMM8yLbpjKw 

- Az egészséges táplálkozás alapjai – Mit és hányszor egyek egy nap, egy héten: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Dh8OXdpAbM 

- Az egészséges táplálkozás alapjai – az ivóvízfogyasztás és a folyadékbevitel: 

https://www.youtube.com/watch?v=oG_BtMdgUYg 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=825&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=825&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=825&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=873&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=873&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=873&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=811&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=811&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=811&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=898&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=898&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=898&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=874&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=874&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=874&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=891&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=891&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=891&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=887&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=887&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=887&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=818&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=818&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=813&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=813&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=813&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=828&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=828&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=828&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=797&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=797&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=797&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk
https://www.youtube.com/watch?v=pMM8yLbpjKw
https://www.youtube.com/watch?v=7Dh8OXdpAbM
https://www.youtube.com/watch?v=oG_BtMdgUYg
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- Rengeteg kész, letölthető anyagot találunk a témában az alábbi, tanároknak szánt gyűjte-

ményben: http://www.nutrikid.hu/cikk/iskola/letoltheto-anyagok.html 

********************************************************************************** 

6. Ehető vadnövények 

Célok, feladatok: A természet adta ennivalók. A vadon termő gombák és egyéb növények fo-

gyasztásának veszélyei. 

Fejlesztési terület: Értékes ennivalók az erdőben, réten, mezőn. Mit készíthetünk ezekből a 

növényekből? Táplálkozásra és gyógyításra is alkalmas növények gyűjtése, megfigyelése. 

Ismeretanyag: A vadon élő és a termesztett növények csoportosítása, hasznosítása, gondo-

zása.  

Gyógy- és fűszernövények. A vadon gyűjtött növények hatása az emberre. Óvatosság a mér-

gező növényekkel. 

 

A lecke feladataiban megismerkedhetünk a vadon termő, ehető növényekkel. Ha mód van rá, 

érdemes a leckét jóval korábban: ősszel, erdei kirándulás, esetleg nyári tábor, erdei iskola al-

kalmával előkészíteni. Megfigyelni, megnevezni az ott látható ehető növényeket, gyűjteni be-

lőlük, lefényképezni azokat. 

A közös élmények előhívása jó motivációt adhat. 

Tavasszal kiültethető fűszernövényeket tudunk nevelni az osztályban vagy az ablakpárkányon, 

iskolai kiskertben, iskolaudvaron. A gyerekek gondoskodhatnak a növényekről, megfigyelhetik 

növekedésüket. Ha a fejezet korábbi leckéiben készítettünk salátát, ízesíthetjük ezekkel a nö-

vényekkel, így megkóstolhatók.  

 

Ha jártunk közösen piacon, felkereshettünk gombaszakértőt, megismerkedhettünk a munká-

jával. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Ének-zene, magyar irodalom: találós kérdések, versek, dalok, mesék. Pl.: Weöres Sándor: 

Galagonya; Kányádi Sándor: Somvirággal, kakukkfűvel; Orgoványi Anikó: Csipkebokor; Boldi-

zsár Ildikó: Boszorkányos mesék 

 

Találós kérdések: 

Nincs feje, de kalapot hord, 

lába helyén meg egy bocskort. 

Olyan, mint egy esernyő, 

eső után nagyra nő. 

Fehér ház fél lábon áll. 

 

A gyógynövényekről, azok hatásairól részletesebben majd harmadik osztályban fogunk ta-

nulni, de a növények, növényi részek bemutatása mellett az azokból készült teák, krémek, 

http://www.nutrikid.hu/cikk/iskola/letoltheto-anyagok.html
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egyéb gyógykészítmények bemutatására is törekedhetünk. Ehhez a témához a tanulók is hoz-

hatnak otthonról példákat. 

Kóstoltathatunk teát, bodzaszörpöt, csipkebogyószörpöt vagy teát, lekvárokat, aszalványokat, 

gyógynövényes cukorkát. 

 

A kóstolást összeköthetjük az előző vagy a következő, táplálkozással kapcsolatos leckékkel is. 

Táplálkozásunk egyik alapját adják a növények, melyek lehetnek termesztettek, de vadon nö-

vőek is. Ezeknek egy részéből válogat a tankönyv 44/1. feladata. 

A vadnövényeket elsősorban növényevő (vad)állatok vagy mindenevők fogyasztják. 

A tankönyv 44/2. feladatában mindkettőre látunk példát. 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon:  

- Tartanál oroszlánt? – Ki hol él, mivel táplálkozik?: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=23&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Van, aki eszik, van, akit esznek (tápláléklánc): http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=24&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- A hiányzó láncszem (tápláléklánc): http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=139&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Kisfürkész: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon:  

Növényevő? Húsevő? Mindenevő? https://learningapps.org/2309448 

 

A munkafüzet 46/1. feladatban Weöres Sándor: Galagonya című versét olvashatjuk. Hallgas-

suk meg megzenésítve is, tanuljuk meg! 

 

A munkafüzet 46/2. feladata a gyógynövények gyógyhatását mutatja be két ismert gyógynö-

vény kapcsán. Keressünk más példákat is a borsmenta felhasználására. Ha tehetjük, mutassuk 

be a növényt valóságosan. 

Említsük meg, hogy a gyógynövényeket sem lehet hozzáértés nélkül alkalmazni – sem külső-

leg, sem belsőleg. Helytelen vagy túlzott használata egészségkárosodáshoz vezethet. Számos 

gyógyszer is gyógynövényből készül, köztük olyanok is, melyek a szívműködést vagy a vérnyo-

mást befolyásolják. 

 

A tankönyv 45. oldalán a 3. feladat nyolc ismert erdei növény képét mutatja be, melyek ter-

mését elfogyaszthatjuk. Gyűjtőmunkával készülhetnek a tanulók: egy-egy tablón bemutatva 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=139&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=139&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=139&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
https://learningapps.org/2309448
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(és azt előadva) választott növényüket. Ha lehet, lekvárt, szörpöt, korábbi kiránduláson gyűj-

tött termést mutassunk. 

 

A tankönyv 45/4. feladatban gyógynövényekkel és azok legjellemzőbb gyógyhatásával ismer-

kedhetünk. 

A tanulók készíthetnek tablókat, melyeket az összefoglaló órán majd bemutathatnak. Mutas-

sák be saját választott gyógy- vagy fűszernövényüket, azok hatását. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Gyógy- és fűszernövények I. https://player.nkp.hu/play/69402 

- Gyógy- és fűszernövények II. https://player.nkp.hu/play/69403 

 

A munkafüzet 47. oldalán található feladatok (keresztrejtvény és versillusztráció) kiegészítő 

vagy szorgalmi feladat is lehet. 

A keresztrejtvény megoldásai: kivi, szalámi, palacsinta, kenyér, cukor, rizs – vackor 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Gyógynövények https://learningapps.org/2650857 

- Mennyire vagy jó doki? https://learningapps.org/2651862 

- Gyógynövények – szókereső: https://learningapps.org/1935180 

- Gyógynövények – párosító: https://learningapps.org/1851658 

- Gyógynövények – párkereső: https://learningapps.org/2651944 

- Gyógy- és fűszernövények – szövegkiegészítés: https://learningapps.org/2670824 

- Gyógynövények – Legyen ön is milliomos! https://learningapps.org/3588412 

- Gyógy- és fűszernövények – párkereső: https://learningapps.org/2713511 

- Gyógy- és fűszernövények hatásai: https://learningapps.org/2742764 

- Gyógy- és fűszernövények, szókereső: https://learningapps.org/2711788 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: 

Gyógynövényszakértő: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=815 

********************************************************************************** 

7. Étkezés 

Célok, feladatok: A rendszeres, nyugodt táplálkozás szerepének felismerése. Egészségtudatos, 

helyes étkezési és táplálkozási szokások kialakítása. 

Fejlesztési terület: Az étkezéssel kapcsolatos szokások gyűjtése, elemzése. Az étkezéssel kap-

csolatos szokások (például nyugodt környezet, folyadékfogyasztás stb.) biológiai hátterének 

felismerése. A helyes étkezési szokások megismerése, betartása, gyakorlása. A gyorsétkezés 

előnyeinek és hátrányainak összegyűjtése, mérlegelése. 

https://player.nkp.hu/play/69402
https://player.nkp.hu/play/69403
https://learningapps.org/2650857
https://learningapps.org/2651862
https://learningapps.org/1935180
https://learningapps.org/1851658
https://learningapps.org/2651944
https://learningapps.org/2670824
https://learningapps.org/3588412
https://learningapps.org/2713511
https://learningapps.org/2742764
https://learningapps.org/2711788
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=815
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Ismeretanyag: Az étkezések típusai, a helyes táplálkozás, a terített asztal, az evőeszközök hasz-

nálata, a folyadékbevitel, a kézmosás és az ülve étkezés. Az emésztéshez nyugalomra van szük-

sége a szervezetnek. 

 

Az Étkezés lecke elsősorban a helyes étkezési szokásokat mutatja be és erősíti. A gyerekek 

többsége naponta egy vagy több alkalommal is az iskolában étkezik. Az étkezések időpontját, 

az étrendet nem tudják befolyásolni – az otthonról hozott ételek megválasztásában viszont 

(figyelembe véve a lehetőségeket és a családi szokásokat) a táplálkozásról, a tápanyagokról, 

valamint a tudatos vásárlásról szóló leckék feldolgozása során segítséget, ismereteket kaptak. 

 

Az étkezések illemtanát, az asztal megterítését, az evőeszköz-használatot, a kézmosást stb. a 

családban, majd az óvodában, s eddigi iskolás éveikben is gyakorolták. Ezeket az ismereteket 

tudatosítja, rendszerezi a lecke. 

 

Ajánljuk, hogy ha a korábbi leckéknél készült (gyümölcs)saláta, egyéb étel, akkor ahhoz kap-

csolódva már akkor tudatosan gyakoroltassuk, mutassuk be a helyes szokásokat. 

Ezen kívül szituációs játékokban, s legfőképpen a mindennapok során: iskolai ebédlőben, kö-

zös étkezések során gyakoroljuk az ismereteket. 

 

A tanórán csoportmunkában is dolgozhatunk: a tanóra végi összefoglalásnál kérhetünk min-

den csoporttól (két összetolt tanulói paddal kialakítva) terítést – ehhez biztosítsuk az eszközö-

ket. 

 

A tankönyv 46/1. feladatában az étkezésekhez kell időpontot választani két-két lehetőség kö-

zül. Van olyan étkezés, melynél mindkét időpont elfogadható, beszéljük meg, hogy ennek mi 

az oka. 

 

A tk. 46/2. feladatban korábbi ismereteiket kell feleleveníteni: választani öt étkezés lehetséges 

ételsorai közül. Elevenítsük fel a tápanyagfajtákról, a táplálékpiramisról, az egészséges táplál-

kozásról tanultakat. A válaszok mellé kérjünk indoklást. 

 

A tankönyv 47/3. feladatában található tanácsok az egészséges életmódhoz, étkezéshez kap-

csolódnak. Vitassuk meg azokat. 

 

Családi és egyéb ünnepeken gyakran többet, mást eszünk, sokszor nem törődünk azzal, mi 

lenne az egészséges. Gyakrabban eszünk ilyenkor a kelleténél többet, vagy túlzó mértékben 

fogyasztunk édességet. A tk. 47/4. feladat képsorai alapján fogalmazzunk meg tanácsokat! 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Ünnepi ételeink: https://player.nkp.hu/play/69626 

https://player.nkp.hu/play/69626
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A munkafüzeti feladatok elsősorban az étkezéshez kapcsolódó illemszabályokhoz kapcsolód-

nak. A tankönyvi, az egészséges étkezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése után térjünk rá 

ezekre. 

A 48/1. feladatában az étkezés, a terített asztal eszközeit, kellékeit kell megnevezni. 

A 48/2. feladatban beszéljük meg, melyik ételt melyik evőeszközzel fogyasztjuk. Már ekkor 

beszéljünk arról, hogyan és melyik kézbe fogjuk (s hova terítjük) ezeket az evőeszközöket. 

Gondoljunk a balkezesekre is! 

 

A tanultakat mindenképpen próbáljuk ki a gyakorlatban. Sok iskolában lehetőség van arra, 

hogy a tanulók maguk teríthessék meg az ebédlőben az étkezőasztalt. Használjuk ezt ki! Ha 

erre nincs lehetőség, illetve e mellett az osztályteremben is gyakorolhatják a gyerekek. Cso-

portban, játékosan, egymással vetélkedve teríthetik, díszíthetik az asztalokat. 

A mf. 48/3. feladatban a helyesen megterített asztalt kell felülnézetben lerajzolniuk – ehhez a 

valóságban is látniuk kell a mintát. Az asztaldíszítéshez készülhetnek különféle szalvétahajto-

gatási technikákkal (mf. 49/4.), ezt technika, életvitel és gyakorlat órán gyakorolhatjuk. 

 

A munkafüzet 49/5. feladatában a megadott szavakkal kell a hiányos mondatokat (illemszabá-

lyokat) kiegészíteniük. Törekedjünk arra, hogy az illemszabályokat a gyerekek be is tartsák. 

Beszéljük meg, ez hogyan sikerült. Korrigáljuk, ha hiányosságokat tapasztalunk. 

 

A mf. 49/6. feladatban magyar városokhoz köthető élelmiszerek, valamint a városok nevének 

párosítása a feladat. Szorgalmi vagy kiegészítő anyagként is ajánlható. 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: 

- Készítsünk „Receptes füzetet”, melybe mindenki elhozza, leírja a kedvenc családi 

recepte(ke)t! 

