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Kedves negyedikes Kisdiák!
A környezetedet úgy ismerheted meg a legjobban, ha minél több felfedezést teszel. Járj-kelj 
a világban, gyönyörködj a növényekben, �gyeld meg a rovarok életét, gondozd a madarakat, 
ismerd meg önmagadat és a társaidat, tedd környezetbarátabbá az iskoládat, az otthonodat!

Fedezd fel a világot magad körül! Nézz bele egy távcsőbe, és ismerd meg alaposabban ha-
zánk tájait és a fővárost! Barangold be az erdők mélyét, a mezők végtelenjét és a vízpartok 
környékét! Tudd meg, hogyan mozognak az állatok, az emberek, sőt a növények! Kalan-
dozz a múltban, tudj meg többet elődeink életéről! Beszélgess a családodról, a barátságról!

A könyv utolsó fejezetében kiegészítő tananyagokat találsz. Ezek csak ötletet adnak a 
projektfeladatokhoz, témahetek anyagához. Érdemes hosszabban, több héten át foglal-
kozni velük. Kutass, nézz utána, készíts jegyzeteket! Az itt található témakörökből ké-
szíthettek a csoportoddal bemutatót, plakátot, kiselőadást. 

A tankönyvi ismereteket a tankönyvhöz készült munkafüzet feladatainak segítségével 
rögzítheted, gyakorolhatod, összegezheted.

Tanítód segítségével vezess meg�gyelési naplót! Jegyezd fel a vizsgálódásokon, kísérlete-
zéseken, kiránduláson tapasztaltakat! 
Élményekben gazdag felfedezéseket kívánunk neked!

Az alkotók csapata

HOGYAN HASZNÁLD A KÖNYVET?

Érdekesség 

Jól jegyezd meg!    

Szómagyarázat

Páros munka 

Csoportmunka

Szorgalmi feladat

Használd a térképet!

Vizsgálódj, kísérletezz!

Könyv- és weboldalajánló

Játsszunk!

Biztos sokatoknak van otthon számítógépe. Tudnod kell, hogy az internet világa sok 
veszélyt rejt magában, ezért mielőtt munkához látsz, mindenképpen tartsd be az alábbi 
fontos szabályokat!

– Mindig csak a felnőttek tudtával használd az internetet!
–  Ne gondold, hogy amit az interneten olvasol, az mind igaz! Hasonlítsd össze az infor-

mációkat, keress fel több oldalt is!
–  Csak ismerős embertől kapott üzeneteket nyiss meg! Ismeretlenekkel nem szabad kap-

csolatot felvenni!
–  Ne add meg a személyes adataidat!
–  Ne feledd! Mindig kérhetsz segítséget valamelyik felnőttől, ha baj van (pl. zaklatnak, 

kéretlen reklámokat kapsz)!
Örömteli tanulást és böngészést kívánunk!
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Felfedezések

1. NYÁRI ÉLMÉNYEK – ISMÉTLÉS

ŐSZUTÓ – részlet

Felhőbe rejti szép szemét,
aludni tér a nyár,
a strandföveny, a csúszdapark,
a part is néma már.
 Mentovics Éva

Eltelt a szünidő, vége a nyárnak.  Ismét az iskolában töltöd a hétköznapokat. 
Hogyan teltek a vakáció napjai? Mivel foglalkoztál a szabadidődben? Merre 
jártál? Meséld el!

A nyári szünetben sokan elutaz-
tak, hogy megszokott környeze-
tük helyett ismeretlen közegben 
szerezzenek élményeket. A váro-
si gyerekeket örömmel fogadták 
a vidéki nagyszülők. A falun élő 
gyerekek szívesen látogattak a vá-
rosi rokonokhoz. 

Az előző évben tanultál a települések fajtáiról. Nevezd meg a különböző településtípusokat! Mondd 
el a jellemzőiket!