- Anyák napjához közeledve megvendégelhetjük a szülőket (akár sütés nélkül készített) finom-

ságokkal, salátával. Az étkezéshez a gyerekek terítsenek meg! 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Étkezési illemszabályok: https://player.nkp.hu/play/69404 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Napirend: https://learningapps.org/1928945 

- Étkezési szokások, szabályok: https://learningapps.org/3483464 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Mit, mikor? http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=818&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Színezd ki, hogy mi kerüljön a tányérodra! http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=813&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

https://player.nkp.hu/play/69404
https://learningapps.org/1928945
https://learningapps.org/3483464
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=818&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=818&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=813&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=813&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=813&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
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- Hát illik ezt? http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=835&select_osztaly_search=3-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tárgykereső az étkezőben: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=826&select_osztaly_search=3-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

********************************************************************************** 

8. Összefoglalás (csak a munkafüzetben található!) 

Célok, feladatok: Az ismeretek rendszerezése. Játékos összefoglalás. 

Fejlesztési terület: Egy-egy étel elkészítése közben a folyamat lépéseinek megismerése. 

Ismeretanyag: Az egészséges táplálkozás fontossága. Vitaminok, ásványi anyagok, tápanyaga-

ink. A helyes étkezési szokások. 

 

Az összefoglaló órán csoportmunka folyik, a tanulók játékosan adnak számot tudásukról. 

A lehetséges feladatokat a munkafüzet 50–51. oldalán találjuk. 

A tanulók felszolgálók és vendégek lesznek felváltva, egymást „vendégelik meg”. 

Nevet adnak éttermüknek, összeállítanak egy egészséges ételekből álló étlapot, „fogadják egy-

mást”. 

A feladatok alkalmasak arra, hogy már a megelőző órán, az étkezési illemszabályokat tanulva 

eljátsszuk azokat. Ha külön órát szánunk rá, érdemes valódi „vendégséget” csinálni, azaz egy-

egy csoport készítsen és tálaljon valamilyen egyszerű, sütés-főzés nélkül elkészíthető fogást. 

Ez lehet szendvicskészítés (és díszítés) is, melyben a gyerekek értékelhetik azokat a csapato-

kat, akiknél vendégségben voltak. Ne pontozzunk, de hallgassuk meg a gyerekek véleményét 

– a tálalásról, a kiszolgálásról, a látványról és az ízről – s a másik oldalról: a vendégek viselke-

déséről, illemtudásáról. 

********************************************************************************** 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=835&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=835&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=826&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=826&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=826&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
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IV. fejezet  

 

 

 A  fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Tematikai egység: Élőlények közösségei 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A rendszerek, illetve a felépítés és működés 

szempontjából az életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak felismerése, hogy az 

egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és természetes életközösségek össze-

hasonlítása. A természetvédelem jelentőségének felismerése. 

A fejezetben megjelenő problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Élhetne-e róka a 

kertben? Tarthatnánk-e oroszlánt hobbiállatként? 

Ismeretek: 

Életközösség: mesterséges és természetes életközösség.  

Életfeltételek, egyes állat- és növényfajok igényei. Élőhely. 

Veszélyeztetett fajok. 

Táplálkozási kölcsönhatások: ragadozás, növényevés. Összefüggés az élőlények energiaszük-

séglete és életmódja között. 

Fejlesztési követelmények: 

Egy, az iskola környezetében található jellegzetes életközösség megfigyelése, jellemzése. 

Természetes életközösség megfigyelése, állapotának leírása, a változások követése, bemuta-

tása és megbeszélése. 

Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása (sokféleség, változatosság, mintá-

zatok alapján).  

Az életközösségek összetettségének felismerése. 

Annak magyarázata, miért bonyolult feladat az állatok megfelelő állatkerti tartása. Az élővilág 

sokféleségének tisztelete. 

Az életközösség növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatok felismerése. Állatok csopor-

tosítása (ragadozó, növényevő, mindenevő). 

Egyed, csoport és életközösség megkülönböztetése konkrét esetekben. 

A természetvédelem jelentőségének felismerése, az állat- és növénykertek munkájának érté-

kelése. 
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Kulcsfogalmak: Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, életközösség, 

táplálkozási kapcsolat. 

 

Ennél a fejezetnél biztassuk a gyerekeket saját tablók (rajzos, fényképes) készítésére önállóan 

vagy kis csoportban, kiselőadások tartására egyénileg vagy párban, ha mód van rá, akkor saját 

házi kedvencük bemutatására (akár élő bemutatóra is). Találjuk meg a gyerekekkel közösen, 

kit milyen téma érdekel, melyben kicsit jobban el tud mélyedni. Ekkor már rá lehet szoktatni 

őket, hogy a pedagógus értékelése mellett, egymás munkájáról is fogalmazzanak meg pozitív 

véleményt, indoklással. Az elkészült tablókat helyezzük ki, ezzel az elvégzett munkának eszmei 

és esztétikai értéke is lesz. 

 

 A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tan-

tárgyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet 7 leckéből + 1 munkafüzeti összefoglalásból áll. 

A tantárgyi kapcsolódás lehetőségeit az egyes leckéknél leírjuk. 

 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 7 + 1 összefoglaló óra. 

 

 A fejezet felhasználási területei – milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet al-

kalmazni: Előzetes tudás: élettelen környezet, a víz, oldódás, táplálkozás, környezetvéde-

lem. 

 

  Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemu-

tatása: 

A fejezethez tartozó leckék témája a gyerekekhez közel áll, azonban igen sok új fogalmat is 

tartalmaz. A fogalmak megtanításához, használatához próbáljunk minél több játékos feladatot 

beilleszteni az órába. A rögzítéshez szókártyákat, gondolattérképeket használjunk, azokat a 

füzetben is rögzítsük. 

A feladatok egy része önálló, páros, csoportos munkaformában is feldolgozható, az egyes lec-

kéknél ajánlott módon. Támogassuk a szorgalmi feladatok, tablók, kiselőadások készítését. 

A könyvtárhasználatot könyvtári órával, ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, határozók köl-

csönzésével, használatával segítsük elő. 

Lehetőség szerint tanulmányi séta, kirándulás, állatkerti vagy vadasparki látogatás előzze meg 

a fejezet leckéinek feldolgozását. Ha élményeinket fényképeken is rögzítjük, a felidézés köny-

nyebb lesz. Gyűjtessünk képeket, óráinkat film-, hang-, képanyaggal gazdagítsuk. 

A gyerekek saját élményeit, tapasztalatait hallgassuk meg, ha megoldható, házi kedvenceket 

(kis testű emlősök, esetleg madarak) az osztályban is bemutathatunk. 

Keressük a kapcsolatot helyi szervezetekkel (madártani egyesület, természetvédelmi egyesü-

letek), azok programjába kapcsolódjunk be. 
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Iskolánk természetismeret szertárában található tablókat, csontvázakat, preparátumokat, a 

fejezet leckéihez kapcsolódó anyagokat vigyünk az órákra szemléltetésül. 

Használjuk az interneten található gyakorlóanyagokat kiegészítő vagy gyakorló feladatként – 

tanórán vagy otthoni gyakorlásra. 

 

 Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Figyeljük meg közvetlen környezetünk állatvilágát. Madárodúk, madáretetők kihelyezésével, 

darázsgarázs-készítéssel, a madarak számára itatóval gondoskodjunk az állatokról. Figyeljük 

meg őket úgy, hogy ne zavarjuk meg őket. 

Bizonyos állatok megfigyelésére közvetlen lehetőségünk nincs. Használjuk ki a webkamerák 

nyújtotta lehetőségeket. 

 

 Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, tolltartó, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag se-

gítheti a munkát. Füzet vezetése ajánlott. 

 

 A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A 4. fejezet feldolgozásakor a társadalmi szolidaritás erősítése alapvetően az élővilág védelme, 

változatosságának megőrzése kapcsán kell, hogy megtörténjen. Rá kell mutatnunk arra, hogy 

az emberiség (a társadalom) nem maradhat fenn, ha nem vigyázunk a minket körülvevő ter-

mészetre, az élővilágra, a körülöttünk élő állatok faj- és fajtagazdagságára. Óvnunk, védenünk 

kell ezt, mert saját fennmaradásunk függ tőle. 

********************************************************************************** 

1. Élő környezetünk 

Célok, feladatok: Az életközösségek összetettségének felismerése.  

Fejlesztési terület: Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása (sokféleség, vál-

tozatosság, mintázatok alapján). 

Ismeretanyag: Életközösség: mesterséges és természetes életközösség. Életfeltételek, az 

egyes állat- és növényfajok igényei. Élőhely. 

A tanév elején az élettelen környezettel foglalkoztunk (Tankönyv 7. oldal). Az élettelen tárgya-

kat, mint az élőlények tulajdonságaival nem rendelkező dolgokat határoztuk meg. A tanulók-

nak azt kellett felismerniük, hogy ezekkel a jellemzőkkel az élettelen tárgyak nem rendelkez-

nek. Azaz maguktól mozogni, fejlődni nem tudnak. Nem táplálkoznak, lélegeznek, szaporod-

nak. Önmaguktól változásra nem képesek. (Külső hatásra pl. használat során kophatnak, elro-

molhatnak stb.) 

A fejezet első leckéjében ezt az ismeretet idézzük fel. 
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Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: Óra eleji motivációként: 

- Testnevelés: utánzó mozgások 

- Ének-zene: dalok állatokról 

- Vizuális kultúra, technika és életvitel: állatok megformálása gyurmából, meseillusztráció (ál-

latmese) stb. 

- Magyar irodalom: versek, találós kérdések növényekről, állatokról 

- Magyar nyelv: állatnevek helyesírása 

 

Az élőlények és élettelen dolgok megkülönböztetése történik a tankönyv 48. oldalának felada-

taiban. 

A képek megfigyelése mellett a környezetből keresünk példát mindkét csoportba. Az élőlé-

nyek megfigyelésével felidézzük az életjelenségeket. (A tanév korábbi, táplálkozásról szóló lec-

kéjében fordult elő a fogalom legutoljára – a táplálkozást mint életjelenséget is meghatároz-

tuk.) 

Az életjelenségek: növekedés, táplálkozás, légzés, mozgás, szaporodás. 

Interaktív feladat az NKP oldalon: 

Életközösségek: https://player.nkp.hu/play/107394 

 

A munkafüzet 52/1. feladatában soronként kell a képek közül kiválasztani a kakukktojást. Na-

gyon fontos, hogy indoklás is történjen, mert csak így hangoznak el a megfelelő fogalmak. 

Megoldás: Első sor: kakukktojás a sün, mert csak az élőlény, a többi élettelen. 

Második sor: kakukktojás a kalap, mert csak az élettelen, a többi élőlény (állat vagy növény) 

Harmadik sor: kakukktojás a fenyő, mert az az egyetlen növény, a többi állat. 

 

Látható, hogy az élőlények két csoportját: a növényeket és az állatokat is megneveztük a fel-

adatban. 

 

A tankönyv 49/4. feladatában az élőlények csoportja egy újabb csoporttal: az emberekével 

bővül. 

A csoportokra jellemző tulajdonságokat a halmazok alatt találjuk. Feladatunk: megbeszélni az 

egyes csoportok jellemzőit. 

 

A tk. 49/5. feladat kérdéseit továbbiakkal bővíthetjük. Minden kérdés után fogalmazzunk meg 

jó tanácsokat, hogyan tudjuk a növények, állatok (és emberek) életfeltételeit biztosítani, il-

letve jobbá tenni?  

 

A tk. 49/6. feladatban ajánlott játékot játszhatjuk az egész osztállyal is: ekkor mindenki egy-

egy általa választott állat mozgását, jellegzetességét utánozza. 

 

https://player.nkp.hu/play/107394
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Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: A gyerekek körben ülnek, és bemutatkoznak: „A ne-

vem Kati, és ha állat lehetnék, elefánt szeretnék lenni.” A következő résztvevő először bemu-

tatja Katit, az elefántot, majd ő következik. A játék addig tart, amíg mindannyian be nem mu-

tatkoztak. A résztvevők röviden indokolhatják a választásukat. (pl. azért lennék elefánt, mert 

azt mindenki bölcsnek tartja). 

 

A munkafüzet 52/2. feladatban (a tankönyv 4. feladatának mintájára) példákat rajzolnak az 

egyes halmazokba. 

A mf. 53/3. feladatban állatokat kell a rájuk jellemző mozgással párosítani. Nevezzük meg az 

állatok osztályát (emlősök, madarak, halak, kétéltűek, hüllők, csigák…) 

 

A munkafüzet 53/4. feladata (találós kérdések rajzos megoldása) házi feladatként is adható. 

 

A mf. 53/5. feladatban az állatokat kell kicsinyükkel párosítani (képpel, illetve megnevezéssel). 

A feladat kiegészíthető az anya- és apaállat megnevezésével, illetve az állatok csoportjának 

megnevezésével. 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Élőlények: https://learningapps.org/3542262 

- Élő vagy élettelen? https://learningapps.org/1786545 

- Nálatok laknak-e állatok: https://learningapps.org/2985966 

- Állatok hangjai: https://learningapps.org/2389907 

- Állatok és kicsinyeik: https://learningapps.org/3468063 

- Elrejtett állatok: https://learningapps.org/1748342 

- Állatok: https://learningapps.org/3357845 

- Emlősök, madarak, halak, rovarok jellemzői: https://learningapps.org/2291873 

- Emlősök, madarak, halak csoportosítása: https://learningapps.org/2317030 

- Rendszerezd az állatokat! https://learningapps.org/1899576 

- Állatok tulajdonságai: https://learningapps.org/1993302 

- Halak, madarak, emlősök jellemzői: https://learningapps.org/2194646 

- Állatok csoportosítása: https://learningapps.org/2194778 

- Emlős, rovar, madár: https://learningapps.org/2204572 

- Állatok jellemzői, csoportba rendezés: https://learningapps.org/2306181 

- Állatos párkereső: https://learningapps.org/1899218 

- Állatok és kicsinyeik: https://learningapps.org/1899081 

- Állatok és kicsinyeik: https://learningapps.org/2266662 

- Memória, állatok: https://learningapps.org/2792776 

 

Kiegészítő anyagok: 

Állatok és kicsinyeik: http://languagebox.ac.uk/1730/1/januarkisallatok.htm 

 

https://learningapps.org/3542262
https://learningapps.org/1786545
https://learningapps.org/2985966
https://learningapps.org/2389907
https://learningapps.org/3468063
https://learningapps.org/1748342
https://learningapps.org/3357845
https://learningapps.org/2291873
https://learningapps.org/2317030
https://learningapps.org/1899576
https://learningapps.org/1993302
https://learningapps.org/2194646
https://learningapps.org/2194778
https://learningapps.org/2204572
https://learningapps.org/2306181
https://learningapps.org/1899218
https://learningapps.org/1899081
https://learningapps.org/2266662
https://learningapps.org/2792776
http://languagebox.ac.uk/1730/1/januarkisallatok.htm
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Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Életfeltételek: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tartanál oroszlánt? http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Hangoskodjunk! http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=50&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

-Kisfürkész: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Állati mozgások: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328&select_osztaly_search=4-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Kedvenceink: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=836&select_osztaly_search=3-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Élő vagy élettelen – „sakk”: 

https://player.nkp.hu/play/58667 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység: 

Játékötletek: http://www.zalai-iskola.hu/files/kooperativ%20jatekok.pdf  

A háromrészes krokodil; Elefánt és pálmafa; Evolúció; Kígyó vagy sárkány farka; Én vagyok az 

oroszlán; Mókusok háza  

********************************************************************************** 

2. Élőlények a ház körül 

Célok, feladatok: A tanulók közvetlen környezetében, természetes és mesterséges élőhelye-

ken előforduló állatok. 

Fejlesztési terület: A tanulók környezetében található jellegzetes életközösség megfigyelése, 

jellemzése. 

Ismeretanyag: A haszonállat és a házi kedvenc közötti különbség megfogalmazása. A hobbiál-

lat fogalma. A felelősségteljes állattartás. 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: Óra eleji motivációként: 

- Testnevelés: utánzó mozgások 

- Ének-zene: énekek állatokról 

- Vizuális kultúra, technika és életvitel: állatok megformálása gyurmából, meseillusztráció (ál-

latmese) stb. 

- Magyar irodalom: versek, találós kérdések, szólások, közmondások, összetett szavak állatok-

kal, állatmesék 

- Magyar nyelv: állatnevek helyesírása 

 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység, kiegészítő anyagok: 

- Az előző leckéhez is ajánlott játéklehetőségek: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=50&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=50&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=836&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=836&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
https://player.nkp.hu/play/58667
http://www.zalai-iskola.hu/files/kooperativ%20jatekok.pdf
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http://www.zalai-iskola.hu/files/kooperativ%20jatekok.pdf 

- Készíthetünk dominót, bingójátékot, Dobble játékot, memoryt (ház körül élő) állatokkal. 

Ezekkel a játékokkal szabadidőben játszhatnak a gyerekek. 

- Bingók, dominók állatokkal – ezekhez generáló program:  

http://www.dltk-cards.com/bingo/bingo1.asp 

http://osric.com/bingo-card-generator/ 

- Dobble generáló program: http://dobble.gorfo.com/home 

Kész Dobble állatok témában: 

http://dobble.gorfo.com/share/575fd6a0931ec/en 

http://dobble.gorfo.com/share/57f8f25f6dce4/en 

A Dobble szabálya: http://jatekdij.hu/tartalom/tarsasjatek/Dobble.pdf 

- Dominó generáló, állatokhoz: 

http://www.toolsforeducators.com/dominoes/animals.php 

(kiválasztható, hogy csak állatképek, vagy állatképek – szavak párba állítása történjen) 

 

A tankönyv 50/1. feladatában két képet, s a rajtuk szereplő állatokat hasonlítjuk össze. Az első 

képen természetes környezetükben, vadon élnek az állatok, míg a másodikon a ház körül. Az 

ember háziasította a környezetében található állatokat. Miért? Vitassuk meg! 

A feladathoz a munkafüzet 54/1. feladata kapcsolódik, melyben a lerajzolt állatokat kell két 

csoportba sorolni (vadon élő vagy háziasított). Az ajánlott interaktív feladatok közül több is 

kapcsolódik a feladathoz. 

 

A háziasított állatok egy része haszonállat: húsáért, tejéért, szőréért, tolláért, tojásáért stb. 

tartjuk. A tankönyv 50/3. feladatában az állatok megnevezése után válasszuk ki azokat a ké-

peket, melyek az adott állat hasznára utalnak (egy állathoz több kép is tartozhat!) 

 

A házállat tehát a háziasított állat: ide tartoznak a haszonállatok és a házi kedvencek. E két 

fogalom elkülönítése fontos, számos ajánlott interaktív feladat kapcsolódik hozzá. 

 

A munkafüzet 54/2. feladatában a haszonállatokat és a házi kedvenceket kell két csoportba 

sorolni, színes karikázással. A haszonállatok esetében beszéljük meg, miért tartjuk! 

 

A munkafüzet 55/3. feladatában az állatot kell lakóhelyéhez „vezetni”. Neveztessük meg az 

állatot, és a lakóhelye nevét is. Beszéljük meg, milyen lakóhelyet kell biztosítanunk házi ked-

vencünknek (legyen kellően nagy, megfelelően berendezett, tisztítsuk, legyen módja elbújni 

stb.), milyen feladatokkal jár a felelős állattartás, honnan tájékozódhatunk házi kedvencünk 

szükségleteiről. 

Beszéljünk az állatorvosok munkájáról, említsük meg, miből lehet észrevenni, ha egy állat be-

teg. 

 

 

http://www.zalai-iskola.hu/files/kooperativ%20jatekok.pdf
http://www.dltk-cards.com/bingo/bingo1.asp
http://osric.com/bingo-card-generator/
http://dobble.gorfo.com/home
http://dobble.gorfo.com/share/575fd6a0931ec/en
http://dobble.gorfo.com/share/57f8f25f6dce4/en
http://jatekdij.hu/tartalom/tarsasjatek/Dobble.pdf
http://www.toolsforeducators.com/dominoes/animals.php
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Interaktív feladat az NKP oldalon: 

- A házi kedvencek gondozása: https://player.nkp.hu/play/138284 

- A haszonállatok lakóhelye: https://player.nkp.hu/play/138285 

 

A tankönyv 51/5. feladatában a házi kedvencek közül a kutya kerül előtérbe. Biztosan sok csa-

ládban van kutya – a gyerekek mutassák be fényképekkel (akár tablót is készíthetnek saját házi 

kedvenceikről – nem csak a kutyákról), mondjanak el minél több információt róluk. 

Ha lehetőség van rá, kisebb testű, könnyen szállítható, a zajtól, a változástól meg nem riadó 

házi kedvenceket megfelelő körülmények biztosításával be is hozhatnak az osztályba (törpe-

nyúl, hörcsög, tengerimalac stb.) 

 

A tankönyv 51/6. feladata kapcsán a haszonállatokról, ezen belül a szarvasmarháról, valamint 

a felelős állattartásról (akár házi kedvenc, akár haszonállat esetében) beszélgethetünk. 

 

Kiegészítő anyagok: A felelős állattartás 7 szabálya: 

http://szabadagazdi.hu/2015/11/19/felelos-allattartas-7-aranyszabalya/ 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- A házi kecske (film): https://player.nkp.hu/play/74576 

- A magyar tarka marha (film): https://player.nkp.hu/play/74578 

 

A munkafüzet 55/4. feladatában soronként válasszák ki a tanulók a kakukktojást, indokoljanak. 

Megoldás: Első sor: kakukktojás a macska, mert az háziállat (azon belül házi kedvenc), míg a 

többi vadon élő állat. 

Második sor: kakukktojás a bagoly, mert az vadon él, míg a többi háziállat (azon belül haszon-

állat). 

Nevezzük meg a lerajzolt állatokat! 

A tanóra végi összefoglalásra alkalmas a munkafüzet 55/5. feladata, melyben az állítások igaz-

ságtartalmát színezéssel jelöljük. A hamis állításokat javítsuk, alakítsuk át szóban, indokoltas-

suk, hogy miért nem igazak! 

 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

- Hangoskodjunk!: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=50&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Tartanál oroszlánt? http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Van, aki eszik, van, akit esznek: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=24&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

https://player.nkp.hu/play/138284
https://player.nkp.hu/play/138285
http://szabadagazdi.hu/2015/11/19/felelos-allattartas-7-aranyszabalya/
https://player.nkp.hu/play/74576
https://player.nkp.hu/play/74578
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=50&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=50&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=1-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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- A hiányzó láncszem: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=139&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Kisfürkész: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Állati mozgások: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328&select_osztaly_search=4-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Állatsoroló: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=322&select_osztaly_search=4-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

- Vágtat, mint a paripa: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=327&select_osztaly_search=4-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Házi kedvenc – szabadon élő állat: https://learningapps.org/1760153 

- Házi kedvenc vagy haszonállat? https://learningapps.org/1880834 

- Melyik állat mivel táplálkozik? https://learningapps.org/2407381 

- Haszonállat vagy hasznos állat? https://learningapps.org/2314588 

- Háziállat vagy vadon élő állat: https://learningapps.org/2121956 

- Háziállat vagy vadon élő állat: https://learningapps.org/1945768 

- Vadállat vagy háziállat: https://learningapps.org/3436330 

- Haszonállatok vagy házi kedvencek? https://learningapps.org/1945742 

- Vadon élő állatok vagy haszonállatok? https://learningapps.org/display?v=pqv6muzv317 

- Házi vagy vadon élő? https://learningapps.org/1880798 

- Állatos szólások https://learningapps.org/2752902 

- Állatok a ház körül: https://learningapps.org/1955488 

- Melyik állat hol lakik? https://learningapps.org/3357694 

- Állati! 1. https://learningapps.org/1767767 

- Szóláshasonlat állatnevekkel: https://learningapps.org/2145123 

- Állati! 2. https://learningapps.org/1850878 

- Találós kérdések állatokkal: https://learningapps.org/3511562 

- Keresd meg a rejtőzködő állatokat! https://learningapps.org/3598593 

********************************************************************************** 

3. Vadon élő állatok 

Célok, feladatok: Az életközösségek kapcsolatainak megismerése a rendszerek, illetve a felépí-

tés és a működés szempontjából. Annak felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei 

eltérőek. 

Fejlesztési terület: Természetes életközösség megfigyelése, állapotának leírása, a változások 

követése, bemutatása és megbeszélése. Egyed, csoport és életközösség megkülönböztetése 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=139&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=139&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=139&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=322&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=322&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=327&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=327&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=327&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
https://learningapps.org/1760153
https://learningapps.org/1880834
https://learningapps.org/2407381
https://learningapps.org/2314588
https://learningapps.org/2121956
https://learningapps.org/1945768
https://learningapps.org/3436330
https://learningapps.org/1945742
https://learningapps.org/display?v=pqv6muzv317
https://learningapps.org/1880798
https://learningapps.org/2752902
https://learningapps.org/1955488
https://learningapps.org/3357694
https://learningapps.org/1767767
https://learningapps.org/2145123
https://learningapps.org/1850878
https://learningapps.org/3511562
https://learningapps.org/3598593
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konkrét esetekben. A természetvédelem jelentőségének felismerése, az állat- és növényker-

tek munkájának értékelése. Annak magyarázata, miért bonyolult feladat az állatok megfelelő 

állatkerti tartása. Az élővilág sokféleségének tisztelete. 

Ismeretanyag: Élőhely. Veszélyeztetett fajok. Az egyed, a csoport és az életközösség fogalma. 

Az állatkertek szerepe. 

 

Ha lehetőség van rá, állatkerti, vadasparki séta előzze meg a tanórát. Biztassuk a gyerekeket 

könyvtárhasználatra, tarthatunk könyvtári órát, megismerkedve azokkal az ismeretterjesztő 

kötetekkel, illetve folyóiratokkal, melyek a (vadon élő) állatokról szólnak. 

Keressünk az interneten élő webkamerákat, melyek a világ számtalan helyén (vadetetőknél, 

fészkeknél, akváriumokban stb.) vannak elhelyezve. Legyen lehetőségük a gyerekeknek arra, 

hogy nyomon kövessék néhány kamera felvételét (fiókák kikelése, utódok gondozása stb.). 

Küldjük el a szülőknek a webkamerák elérhetőségét. 

 

Kiegészítő anyagok: Számos link található az alábbi oldalon: 

http://madarlesok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1183198 

http://www.ustream.tv/explore/animals/all 

http://explore.org/live-cams/player/walrus-cam-round-island 

http://explore.org/live-cams/player/puffin-burrow-cam 

 

Ha farsangkor „tematikus farsangot” szervezünk, megjelölhetjük az „Állatok” témát, s így min-

denki legalább egy (az általa választott) állatot jobban megismer. 

Kérjük a gyerekeket gyűjtőmunkára: hozzanak képeket, készítsenek tablókat. A gyerekekhez 

közel áll ez a téma, szívesen tanulnak, s hoznak plusz ismereteket, információkat. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Matematikaórán: érdekességek az állatvilágból – számolás az adatokkal. 

- Magyar nyelv és irodalom (ismeretközlő szövegek): az Olvasókönyv 2/1. és 2/2. (újgenerá-

ciós) számos kapcsolódó szöveget kínál, ezeken kívül versek, szólások, közmondások, találós 

kérdések, mesék. 

- Vizuális kultúra, technika és életvitel: az állatok ábrázolása különféle technikákkal. 

 

A fejezet korábbi leckéiben ajánlott játékok, interaktív feladatok mindegyike ajánlott ennél a 

leckénél is. 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Az ázsiai elefánt https://player.nkp.hu/play/60625 

- A gyűrűsfarkú maki https://player.nkp.hu/play/109180 

- A síkföldi tapír https://player.nkp.hu/play/109182 

- A hangyász https://player.nkp.hu/play/69632 

 

http://madarlesok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1183198
http://www.ustream.tv/explore/animals/all
http://explore.org/live-cams/player/walrus-cam-round-island
http://explore.org/live-cams/player/puffin-burrow-cam
https://player.nkp.hu/play/60625
https://player.nkp.hu/play/109180
https://player.nkp.hu/play/109182
https://player.nkp.hu/play/69632
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Interaktív feladatok a Tankocka oldalon:  

- Háziállat vagy vadon élő állat: https://learningapps.org/2121956 

- Vadállat vagy háziállat: https://learningapps.org/3436330 

- Háziállat vagy vadon élő állat? https://learningapps.org/1945768 

- Memóriakártya vadállatokkal https://learningapps.org/2441308 

- Állat párosító https://learningapps.org/2556935 

- Elrejtett állatok https://learningapps.org/1748342 

- Keresd meg a rejtőzködő állatokat! https://learningapps.org/3598593 

- Háziállat vagy vadon élő? https://learningapps.org/3466407 

- Vadon élő állatok: https://learningapps.org/1956242 

- Háziállat vagy vadon élő? https://learningapps.org/1880798 

 

A tankönyv 52/1. feladata a vadon élő állatokat mint az embertől függetlenül, természetes 

környezetükben élő állatokat határozza meg – azaz az embertől függetlenül, mindenféle gon-

doskodás nélkül élnek és szaporodnak természetes környezetükben (erdőben, réten, vízi élő-

helyeken). (A vadon élő állatok között vannak növényevők és mindenevők is, tehát nem mind-

egyik ragadozó – köznapi nevén vadállat!) Beszéljünk arról is, hogy az emberek (erdészek, vad-

őrök stb.) a vadon élő állatokról is sokszor gondoskodnak (pl. téli etetés), illetve mert kipusz-

tulás fenyeget sok állatot vagy más okból – a vadállatok egy része már nem természetes kör-

nyezetében él (állatkert, vadaspark) (tankönyv 52/2.). 

Az 52/1. feladatban az élőhelyek megnevezése a feladat – de soroljunk fel olyan állatokat, 

melyek az adott élőhelyeken élnek – gondolva madarakra, emlősökre, kétéltűekre stb. is. 

A feladathoz a munkafüzet 57/3. feladata kapcsolódik. 

 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: Hol élnek? https://learningapps.org/2674947 

 

A tankönyv 53/3. feladatában azt kell eldönteni az állatokról, hogy hazánkban szabadon vagy 

állatkerti körülmények között élnek-e. Természetesen a szabadon élő állatokat is megtalálhat-

juk állatkertekben, így segítséget jelenthet, ha úgy fogalmazunk: hazánkban csak állatkertben 

fordul elő. Vitassuk meg, miért! Beszélgessünk arról, kik dolgoznak az állatkertekben, milyen 

feladataik lehetnek. (Ha tehetjük, látogassunk el állatkertbe!) 

A tankönyv 53/4. feladatában észre kell venniük a gyerekeknek, hogy az állatok között vannak 

húsevők (ragadozók) és növényevők is. Csak a ragadozókat szokás vadállatnak nevezni. 

Mivel a két fogalom nagyon hasonló hangzású, próbáljuk meg a vadon élő állat fogalmát erő-

síteni, ezen belül pedig beszéljünk a ragadozókról, illetve a növényevőkről. (A köznapi szóhasz-

nálatban a vadállat fogalmán nem mindenki ugyanazt érti!) 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Növényevők a trópusokon: https://learningapps.org/2754806 

- Növényevő? Húsevő? Mindenevő? https://learningapps.org/2309448 

https://learningapps.org/2121956
https://learningapps.org/3436330
https://learningapps.org/1945768
https://learningapps.org/2441308
https://learningapps.org/2556935
https://learningapps.org/1748342
https://learningapps.org/3598593
https://learningapps.org/3466407
https://learningapps.org/1956242
https://learningapps.org/1880798
https://learningapps.org/2674947
https://learningapps.org/2754806
https://learningapps.org/2309448
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A tankönyv 53/5. feladata kapcsán a veszélyeztetett állatfajokról beszélgessünk. Az emberi 

felelősség (környezetszennyezés, élőhelyek kipusztítása, korlát nélküli vadászat, haszonszer-

zés, stb.) szerepét hangsúlyozzuk. Beszéljünk arról, hogy számos kihalt állatfajról tudunk – Föl-

dünk szegényebb lett, s erről mi tehetünk. 

Beszélgessünk arról, hogy a természetben, vadon élő állatok hogyan alkalmazkodtak a környe-

zetükhöz? Túlélésüket, élelemszerzésüket stb. mi segíti? Érzékszerveik, testrészeik, bőrük/sző-

rük/tolluk stb. változatos mintázata milyen célt szolgál? 

A munkafüzet 57/2. feladatában a mintázat alapján kell megnevezni az állatokat. Ide kapcsol-

hatunk interaktív feladatot is. 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: Melyik állat? https://learningapps.org/3411489 

 

A veszélyeztetett (vagy kihalt) állatfajokról szorgalmi feladatként tablót készíthetnek, kiselő-

adást tarthatnak a tanulók. 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon:  

- A növényeket és az állatokat veszélyeztető tényezőkről: https://learningapps.org/2309540 

- Védett állatok és növények: https://learningapps.org/2305982 

 

Kiegészítő anyagok:  

- Írások a legveszélyeztetettebb állatfajokról:  

http://www.haziallat.hu/ace-ventura/allatvedo/legveszelyeztetettebb-allatfajok/4019/ 

http://www.erdekesvilag.hu/10-allat-ami-kihalhat-a-kovetkezo-10-evben/ 

- Védett állatok Magyarországon: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/6857 

- Fokozottan védett állatok Magyarországon: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/6858 

- Védett fajok (WWF Magyarország): http://wwf.hu/vedett-fajok 

- Kihalt gerinces állatok listája: http://www.foek.hu/dodo/ 

 

A munkafüzet 57/4. feladata szorgalmi feladatként, az 56/1. feladata (igaz állítások keresése, 

színezés) házi feladatként vagy a tanóra végi összefoglalás részeként oldható meg. 

********************************************************************************** 

4. Emlősállatok 

Célok, feladatok: A tanuló ismerje fel elemi szinten a jellemző összefüggéseket, az emlősök 

osztályára jellemző jegyeket. 

Fejlesztési terület: Az emlősökre jellemző jegyek összegyűjtése. Testrészeik, szaporodásuk, 

táplálkozásuk. 

Ismeretanyag: Az emlősök meghatározása. Testrészek, szaporodás, táplálkozás. Növényevő, 

húsevő, mindenevő. 

Interaktív feladatok, videók az NKP oldalon:  

- Emlősök gyülekezete: https://player.nkp.hu/play/107396 

https://learningapps.org/3411489
https://learningapps.org/2309540
https://learningapps.org/2305982
http://www.haziallat.hu/ace-ventura/allatvedo/legveszelyeztetettebb-allatfajok/4019/
http://www.erdekesvilag.hu/10-allat-ami-kihalhat-a-kovetkezo-10-evben/
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/6857
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/6858
http://wwf.hu/vedett-fajok
http://www.foek.hu/dodo/
https://player.nkp.hu/play/107396
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- A szurikáta: https://player.nkp.hu/play/109183 

- A vörös kafferbivaly: https://player.nkp.hu/play/109184 

- A zsiráf: https://player.nkp.hu/play/109185 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon:  

- Emlősök nevei: https://learningapps.org/2143842 

- Erdei emlősök: https://learningapps.org/1972968 

- Mezőn élő emlősök: https://learningapps.org/2765030 

- Emlősök jellemzői, a kutya: https://learningapps.org/1891623 

- A ló és a kutya jellemzői: https://learningapps.org/2068393 

- Madár vagy emlős: https://learningapps.org/3615576 

- Emlősök csoportosítása: https://learningapps.org/2143715 

- Emlős vagy nem: https://learningapps.org/3216397 

- Madár vagy emlős: https://learningapps.org/3615664 

- Erdőben élő emlősök: https://learningapps.org/1669378 

- Madarak és emlősök jellemzői: https://learningapps.org/2192533 

- Emlősök és madarak jellemzői: https://learningapps.org/2143209 

- Emlősállat vagy nem?: https://learningapps.org/display?v=p7nrys17c17 

- Madarak és emlősök: https://learningapps.org/2143940 

- Madarak vagy emlősök: https://learningapps.org/1866219 

- Hazai erdők, mezők emlős állatai: https://learningapps.org/2970929 

- Emlősök: https://learningapps.org/3462816 

- A kék bálna: https://learningapps.org/3163221 

- Hazai erdeink emlősállatai: https://learningapps.org/3588198 

 

Kiegészítő anyagok: 

Az erdő növény- és állatvilága – Emlősök: https://www.youtube.com/watch?v=u5hPAjQ9BCE 

A mező növény- és állatvilága – Emlősök: https://www.youtube.com/watch?v=RU7Q4_r24qg 

A vízpart növény- és állatvilága – Emlősök: https://www.youtube.com/watch?v=_5s1sGZ4Cqk 

Magyarország emlősállatai: https://www.youtube.com/watch?v=TmiNBcm2k-0 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció, kiegészítő anyagok: 

Tanóra eleji motivációként, tantárgyi kapcsolódásként az előző leckéknél ajánlott játékokat, 

lehetőségeket ajánljuk. Ha az iskolai szertárban található emlősállat (csontváz, preparátum 

stb.), vigyük be az órára. Szemléltessünk az órán gazdag képanyaggal. 

- Ének-zene: énekek állatokról 

- Testnevelés: utánzó járások, mozgások 

- Magyar irodalom: találós kérdések, szólások, közmondások, versek, mesék 

- Vizuális kultúra, technika és életvitel: 

http://krokotak.com/2017/05/67620/; http://krokotak.com/2013/02/sock-horsie/; 

https://player.nkp.hu/play/109183
https://player.nkp.hu/play/109184
https://player.nkp.hu/play/109185
https://learningapps.org/2143842
https://learningapps.org/1972968
https://learningapps.org/2765030
https://learningapps.org/1891623
https://learningapps.org/2068393
https://learningapps.org/3615576
https://learningapps.org/2143715
https://learningapps.org/3216397
https://learningapps.org/3615664
https://learningapps.org/1669378
https://learningapps.org/2192533
https://learningapps.org/2143209
https://learningapps.org/display?v=p7nrys17c17
https://learningapps.org/2143940
https://learningapps.org/1866219
https://learningapps.org/2970929
https://learningapps.org/3462816
https://learningapps.org/3163221
https://learningapps.org/3588198
https://www.youtube.com/watch?v=u5hPAjQ9BCE
https://www.youtube.com/watch?v=RU7Q4_r24qg
https://www.youtube.com/watch?v=_5s1sGZ4Cqk
https://www.youtube.com/watch?v=TmiNBcm2k-0
http://krokotak.com/2017/05/67620/
http://krokotak.com/2013/02/sock-horsie/
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http://krokotak.com/2013/11/squared-elephants/; http://krokotak.com/2015/11/paper-

giraffes-so-easy-to-make/ 

- Készíthetünk puzzle-t akár interaktívan, akár emlősállatok képének (kartonlapra ragasztás 

utáni) feldarabolásával. Egy egyszerű puzzle-készítő program: http://www.jigsawplanet.com/ 

Egy minta kész puzzle-re: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3987220d999a 

 

A tankönyv 54/1. feladatának képein emlősállatokat látnak a gyerekek. 

Van köztük növényevő, van ragadozó. Közös jellemzőjük, hogy négy lábuk (végtagjuk) van, szőr 

borítja testüket. 

A munkafüzet 58/1. feladatában különféle szőrzetű állatokra kell egy-egy példát írniuk a tanu-

lóknak. Lehet ugyanazt az állatot többször is szerepeltetni. (pl. a vidra egyszínű, rövid szőrzetű, 

a skót juhászkutyának selymes, hosszú szőre van stb. ritka szőrzetű pl. a vízibivaly). 

A megoldáshoz érdemes ismeretterjesztő könyveket (pl. Búvár zsebkönyvek sorozat) hasz-

nálni, vagy olvashatjuk pl. az alábbi honlapot: http://www.vadaspark-budakeszi.hu/emlosok 

 

A tankönyv 54/„Jegyezd meg!”-rész az emlősállat fogalmát, elnevezését magyarázza: az utó-

dokat az anya emlőiből szoptatja. 

A tk. 54/2. feladatban látható állatok ugyan eltérő élőhelyen élnek, de közös tulajdonságuk, 

hogy elevenszülők. (Nagyon kevés kivételtől eltekintve az emlősök elevenszülők, de vannak 

tojásrakó emlősök is: kacsacsőrű emlős, hangyászsün.) 

A tankönyv 55/3. feladatában más-más élőhelyen (talaj – fa – víz) élő emlősöket látunk, ame-

lyek szaporodása sem egyforma (kacsacsőrű emlős – melynek állkapcsait ráadásul csőrszerű 

szaruképződmény szegélyezi). 

A tanulókkal megfigyeltetjük, hogy az emlősök közé tartozó állatokat igen sokféle szempont 

szerint csoportosíthatjuk. 

Így például a munkafüzet 58/2. feladatában az emlősállatokat háziállat és vadon élő állat cso-

portba válogatjuk. 

A tankönyv 55/4. feladatában található emlősállatok mindegyike hazánkban is él, erdei állat, 

elevenszülő – de táplálkozásuk alapján három különböző csoportba sorolhatók (növényevők, 

húsevők és mindenevők).  

A feladathoz a munkafüzet 58/3. feladata kapcsolódik. 

A tankönyv 55/5. feladata az emlősállatok fő testrészeit nevezi meg. A minta alapján a mun-

kafüzet 59/4. feladatát oldjuk meg. 

A munkafüzet 59/5. feladatában azok az emlősállatok láthatók, melyek bizonyos tulajdonsá-

gaik alapján „ritkák”, azaz szinte kivételnek számítanak. Az emlősállatok megtanításában töre-

kedjünk a közös, a szinte minden emlősben azonos tulajdonságok megragadására, de mutas-

suk be az eltéréseket is. Azaz vannak erszényes, repülni tudó, vízben élő és tojással szaporodó 

emlősök is. 

A tankönyv 55/Összegzésben az órán tanultak összefoglalása olvasható. A munkafüzet 59/6. 

feladata házi feladat lehet. 

http://krokotak.com/2013/11/squared-elephants/
http://krokotak.com/2015/11/paper-giraffes-so-easy-to-make/
http://krokotak.com/2015/11/paper-giraffes-so-easy-to-make/
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3987220d999a
http://www.vadaspark-budakeszi.hu/emlosok
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********************************************************************************** 

5. Madarak 

Célok, feladatok: A tanuló ismerje fel elemi szinten a jellemző összefüggéseket, a madarak 

osztályára jellemző jegyeket. 

Fejlesztési terület: A madarakra jellemző jegyek összegyűjtése. Testrészeik, szaporodásuk, táp-

lálkozásuk. 

Ismeretanyag: A madarak meghatározása. Testrészek, szaporodás, táplálkozás, élőhely. 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- Ki vagyok én? Madarak: https://player.nkp.hu/play/107397 

- Julian Tuwin: Pletykás madarak (hanganyag): https://player.nkp.hu/play/69634 

- A nandu (film): https://player.nkp.hu/play/69633 

- A fekete hattyú (film): https://player.nkp.hu/play/52739 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon:  

- Emlős vagy nem: https://learningapps.org/3216397 

- Madár vagy emlős: https://learningapps.org/3615664 

- Madarak és emlősök jellemzői: https://learningapps.org/2192533 

- Emlősök és madarak jellemzői: https://learningapps.org/2143209 

- Madarak és emlősök: https://learningapps.org/2143940 

- Madarak vagy emlősök: https://learningapps.org/1866219 

- Madárhangok 1.: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=355 

- Madárhangok 2.: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=356 

- Madárvilág: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=323 

- Madarak felismerése: https://learningapps.org/2216070 

- Hazánk madarai: https://learningapps.org/2985993 

- Költöző madarak: https://learningapps.org/2775455 

- Lakóhelyünk közelében élő madarak: https://learningapps.org/2970785 

- Lakóhelyünk közelében élő madarak: https://learningapps.org/3093819 

- Madarak felismerése 1. Költöző madarak: https://learningapps.org/2248760 

- Fecskés szólások, közmondások: https://learningapps.org/2683230 

- Madárnevek: https://learningapps.org/2032468 

- Madarak: https://learningapps.org/2759795 

- Közelünkben élő nagytestű madarak: https://learningapps.org/2970870 

- Madarak nevei: https://learningapps.org/2161527 

- Madarak, szókereső: https://learningapps.org/2193381 

- Itt telelő madarak: https://learningapps.org/2786682 

- Madarak nevei: https://learningapps.org/2143788 

- Madarak felismerése: https://learningapps.org/2215970 

- Madarak – memory: https://learningapps.org/1991837 

 

 

https://player.nkp.hu/play/107397
https://player.nkp.hu/play/69634
https://player.nkp.hu/play/69633
https://player.nkp.hu/play/52739
https://learningapps.org/3216397
https://learningapps.org/3615664
https://learningapps.org/2192533
https://learningapps.org/2143209
https://learningapps.org/2143940
https://learningapps.org/1866219
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=355
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=356
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=323
https://learningapps.org/2216070
https://learningapps.org/2985993
https://learningapps.org/2775455
https://learningapps.org/2970785
https://learningapps.org/3093819
https://learningapps.org/2248760
https://learningapps.org/2683230
https://learningapps.org/2032468
https://learningapps.org/2759795
https://learningapps.org/2970870
https://learningapps.org/2161527
https://learningapps.org/2193381
https://learningapps.org/2786682
https://learningapps.org/2143788
https://learningapps.org/2215970
https://learningapps.org/1991837
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Kiegészítő anyagok: 

- Az erdő növény- és állatvilága – Madarak: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nth0MfMfkQ 

- A mező növény- és állatvilága – Madarak. 

https://www.youtube.com/watch?v=wk0ZLSU8utE 

- A vízpart növény- és állatvilága – Madarak: 

https://www.youtube.com/watch?v=gM7c8qGlEA4 

- Kerti madarak és hangjaik: https://www.youtube.com/watch?v=KGxuC4_vdDw 

- Madárhangok: https://www.youtube.com/watch?v=uDP-DIPqBf8 

- Filmajánló: Vándormadarak  

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Ének-zene: dalok madarakról 

- Magyar irodalom: szólások, közmondások, találós kérdések, versek, mesék madarakról 

- Magyar nyelv: madárnevek helyesírása 

- Vizuális kultúra, technika és életvitel: Madarak ábrázolása, papírmadarak nyírással, hajtoga-

tással – pl. http://krokotak.com/2013/02/paper-stork-template/ 

http://krokotak.com/2017/02/black-cardboard-swallow-2/ 

http://krokotak.com/2013/02/black-cardboard-swallow/ 

 

Ha sikerült a gyerekekkel állatkertbe vagy vadasparkba eljutnunk, megfigyeltethettük a mada-

rakat is. Azonban – akár téli madáretetéskor, akár séták során – a madarak a közvetlen kör-

nyezetünkben (iskolaudvaron, közeli parkban) is megtalálhatók, megfigyelhetők. 

Vegyük fel a kapcsolatot a Magyar Madártani Egyesület helyi szervezetével, szakembereivel. 

Számos programot szerveznek országszerte (pl. madárgyűrűzés), melyekbe bekapcsolódha-

tunk. 

 

Kiegészítő anyagok: 

- Madártani egyesület honlapja http://www.mme.hu/ 

- Magyarország madarainak betűrendes keresője: 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai 

- A Madárlesők oldala nagyon sok hasznos információval szolgál: http://madarlesok.la-

punk.hu/?modul=oldal&tartalom=1132247 

- A madárhatározáshoz használhatunk könyvet, de mobilapplikációt is: 

http://www.mme.hu/madarhatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas-0  

- Számos fészekkamera van felszerelve hazánkban és világszerte, ezek felvételeit is követni 

tudjuk. Például: http://www.mme.hu/webkamerak_526579aa874d7 

http://www.mme.hu/webkamerak_uzemben_-

_a_golyak_hazaerkeztevel_ismet_erdemes_figyelni_a_feszekkamerak_kepeit 

http://madarlesok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1132247 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nth0MfMfkQ
https://www.youtube.com/watch?v=wk0ZLSU8utE
https://www.youtube.com/watch?v=gM7c8qGlEA4
https://www.youtube.com/watch?v=KGxuC4_vdDw
https://www.youtube.com/watch?v=uDP-DIPqBf8
http://krokotak.com/2013/02/paper-stork-template/
http://krokotak.com/2017/02/black-cardboard-swallow-2/
http://krokotak.com/2013/02/black-cardboard-swallow/
http://www.mme.hu/
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai
http://madarlesok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1132247
http://madarlesok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1132247
http://www.mme.hu/madarhatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas-0
http://www.mme.hu/webkamerak_526579aa874d7
http://www.mme.hu/webkamerak_uzemben_-_a_golyak_hazaerkeztevel_ismet_erdemes_figyelni_a_feszekkamerak_kepeit
http://www.mme.hu/webkamerak_uzemben_-_a_golyak_hazaerkeztevel_ismet_erdemes_figyelni_a_feszekkamerak_kepeit
http://madarlesok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1132247
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http://madarles.hu/ 

A tankönyv 56/1. feladatában különböző madarakat látunk. Van köztük kisebb, egy nagyobb 

testű, ragadozó, magevő, költöző, házi szárnyas… Közös jellemzőjüket kell megragadni: 

testüket toll borítja, két lábuk, két szárnyuk (és csőrük) van, tojással szaporodnak = azaz ma-

darak. Azonban nem minden madár tud repülni! 

 

Ha az iskolai szertárban találunk preparátumot, madárcsontvázat stb., vagy gyűjtünk madár-

tollat, vigyük be az osztályba. 

 

Ha télen elhelyeztünk mesterséges odút, madáretetőt, vagy valaki otthon kedvtelésből tart 

madarat, a megfigyeléseket, tapasztalatokat idézzük fel. 

 

A munkafüzet 60/1. feladatában Osváth Erzsébet: Zenélő fa c. versét olvashatjuk. A munkafü-

zetbe vagy akár a tanulói füzetbe is készíthetnek hozzá illusztrációt a gyerekek. 

 

Ahogy az emlősök élőhelye is változatos, úgy a madaraké is: erdőn, mezőn, vízparton élhetnek. 

A munkafüzet 60/2. feladatában élőhelyeik alapján kell csoportosítani a madarakat. Az aján-

lott videók segítik a munkát, melyhez madárhatározót, lexikont, egyéb segédeszközt is adha-

tunk a gyerekeknek. 

 

A madarak csőre, lába alkalmazkodott életmódjukhoz. Következtethetünk belőle táplálkozási 

szokásaikra. A munkafüzet 61/3. feladatában a madárnevekkel kell párosítani a csőrüket és 

lábukat. 

 

Kiegészítő anyagok, szakirodalmi ajánló: 

Információkat kaphatunk: 

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-2-osztaly/madarak/a-madarak-testfelepitese 

- http://madarbarat-lexikon.hu/ 

- http://bio-urok.blogspot.hu/2015/12/gerincesek-madarak-osztalya.html 

- http://www.birding.hu/galeriak/gyakori_madarfajok.html 

- http://www.europamadarai.hu/ 

 

A madarak fészkelési szokásai (odú, fészek), a fészek alapanyaga, tojásaik mérete, színe, da-

rabszáma igen különböző. Ezekre látunk példákat a tankönyv 56/2. és 3. feladatában. 

 

Szakirodalmi ajánló: 

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-2-osztaly/madarak/feszek-es-tojas 

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-2-osztaly/madarak/madarfajok-madarfeszkek 

http://madarles.hu/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/madarak/a-madarak-testfelepitese
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/madarak/a-madarak-testfelepitese
http://madarbarat-lexikon.hu/
http://bio-urok.blogspot.hu/2015/12/gerincesek-madarak-osztalya.html
http://www.birding.hu/galeriak/gyakori_madarfajok.html
http://www.europamadarai.hu/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/madarak/feszek-es-tojas
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/madarak/feszek-es-tojas
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/madarak/madarfajok-madarfeszkek
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/madarak/madarfajok-madarfeszkek
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- http://www.termeszettar.hu/anyagok/orni1/mft1.htm 

- http://www.termeszettar.hu/anyagok/orni2/mft2.htm 

- http://www.odu.mme.hu/index.php?p=spec 

- http://www.provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/madarvedelem/376-

odulako-madarak 

 

A tankönyv 57. oldalán található „Jegyezd meg!” rész a fészeklakó és fészekhagyó fogalmat 

magyarázza. A kapcsolódó 4. feladatot kiegészítő feladatnak ajánljuk csak. Elegendő, ha a ké-

pek alapján felismerik a madarakat, s egy-egy jellemzőt tudnak róluk mondani (pl. magevő 

vagy vízimadár, házi szárnyas, mindenevő, költöző stb.) 

 

A tankönyv 57/6. feladata a vándormadarak (költöző és vonuló madarak) fogalmát írja le. 

Keressünk példákat rá! 

Költöző: pl. gólya, sárgarigó, fecske 

Vonuló: pl. kis lilik, dankasirály, cankó, békászó sas 

 

Szakirodalmi ajánló: 

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-2-osztaly/madarak/koltozo-es-nem-koltozo-madarak 

 

A munkafüzet 61/4. feladatában a pehelytoll és a fedőtoll fogalmával ismerkedünk, míg a 6. 

feladatban a repülni tudó és nem tudó madarakat különböztetjük meg. 

 

A tankönyv 57/5. feladatban a madarak fő testrészeit láthatjuk, míg az összegzés a legfonto-

sabb tudnivalókat sorolja fel. 

 

A gyerekeknek azt kell látniuk, hogy a madárvilág igen változatos, hisz az élőhely, életmód, 

táplálkozás, testméret, csőr, láb, röpképesség, fészkelési szokások, tojások mérete, színe, da-

rabszáma stb. mind igen különböző lehet. De vannak minden madárra jellemző tulajdonságok 

– ezek megismerése és megtanulása a cél. 

********************************************************************************** 

6. Halak 

Célok, feladatok: A tanuló ismerje fel elemi szinten a jellemző összefüggéseket, a halak osztá-

lyára jellemző jegyeket. 

Fejlesztési terület: A halakra jellemző jegyek összegyűjtése. Testrészeik, szaporodásuk, táplál-

kozásuk, légzésük. 

Ismeretanyag: A halak meghatározása. Testrészek, szaporodás, táplálkozás, légzés. Környezet-

védelem. 

 

 

http://www.termeszettar.hu/anyagok/orni1/mft1.htm
http://www.termeszettar.hu/anyagok/orni2/mft2.htm
http://www.odu.mme.hu/index.php?p=spec
http://www.provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/madarvedelem/376-odulako-madarak
http://www.provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/madarvedelem/376-odulako-madarak
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/madarak/koltozo-es-nem-koltozo-madarak
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/madarak/koltozo-es-nem-koltozo-madarak
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Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Ének-zene: dalok halakról, halászatról (Hej, halászok, halászok…) 

- Magyar nyelv és irodalom: mesék halakról, találós kérdések, szólások, közmondások, versek 

halakkal 

Pl.: Fejétől bűzlik a hal.; A nagy hal megeszi a kicsiket; Él, mint hal a vízben; Vergődik, mint a 

partra vetett hal; Róka fogta csuka, csuka fogta róka, stb. 

- Testnevelés: Halászfogó 

- Vizuális kultúra, technika és életvitel: vízi világ megalkotása (akár tematikus farsang témája-

ként is). Kézműves ötletek: http://krokotak.com/2016/07/moving-fish/ 

http://krokotak.com/2015/05/fish-from-interwoven-colored-paper-strips/ 

 

Interaktív feladatok az NKP oldalon: 

- A vizek szennyezése https://player.nkp.hu/play/107972 

- Siv Widerberg: Beteg a tenger – hanganyag: https://player.nkp.hu/play/69635 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon:  

- Halak testrészei: https://learningapps.org/2208357 

- A ponty jellemzői: https://learningapps.org/3412008 

- Halak nevei: https://learningapps.org/3444312 

- Halak, madarak, emlősök: https://learningapps.org/2194646 

- Halak felismerése: https://learningapps.org/2194724 

- Halak nevei: https://learningapps.org/2194698 

- Halak: https://learningapps.org/3442525 

- Emlősök, madarak, halak, rovarok: https://learningapps.org/2317030 

- Gerinces állatok: https://learningapps.org/1900021 

- Élőlények – emlősállatok, halak, madarak, rovarok: https://learningapps.org/3542262 

- Állatok jellemzői: https://learningapps.org/2306181 

- Halak: https://learningapps.org/3419947 

- Halak: https://learningapps.org/3489210 

 

Kiegészítő anyagok: 

- Halak, vizek, halászat Magyarországon: http://tarkabarka.cafeblog.hu/ismeretterjeszto-so-

rozatunk/ 

- http://www.allatesnovenyvilag.eoldal.hu/cikkek/halak.html 

- http://www.horgasz.hu/ 

- http://www.terra.hu/halak/html/hunindex.html 

- https://akvaristalexikon.hu/akvariumi_halak/hazai/lista.html 

- http://bio-urok.blogspot.hu/2015/11/a-halak-szaporodasa-es-fejlodese-halak.html 

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-

gerincesek-torzse-i/a-halak-osztalyai 

http://krokotak.com/2016/07/moving-fish/
http://krokotak.com/2015/05/fish-from-interwoven-colored-paper-strips/
https://player.nkp.hu/play/107972
https://player.nkp.hu/play/69635
https://learningapps.org/2208357
https://learningapps.org/3412008
https://learningapps.org/3444312
https://learningapps.org/2194646
https://learningapps.org/2194724
https://learningapps.org/2194698
https://learningapps.org/3442525
https://learningapps.org/2317030
https://learningapps.org/1900021
https://learningapps.org/3542262
https://learningapps.org/2306181
https://learningapps.org/3419947
https://learningapps.org/3489210
http://tarkabarka.cafeblog.hu/ismeretterjeszto-sorozatunk/
http://tarkabarka.cafeblog.hu/ismeretterjeszto-sorozatunk/
http://www.allatesnovenyvilag.eoldal.hu/cikkek/halak.html
http://www.horgasz.hu/
http://www.terra.hu/halak/html/hunindex.html
https://akvaristalexikon.hu/akvariumi_halak/hazai/lista.html
http://bio-urok.blogspot.hu/2015/11/a-halak-szaporodasa-es-fejlodese-halak.html
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-gerincesek-torzse-i/a-halak-osztalyai
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-gerincesek-torzse-i/a-halak-osztalyai
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- Hal-videók: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-

evfolyam/a-gerincesek-torzse-i/hal-videok 

- webkamerák: https://aqua.org/webcams 

- https://www.montereybayaquarium.org/animals-and-experiences/live-web-cams 

- A vízpart növény és állatvilága – Halak: https://www.youtube.com/watch?v=wTPrhwKXb8A 

- Magyarország védett halai: https://www.youtube.com/watch?v=V4hsSSRhWgA 

- Vad Magyarország – A vizek birodalma: https://www.youtube.com/watch?v=rZuIUAj3mBU 

- Erdők alján, vizek mélyén: https://www.youtube.com/watch?v=YQ_QjztptHg 

- Az izzó tenger: https://www.youtube.com/watch?v=VJ_W_WPEOF4 

 

Az óra eleji ráhangolódást (az ajánlottakon kívül) a tankönyv 58/1. feladatának versével te-

remthetjük meg. Hallgassuk meg, milyen ismeretekkel rendelkeznek a gyerekek a halakról. 

 

A munkafüzet 62/1. feladatában néhány ismert halfajta nevét írjuk le, melyeket a gyerekek 

mondanak. Törekedjünk arra, hogy magyarországi halakat írjunk (ponty, keszeg, csuka, kárász, 

sügér stb.). 

 

A tankönyv 58/2., 3. és az 59/4. feladatában a halak testrészeit nevezzük meg. Hasonlítsuk 

össze az eddig tanult állatok testrészeivel. Mi az eltérés oka? 

Milyen különbségeket fedezhetünk még fel? (Légzés, mozgás, szaporodás, kültakaró, áramvo-

nalas testalkat stb.) 

A tankönyv 59. oldalának feladatai ezeket mutatják be. 

 

Ahogy az eddig tanult állatok, úgy a halak is sokféle módon csoportosíthatók (pl. tengeri, édes-

vízi, illetve táplálkozás szempontjából növényevő, mindenevő és ragadozó halak – természe-

tesen számos más csoportosítás létezik). 

 

A munkafüzet 62/3. feladata a halak kapcsán a horgászat témáját érinti. Beszéljük meg, hogy 

csak horgászengedéllyel (vagy horgászjeggyel) szabad horgászni, s vannak méret-, illetve idő-

szakra vonatkozó korlátozások. Beszéljük meg, miért? 

Milyen felelősséggel tartozhat a horgász az élővilágért? (Állatok, növények, a tavak, folyók, 

horgászhelyek környezete?) 

 

Idézzük fel, amit a környezetszennyezésről, környezetvédelemről, valamint az oldódásról ta-

nultunk. Ha elvégeztük az alábbi kísérletet, idézzük fel: „Légnemű anyagok (gázok) vízben való 

oldását szemléltethetjük, ha szódavizet készítünk szódás szifonnal, patronnal. Megfigyelhet-

jük, hogy míg melegítés hatására a szilárd anyagok gyorsabban oldódnak a vízben, a gázok 

esetében ez fordítva történik: oldhatóságuk csökken (megfigyelhető, hogy a folyadék melegí-

tésével a buborékok „kiszállnak” a vízből). 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-gerincesek-torzse-i/hal-videok
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-gerincesek-torzse-i/hal-videok
https://aqua.org/webcams
https://www.montereybayaquarium.org/animals-and-experiences/live-web-cams
https://www.youtube.com/watch?v=wTPrhwKXb8A
https://www.youtube.com/watch?v=V4hsSSRhWgA
https://www.youtube.com/watch?v=rZuIUAj3mBU
https://www.youtube.com/watch?v=YQ_QjztptHg
https://www.youtube.com/watch?v=VJ_W_WPEOF4
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Ez a jelenség figyelhető meg akkor is, ha nyáron egy állóvíz hőmérséklete túl meleg lesz – a 

vízben csökken az oxigéntartalom, a halak elpusztulhatnak. Emiatt kell az akváriumok vízhő-

mérsékletét szabályozni, ellenőrizni. 

 

A munkafüzet 63. oldalának 4. és 5. feladata a vízszennyezést, a vizes élőhelyek szennyezését 

mutatja be. Fogalmazzunk meg szabályokat, tanácsokat, pozitív állításokat, hogyan védhetjük 

vizes élőhelyeinket és a bennük élő élőlényeket! 

 

Idézzük fel, amit a házi kedvencek tartásáról, gondozásáról tanultunk! A díszhalak a házi ked-

vencek közé tartoznak! Rendezzük be az akváriumot úgy, hogy a halak jól érezzék magukat! 

Beszéljük meg, mit kell tudnia egy felelős állattartónak, mielőtt halakat tart! (Munkafüzet 

63/6.) 

 

A munkafüzet 62/2. feladata óra végi ismétlésként vagy házi feladatként oldható meg (megol-

dása: ponty). 

********************************************************************************** 

7. Rovarok 

Célok, feladatok: A tanuló ismerje fel elemi szinten a jellemző összefüggéseket, a rovarok osz-

tályára jellemző jegyeket. 

Fejlesztési terület: A rovarokra jellemző jegyek összegyűjtése. Testrészeik, szaporodásuk, táp-

lálkozásuk. 

Ismeretanyag: A rovarok meghatározása. Testrészek, szaporodás, táplálkozás. 

 

Tantárgyi kapcsolódás, koncentráció: 

- Ének-zene: dalok rovarokról: pl. Megfogtam egy szúnyogot, Katalinka, szállj el…, Gryllus Vil-

mos: Lepke és virág 

- Magyar nyelv és irodalom: szólások, közmondások, versek, mesék. Pl.: Szúnyogkirály, Tamkó 

Sirató Károly: Darázsgarázs 

Találós kérdések forrása: http://jatszaniisengedd.blogspot.hu/2012/11/talalos-

kerdesek_2889.html 

- Vizuális kultúra, technika és életvitel http://krokotak.com/2013/02/paper-ladybirds/ 

http://krokotak.com/2016/06/bugs-from-drinking-straws/ 

http://krokotak.com/2013/03/twigs-and-bugs/ 

http://krokotak.com/2017/04/bugs-from-ice-cream-wooden-sticks/ 

http://www.easypeasyandfun.com/butterfly-life-cycle-paper-toy/ (teljes átalakulás bemuta-

tására) 

- Testnevelés: mozgásos játékok. Pl. forrás: http://ovonok.hu/2015/04/kertek-mezok-apro-

lakoi-jatekos-feladatok/ 

 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.hu/2012/11/talalos-kerdesek_2889.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.hu/2012/11/talalos-kerdesek_2889.html
http://krokotak.com/2013/02/paper-ladybirds/
http://krokotak.com/2016/06/bugs-from-drinking-straws/
http://krokotak.com/2013/03/twigs-and-bugs/
http://krokotak.com/2017/04/bugs-from-ice-cream-wooden-sticks/
http://www.easypeasyandfun.com/butterfly-life-cycle-paper-toy/
http://ovonok.hu/2015/04/kertek-mezok-apro-lakoi-jatekos-feladatok/
http://ovonok.hu/2015/04/kertek-mezok-apro-lakoi-jatekos-feladatok/
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Kiegészítő anyagok, szakirodalmi ajánló: 

- http://www.termeszettar.hu/rovarok.htm 

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-4-osztaly/rovarfajok-hatarozasa-a-rovarok-testfelepitese/erdo-mezo-rovarfa-

jai-a-rovartest-reszei 

- http://www.allatesnovenyvilag.eoldal.hu/cikkek/izeltlabuak.html 

- http://www.mme.hu/sherlock-holmes-madarbarat-kertben-ii-latvanydarazsgarazs 

- http://www.ng.hu/Termeszet/2016/01/03/A-2016.-ev-rovara-a-mezei-tucsok 

- http://kerekmese.hu/temak/rovarok-bogarak/ 

- http://www.gyerekkertesz.hu/hogyan-keszul-a-bogarszallodaa/ 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananya-

gok/AllatrendszertaniGyakorlatok/ch13s04.html#d0e4790 

- http://www.magyarrovartanitarsasag.hu/ 

- https://segits.be/allathatarozo/search?tag=%C3%8Dzeltek 

- Egy nagyon érdekes rovarbeazonosító program (megfigyeléseink alapján kell választ ad-

nunk, ezek alapján határoz): http://www.abatox.hu/tudaskozpont/online-rovarbeazonositas 

- A Magyar Természettudományi Múzeum letölthető anyaga, számos érdekességgel: 

http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/NE_A_rova-

rok_csak_kartevok2.pdf 

- Interaktív szófelhő – a szavak mögött tartalmak bújnak meg: 

https://wordart.com/cin43yws4s7o/dar%C3%A1zs-gar%C3%A1zs 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

- Madár, emlős, rovar: https://learningapps.org/display?v=p31uhdtcn01 

- Rovarok testrészei: https://learningapps.org/2656358 

- Emlős, madár, rovar: https://learningapps.org/2961363 

- Rovarok nevei: https://learningapps.org/2291798 

- Rovarok és neveik párosítása: https://learningapps.org/2291837 

- Melyik rovarra vonatkozik az állítás?: https://learningapps.org/2292013 

- Rovarok (memory): https://learningapps.org/2292037 

- Melyik állatra gondoltam? Rovarok: https://learningapps.org/3513827 

- Rovarok, szókereső: https://learningapps.org/3513814 

- Találós kérdések rovarokkal: https://learningapps.org/2314749 

- Emlősök, madarak, halak, rovarok: https://learningapps.org/2291873 

- Emlősök, madarak, halak, rovarok: https://learningapps.org/2317030 

- Emlősök, madarak, halak, rovarok: https://learningapps.org/3542262 

- A rovarok testfelépítése: https://learningapps.org/2600219 

- Rovarok testfelépítése: https://learningapps.org/2818418 

- Állatok jellemzői: https://learningapps.org/2306181 

- Rovarok a vízparton: https://learningapps.org/3356750 

- Rovarok testfelépítése – cserebogár: https://learningapps.org/2600269 

http://www.termeszettar.hu/rovarok.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/rovarfajok-hatarozasa-a-rovarok-testfelepitese/erdo-mezo-rovarfajai-a-rovartest-reszei
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/rovarfajok-hatarozasa-a-rovarok-testfelepitese/erdo-mezo-rovarfajai-a-rovartest-reszei
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/rovarfajok-hatarozasa-a-rovarok-testfelepitese/erdo-mezo-rovarfajai-a-rovartest-reszei
http://www.allatesnovenyvilag.eoldal.hu/cikkek/izeltlabuak.html
http://www.mme.hu/sherlock-holmes-madarbarat-kertben-ii-latvanydarazsgarazs
http://www.ng.hu/Termeszet/2016/01/03/A-2016.-ev-rovara-a-mezei-tucsok
http://kerekmese.hu/temak/rovarok-bogarak/
http://www.gyerekkertesz.hu/hogyan-keszul-a-bogarszallodaa/
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/AllatrendszertaniGyakorlatok/ch13s04.html#d0e4790
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/AllatrendszertaniGyakorlatok/ch13s04.html#d0e4790
http://www.magyarrovartanitarsasag.hu/
https://segits.be/allathatarozo/search?tag=%C3%8Dzeltek
http://www.abatox.hu/tudaskozpont/online-rovarbeazonositas
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/NE_A_rovarok_csak_kartevok2.pdf
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/NE_A_rovarok_csak_kartevok2.pdf
https://wordart.com/cin43yws4s7o/dar%C3%A1zs-gar%C3%A1zs
https://learningapps.org/display?v=p31uhdtcn01
https://learningapps.org/2656358
https://learningapps.org/2961363
https://learningapps.org/2291798
https://learningapps.org/2291837
https://learningapps.org/2292013
https://learningapps.org/2292037
https://learningapps.org/3513827
https://learningapps.org/3513814
https://learningapps.org/2314749
https://learningapps.org/2291873
https://learningapps.org/2317030
https://learningapps.org/3542262
https://learningapps.org/2600219
https://learningapps.org/2818418
https://learningapps.org/2306181
https://learningapps.org/3356750
https://learningapps.org/2600269
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- Rovarok testfelépítése – pillangó: https://learningapps.org/2600153 

- Rovarok testfelépítése – szúnyog: https://learningapps.org/2600235 

- Rovarok testfelépítése – katica: https://learningapps.org/2600135 

- A rovarok testfelépítése – darázs: https://learningapps.org/2600074 

- Csoportosítás: https://learningapps.org/3454221 

- Az év madara, rovara, emlőse: https://learningapps.org/3479986 

- Állatok csoportosítása: https://learningapps.org/3462630 

- Állatok: https://learningapps.org/2204572 

- Állatok tulajdonságai: https://learningapps.org/1993302 

 

Interaktív feladat az NKP oldalon: Hogyan lesz a petéből pillangó? 

https://player.nkp.hu/play/107402 

 

Kiegészítő anyagok:  

- Az erdő növény- és állatvilága – Rovarok 

https://www.youtube.com/watch?v=4JUma1hZ4D0 

- A mező növény- és állatvilága – Rovarok 

https://www.youtube.com/watch?v=mpAO4x7c2A4 

- A vízpart növény- és állatvilága – Rovarok 

https://www.youtube.com/watch?v=gOqoripMUh8 

- A szúnyog fejlődése https://www.youtube.com/watch?v=iCUkl_YycKg 

- Hangyák https://www.youtube.com/watch?v=x8XMwiP7Deg 

- A méhek világa https://www.youtube.com/watch?v=OBJjVWsjNE0 

- Lopódarázs https://www.youtube.com/watch?v=1ewSluseceY 

- Fürkészdarázs https://www.youtube.com/watch?v=mKbAqj3-0NU 

A rovarok a természetben a legkönnyebben megfigyelhető állatok. Ha a gyerekekkel erdei is-

kolában, nyári táborban, tanulmányi kiránduláson voltunk, már megfigyelhettünk rovarokat 

az élőhelyükön. Fontos, hogy ha rovarnéző nagyítóval meg is vizsgáljuk azokat, mindig sértet-

lenül engedjük vissza a természetbe. 

 

A tankönyv 60/1. feladatában a legismertebb rovarokat (szarvasbogár, házi méh, katica, nap-

pali pávaszem lepke, cserebogár) mutatjuk be. A rovarok megnevezése mellett a tanulók fi-

gyeljék meg, miben különböznek az eddig tanult állatoktól. Megfigyeltethető, hogy bár nagy 

különbségek vannak a rovarok között, de van egy közös jellemzőjük: három pár ízelt lábuk van. 

A hármas testfelépítést (fej, tor, potroh) és a kapcsolódó testrészeket, szerveket a 60/2. fel-

adat ábrája mutatja be. 

 

A munkafüzet 64. oldalának játékos feladataiban a rovarneveket (méh, szarvasbogár, légy, 

hangya, szúnyog, tücsök, katica) írjuk le, a rovarok jellemző tulajdonságait felismerve (2. fel-

adat), míg az 1. feladat azonos mintázatú pillangóinak kiszínezése után a rovarok közös jellem-

zőjét, a három pár ízelt lábat nevezzük meg. 

https://learningapps.org/2600153
https://learningapps.org/2600235
https://learningapps.org/2600135
https://learningapps.org/2600074
https://learningapps.org/3454221
https://learningapps.org/3479986
https://learningapps.org/3462630
https://learningapps.org/2204572
https://learningapps.org/1993302
https://player.nkp.hu/play/107402
https://www.youtube.com/watch?v=4JUma1hZ4D0
https://www.youtube.com/watch?v=mpAO4x7c2A4
https://www.youtube.com/watch?v=gOqoripMUh8
https://www.youtube.com/watch?v=iCUkl_YycKg
https://www.youtube.com/watch?v=x8XMwiP7Deg
https://www.youtube.com/watch?v=OBJjVWsjNE0
https://www.youtube.com/watch?v=1ewSluseceY
https://www.youtube.com/watch?v=mKbAqj3-0NU
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Ahogy az eddig tanult állatok, így a rovarok is számos szempont mentén csoportosíthatók. A 

tankönyv 60/3. feladatában mozgásuk alapján csoportosítjuk a rovarokat. A feladat megoldá-

sához használhatunk rovarhatározót vagy a megadott internetes forrásokat. 

A tankönyv 61/4. feladatában táplálkozásuk alapján csoportosítjuk a rovarokat. Ennek kapcsán 

megemlítjük a kártevő és hasznos rovarokat. 

Szakirodalmi ajánló: a kártevőkről: http://www.nhmus.hu/sites/default/files/ta-

rak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/NE_A_rovarok_csak_kartevok2.pdf ) 

 

A tankönyv 61/5. feladata a teljes átalakulás folyamatát mutatja be. 

 

Szakirodalmi ajánló: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-7-evfolyam/a-rova-

rok-osztalya/a-kifejles-a-saskak-egyedfejlodese ) 

 

A fenti tankönyvi feladathoz a munkafüzet 65/3. feladata kapcsolódik, melyben a képeket 

kell a teljes átalakulásos fejlődés szakaszaihoz kötni, s megnevezni a folyamatot. 

 

Kiegészítő anyagok: 

- https://www.youtube.com/watch?v=49xZfr-2TDE 

- https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc 

- https://www.youtube.com/watch?v=wPplrWtgP8A 

 

A tankönyv 61/„Jegyezd meg!” és „Összegzés” részében a legfontosabb tudnivalókat foglalja 

össze a rovarokról (illetve a rovarokon belül a bogarakról). 

 

A munkafüzet 65/4. feladatában néhány rovart, illetve bogarat kell megnevezni. Rajzoljunk 

halmazábrát, mely szemlélteti, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. 

 

(Szerző saját ábrája) 

 

A munkafüzet 65/5. feladatában soronként kell a kakukktojást megkeresni. Indokoltassunk! 

http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/NE_A_rovarok_csak_kartevok2.pdf
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/NE_A_rovarok_csak_kartevok2.pdf
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-7-evfolyam/a-rovarok-osztalya/a-kifejles-a-saskak-egyedfejlodese
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-7-evfolyam/a-rovarok-osztalya/a-kifejles-a-saskak-egyedfejlodese
https://www.youtube.com/watch?v=49xZfr-2TDE
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
https://www.youtube.com/watch?v=wPplrWtgP8A
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********************************************************************************** 

8. Összefoglalás 
Célok, feladatok: Az ismeretek rendszerezése. Játékos összefoglalás. 

Fejlesztési terület: A tanultak ismétlése. 

Ismeretanyag: Természetes és mesterséges életközösség, élőhely. Haszonállatok, házi ked-

vencek, veszélyeztetett fajok, emlősök, madarak, halak, rovarok, valamint táplálkozásuk: nö-

vényevők, mindenevők, húsevők. Táplálkozási kölcsönhatások: ragadozás, növényevés. Ösz-

szefüggés az élőlények energiaszükséglete és életmódja között. 

 

A munkafüzetben a 66–67.oldalon található a IV. fejezet összefoglalása. Az ajánlott feladato-

kat többféle munkaformában is meg lehet oldani, elsősorban az állatok bemutatása, jellem-

zése során próbáljunk meg minél több tanulót meghallgatni. 

A fejezet korábbi óráin ajánlott játékok és interaktív feladatok (elsősorban az állatok négy cso-

portjába – emlős, madár, hal, rovar – való válogatás) ezen az órán is sikerrel alkalmazhatók. 

Készülhetnek a tanulók kiselőadással, kedvelt állatuk bemutatásával is. 

A munkafüzet 66/1. feladatában a természetes és mesterséges élőhelyeket, és az ott élő va-

don élő és háziállatok fogalmát ismételjük át, példákat keresve az állatokra. Az egyik leírt állat 

bemutatására önállóan (akár párban is) kell felkészülniük a tanulóknak. 

A 66/2. feladatban szólásokat kell kiegészíteni az állatnevekkel. A felsorolt állatokat röviden 

mutassák be, mondják el, az állatok melyik csoportjába tartozik, mi jellemzi testfelépítését stb. 

A 67/3. feladatában a lerajzolt állatokat az emlősök, madarak, halak, rovarok csoportba kell 

sorolni. Nevezzük meg az állatcsoportok jellemzőit! 

A 67/4. feladatban egy-egy madarat, halat, emlőst és rovart kell rajzolni. A tankönyv, munka-

füzet képeit használják fel a pontosabb ábrázoláshoz a gyerekek. 

A tanmenet az év végi összefoglalásra két órát (1. és 2. fejezet, illetve 3. és 4. fejezet ismétlése) 

ajánl. 

33. Év végi össze-

foglalás I. 

A tanult ismeretek átfogó 

rendszerezése, az esetle-

ges hiányosságok pótlása, 

megerősítése. 

A tanult ismeretek is-

métlése csoportmun-

kában. 

Az 1. és 2. fe-

jezetben ta-

nultak 

34. Év végi össze-

foglalás II. 

A tanult ismeretek átfogó 

rendszerezése, az esetle-

ges hiányosságok pótlása, 

megerősítése. 

A tanult ismeretek fel-

dolgozása összefoglaló 

feladatsor segítségé-

vel. 

Az 3. és 4. fe-

jezetben ta-

nultak. 

35. Év végi össze-

foglalás III. 

A tanult ismeretek szá-

monkérése, a tudásszint 

vizsgálata. 

A tanév végi felmérő 

megírása. 

A tanév során 

tanult ismere-

tek. 
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36. Nyári baran-

goló 

Beszélgetés a tartalmas 

szabadidő eltöltésének 

módjairól. 

A nyár veszélyeinek tuda-

tosítása. 

Programok ajánlása, 

közös ötletelés, kötet-

len beszélgetés. 

 

A fejezetekhez ajánlott játékok, interaktív feladatok az összefoglaló órákon is sikerrel 

alkalmazhatók. 

Az összefoglaló órákra különösen ajánlott a fontosabb fogalmak szókártyákon való 

megjelenítése. A szókártyákat osszuk ki a tanulók között, alkossanak csoportokat az összetar-

tozó fogalmak alapján. A szókártyákat gondolattérképeket alkotva rendezzék. A szókártyákat 

(fogalmakat) használva foglalják össze az adott fejezet legfontosabb ismereteit. 

A gondolattérképeket a füzetbe is rajzolják le. 

Fejezetenként – a szókártyák szavait felhasználva – készíthetünk bingójátékot a 

generálóprogram segítségével: (http://osric.com/bingo-card-generator/) 

A bingójátékok játszásakor a fogalmakat különböző módon írjuk körül, határozzuk meg 

(ne pusztán a szavakat olvassuk fel), így mélyítve a tudást. 

Az összefoglaláshoz a tankönyv 62–63. oldala kínál csoportmunkában végezhető fel-

adatokat. 

A gyerekek erősségeire és választásaira támaszkodjunk: hagyjuk, hogy maguk döntse-

nek arról, az állatok melyik csoportjának tervezik „állatkertjüket”. Beszéljük meg velük, milyen 

formát választanak ehhez. A csoportba tartozó állatok listáját, azok lakóhelyét, a róluk való 

gondoskodást és a megfelelő táplálékot maguk állítsák össze. 

Adjunk a feladat megoldásához nagy ív csomagolópapírt, színes filctollakat, képeket, 

ragasztót stb.  

Az elkészült munkák bemutatására biztosítsunk időt és helyet. Biztassuk a gyerekeket, 

hogy maguk állítsanak össze játékos feladatokat, totókat, kvízt. Ha van erre lehetőség, támo-

gassuk az egyszerű interaktív feladatok tervezését, akár elkészítését is (pl. tankocka). 

A feladat komplexitása miatt érdemes két (összefüggő, egymás utáni) órán, akár egy 

„állatkerti napon” megvalósítani az összefoglalást. Az elvégzett munka jutalma – ha erre mód 

van – állatkerti, vadasparki kirándulás lehet. 

Játéklehetőség, kiegészítő tevékenység, kiegészítő anyagok: 

- Ötletek további játékokra. http://www.nimfea.hu/programjaink/zoldszem/termismmain.htm 

- Online játszható állatkertes játék, melyben benépesíthetjük saját állatkertünket, vadaspar-

kunkat: https://www.myfreezoo.hu/; http://www.mondozoopark.com/?l=hu 

- A Fővárosi Állatkert letölthető oktatóanyagai: 

http://www.zoobudapest.com/oktatas/pedagogusoknak/oktatocsomagok 

http://www.gorillazoona.hu/oktatasi-anyagok.html 

- Ismerkedés a Fővárosi Állat- és Növénykerttel: http://ofi.hu/allatkerti-barataink-

ismerkedes-fovarosi-allat-es-novenykerttel 

- A Tropicarium letölthető feladatlapjai: http://tropicarium.hu/letoltheto-feladatlapok/ 

http://osric.com/bingo-card-generator/
http://www.nimfea.hu/programjaink/zoldszem/termismmain.htm
https://www.myfreezoo.hu/
http://www.mondozoopark.com/?l=hu
http://www.zoobudapest.com/oktatas/pedagogusoknak/oktatocsomagok
http://www.gorillazoona.hu/oktatasi-anyagok.html
http://ofi.hu/allatkerti-barataink-ismerkedes-fovarosi-allat-es-novenykerttel
http://ofi.hu/allatkerti-barataink-ismerkedes-fovarosi-allat-es-novenykerttel
http://tropicarium.hu/letoltheto-feladatlapok/
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- A Szegedi Vadaspark letölthető anyagai: http://www.zooszeged.hu/zoosuli/letoltheto-

vazlatok-es-feladatlapok/ 

- Állatok a kifutón – letölthető füzet sok-sok rejtvénnyel: http://gyer-

mek.gyorikonyvtar.hu/downloads/20110411141048_allatok_a_kifuton.pdf 

- Többféle kvíz gyerekeknek: http://jatszaniisengedd.blogspot.hu/2012/11/kviz-gyerekek-

nek-mindenfelerol.html  

http://www.zooszeged.hu/zoosuli/letoltheto-vazlatok-es-feladatlapok/
http://www.zooszeged.hu/zoosuli/letoltheto-vazlatok-es-feladatlapok/
http://gyermek.gyorikonyvtar.hu/downloads/20110411141048_allatok_a_kifuton.pdf
http://gyermek.gyorikonyvtar.hu/downloads/20110411141048_allatok_a_kifuton.pdf
http://jatszaniisengedd.blogspot.hu/2012/11/kviz-gyerekeknek-mindenfelerol.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.hu/2012/11/kviz-gyerekeknek-mindenfelerol.html
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III. FEJEZET: A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

A tanulási folyamat megtervezése és értékelése: 

 

A környezetismeret tantárgy keretében a környezetünk megértésével kapcsolatos gondolati 

sémák kialakítása és a nyitott megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosí-

tása a cél. Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet 

folyamatai megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre 

részletesebben érthetők meg. 

A fenti cél érdekében a környezetismeret órákat úgy kell megszervezni, hogy a nyitott 

attitűd, a tanulók életkori sajátosságából adódó természetes kíváncsiság és kutakodó beállí-

tottság megmaradjon, építsünk rá, illetve irányítsuk, továbbfejlesszük. A környezetismeret 

órákon számos munkamódszert alkalmazhatunk. Lehetőség van sok beszélgetésre, tevékeny-

ségek végzésére, ezeken keresztül a NAT-ban és a kerettantervben megfogalmazott szinte ösz-

szes fejlesztési terület és kulcskompetencia fejlesztésére. 

A környezetismeret tantárgy oktatása (jogosan) szemléletváltáson esett át. A szinte 

minden alsó tagozatos évfolyamon és minden iskolában mindössze heti egy órás tantárgy csak 

a tantárgyi kapcsolódások segítségével, az ismeretek, megfigyelni valók napi rendszerességű 

megfigyeltetésével válhat élővé. Felismerve a tanulók életkori sajátosságait arra kell töreked-

nünk, hogy minél több tapasztalással, megfigyeléssel, játékosan történjen az ismeretszerzés, 

illetve az eltérő szociokulturális háttérrel érkező gyerekek fogalomhasználata, ismeretanyaga 

bővüljön, az esetleges lemaradások mérséklődjenek. Olyan alapot kell teremtenünk, melyre 

majd építkezni lehet. Nem utolsó sorban, a gyerekek meglévő, eredendő kíváncsiságát az őket 

körülvevő élő és élettelen környezettel kapcsolatban fenn kell tartanunk. 

 A tanórán folyó, alapvetően megfigyelésen és saját élményeken alapuló akár frontális, 

akár páros vagy (kooperatív) csoportmunka elengedhetetlen. Az értékelés ajánlható módja 

első osztályban a rendszeres, személyre szabott, azonnali (szóbeli) visszajelzés a tanulók szá-

mára. Az egyszerű (színezéssel, összekötéssel) megoldható feladatok, feladatlapok értékelése 

ne minősítés céljából történjen, hanem azért, hogy a tanító a még meglévő elmaradásokra, 

egyéni hiányosságokra a tanító rálásson, azokat csökkenteni tudja. 

 

Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák: 

 

A 6-8 éves kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb környezetében. A rend-

szeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek megfogalmazásának) 

és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt alakítjuk ki. Ekkor figyelünk 

fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, az állandóság és változás 

létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek aprólékos magyarázatára még nem 
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vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyeléseken és tényeken alapuló 

megokolás itt válik a vizsgálódás részévé.  

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása (vagy 

kialakítása), a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése 

ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. 

Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. A környezetismeret – 

a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva – segíthet, hogy a gyermek a környezetében tapasz-

talt változásokat elhelyezze, új környezetét elfogadja, és abban biztonságot leljen és óvja. Tisz-

telje az élővilág sokféleségét, ismerje fel a természetvédelem fontosságát. Egyszerű megfigye-

léseket végezzen a természetben, egyszerű vizsgálatokat és kísérleteket valósítson meg. Az 

eredményeket megfogalmazza, ábrázolja, igényelje az ok-okozati összefüggések keresését, a 

tapasztalatok magyarázatát. Különösen az első hónapokban jelent nehézséget az új környe-

zettel való ismerkedés, az új feladatok teljesítése és az iskolai elvárásoknak való megfelelés. 

Ezért olyan módszereket javaslunk, amelyek az adott korosztálynak a legjobban megfelelnek: 

 szituációs játékok 

 bábozás, 

 kísérletezés, 

 tanulmányi séta, 

 élősarok kialakítása, 

 gyűjtőmunka, 

 kiállítás. 

Az Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. taneszközökben a témák feldolgozása alap-

vetően tapasztalatszerzésen alapul. A gyerekek tanítói irányítással végzik feladataikat: méré-

seket, megfigyeléseket, jelenségek megfogalmazását, valamint azok rögzítését szóban, rajz-

ban, később írásban. Ezt követi a leckék végén a lényegkiemelés, első osztályban a figyelmez-

tető Bölcs bagoly, másodikban az Összegzést jelentő piktogram kíséretében. A tanórák színe-

sítéséhez hozzájárul a digitális tananyag is. 

Az ismeretek feldolgozását, megtanulását, begyakorlását az első évfolyamos munkafü-

zet mellékletében található matricák, képek, az elkészíthető órarend és a játékok segítik. 

Mindez segít abban, hogy a még olvasni, írni nem tudó tanulók is eredményesen oldják meg a 

feladatokat. A piktogramok között szereplő hangya jelzi a gyerekeknek a következő tanórára 

összegyűjtendő vagy elkészítendő feladatokat, valamint a szorgalmi feladatokat.  

Az ismeretek megértését számtalan tapasztalatgyűjtési lehetőség, azok rendszerezése 

és az összegző szövegek biztosítják. Lehetőséget adnak a könyvek a rendszerező és a kombi-

natív képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére, az elemzésre, a direkt és indirekt bi-

zonyításra, a következtetésre, a konkretizációra, az absztrakcióra, az általánosításra, az induk-

tív, a deduktív és a korrelatív gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére. 

Különösen azok a módszerek kedveznek a környezeti nevelésnek, amelyek aktivizálják, cselek-

vésre késztetik, tevékenységekre ösztönzik a tanulókat: az észlelési, megfigyelési, mérési gya-

korlatok. 

Ajánlott együttműködő (kooperatív) tanulási módszerek: 
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 kérdésekre adandó válasz páros, kiscsoportos megvitatása, tisztázása; 

 problémafelvetéshez kapcsolódó páros és csoportos véleményformálás. 

 

A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei: 

 

Az Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. tankönyvek és munkafüzetek feladatainak megol-

dása, az ismeretanyag elsajátítása kezdetben még tanítói segítséggel valósítható meg. A tan-

eszközök feladatainak egy része frontálisan, a tanórán valósítható meg, néhány feladat alkal-

mas házi feladatnak, szorgalmi feladatnak. A munkafüzet feladatai önállóan vagy csoportosan, 

párosan megoldhatóak.  

Ahogy a tanulók megtanulnak olvasni, egyre több önálló feladatfeldolgozás jelenik meg 

a taneszközökben. De továbbra is fontos marad a tanórai tapasztalatszerzés, kísérletezés, te-

vékenykedtetés. Ennek tárgyi feltételei az iskolában biztosíthatók.  

Az otthoni feladatok között vannak rögzítést, gyakorlást segítőek, és szorgalmi, kite-

kintő, látókör-szélesítő jellegű feladatok is.  

 

A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok: 

 

Az Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. tankönyvek a hozzájuk szorosan kapcsolódó, rájuk 

szervesen épülő munkafüzetekkel együtt töltik be a tanítás-tanulási folyamatban a megfelelő 

funkciót.  

A pedagógusok munkájának támogatására a papír alapú kiadványokon túl az NKP-n el-

érhetőek a kiegészítő anyagok, melyeket folyamatosan fejlesztünk, bővítünk. Megtalálhatják: 

 a kiadványok digitálisan letölthető változatait, 

 tanmenetjavaslatokat normál és rugalmas változatban, 

 az egyes tankönyvi leckékhez készült játékos feladatokat: interaktív feladatok, kis-

filmek stb. 

 

A tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetek:  

 

A taneszközökhöz készültek normál és rugalmas tanmenetjavaslatok, melyek megtalálhatóak 

a kiadó honlapján (www.nkp.hu).  

1. évfolyam, normál tanmenet: https://player.nkp.hu/play/188618 

rugalmas tanmenet: https://player.nkp.hu/play/188619 

2. évfolyam, normál tanmenet: https://player.nkp.hu/play/221468/false/undefined 

rugalmas tanmenet: https://player.nkp.hu/play/221470/false/undefined  

http://www.nkp.hu/
https://player.nkp.hu/play/188618
https://player.nkp.hu/play/188619
https://player.nkp.hu/play/221468/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/221470/false/undefined


FI - 505 010 101 /1 Kör ny eze t ism e re t  1 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
F I - 505 010 202 /1  Kör ny eze t ism e re t  2 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 192 

IV. FEJEZET: A MUNKAFÜZETEK  

A munkafüzetek célja 

Ahogy a munkafüzetek bevezetőjében áll: 

„Ezt a munkafüzetet azért készítettük, hogy segítsük megérteni azt a sok információt, 

amivel találkozni fogtok tanulmányaitok során. A változatos feladatok megoldása által oko-

sodtok majd, és felismeritek környezetetek összefüggéseit, a természet szépségeit. A barátsá-

gos képek támogatják a hallottak értelmezését, a játékok biztosítják a szórakozást. 

A hangyával megjelölt részek lehetőséget adnak a differenciálásra is! A munkafüzet 

végén beragasztható matricákat találtok. Ezeket a képeket a munkafüzet megfelelő helyére, 

az adott feladathoz ragasszátok be.” 

A munkafüzet feladatai tehát a tankönyvből elsajátított ismeretanyag rögzítését, gya-

korlását, összegzését teszik lehetővé.  

Tartalma 

Az Újgenerációs Környezetismeret 1. és 2. tankönyvekhez tartozó munkafüzetek felépítése 

követi a tankönyvekét. Ennek köszönhetően a tankönyvi munka során elsajátított ismereteket 

kellőképpen lehet rögzíteni, gyakorolni. A nagy témakörök lezárásaként a munkafüzetekben 

egy-egy összefoglaló feladatsort találunk. Ezzel megvalósul az addig tanultak összegzése, új 

kontextusba helyezése is. 

Felhasználásuk módja 

A munkafüzetek felhasználási módjára a tanári kézikönyv II.b. fejezetében, a konkrét leckéknél 

adunk javaslatot. Ott megjelenik minden olyan tanóra-szervezési javaslat, amely a munkafüzet 

optimális felhasználását lehetővé teszi.  