1.

a)  Mivel tölthették a szünetet a vízparton, a sík vidéken vagy a hegyvidéken élő tanulók, vagy a 
szabadságukat ott töltő családok? Beszéljétek meg!

b)  Lapozz a munkafüzet 76–77. oldalán található domborzati térképhez! Mit jelentenek a térkép 
színei?

c)  Keressetek példákat a munkafüzet 78–79. oldalán található közigazgatási térképen vízparti, sík-
vidéki és hegyvidéki településekre! A megoldásotokat írjátok le a munkafüzet 3. feladatához!

2.
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a)  A természeti és az épített környezeti értékek felfedezése is remek nyári időtöltés lehetett. Miért 
jelentősek számunkra ezek az értékek? Miért fontos ezek védelme? Beszéljétek meg!

b)  Párban gyűjtsetek a környezetetekben megtalálható értékek közül olyanokat, amiket természe-
ti, illetve amiket épített környezeti értéke miatt ajánlanátok mások �gyelmébe! Keresd meg a 
térképeken a helyet!

3.

Néhányan talán hazánk határain túlra is elláto-
gattak a nyáron. Sorold fel a Magyarországgal 
határos országokat! Melyik ország melyik világ-
táj irányában található? Mondd el!

Jártál-e már valamelyik szomszédos országban? 
Miben más az az ország, mint a mienk?

4.

Bükk, Szalajka-völgy, 
Fátyol-vízesés

Badacsony, Szent 
György-hegyi bazaltorgonák

Kőszeg,  
Hősök tornya

Pannonhalma, Bencés 
Főapátság

Fucskár Ágnes: Magyarország rejtőzködő kincsei 
Hajni István – Kolozsvári Ildikó: Hungary [ejtsd: hangeri]

Járj utána! Mi a neve a szomszédos országok fővárosainak?

MAGYARORSZÁG

SZLOVÁKIA

SZL
OV

ÉNI
A

AU
SZ
TR
IA

UKRAJNA

ROMÁNIA

SZERBIA
HORVÁTORSZÁG

Budapest

Európa-szerte ismert természeti kin-
csünk a Balaton. Neve a szláv blato szóból 

ered, melynek jelentése magyarul: sekély tó. 

Szerinted miért így nevezték el hazánk leg-
nagyobb tavát? 

Nézz utána az interneten, hogy hol a legmé-
lyebb a Balaton! Hány méter? Hol a legseké-
lyebb a víz? Ott hány méter?

Következő órára, ha tudsz, hozz be egy távcsövet!
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2. CSILLAGKÖZI UTAZÁS

CSILLAGOK – részlet

Ha illatos, ábrándos éjen
Elnézem a sok csillagot;
Merengve a végtelenségen,

Te milyennek látod a csillagos égboltot? Játsszatok „Mondj egy szót róla” 
játékot az osztályban! Mindenki mondja ki az első szót, ami a világűrről 
eszébe jut!

A csillagászok hivatásszerűen foglalkoznak a csillagászat tudományával. Egyi-
kük, Galileo Galilei már a XVI. század elején elhivatottan kutatta az égbolt 
titkait. Meg�gyeléseihez saját készítésű távcsövet használt. Ez az eszköz egy 
domború és egy homorú lencse segítségével nagyította fel a látnivalókat. Galilei 
első távcsöve nyolcszoros, egy későbbi már körülbelül húszszoros nagyításra is 
képes volt. Galilei távcsövével a Holdat is tanulmányozhatta. A krátereken kívül 
észrevette, hogy a Holdnak nincs saját fénye, a Nap világítja meg. Galilei ismerte 
fel azt a jelentős tényt is, hogy a Föld a Nap körül kering. 
Később Kepler, majd Newton [nyúton] is tökéletesítette a 
távcsövet, Newton lencsék helyett már tükröket használt.

Elevenítsd fel az előző évben tanultakat! Milyen következ-
ménye van a Föld Nap körüli keringésének? Mondd el!
Milyen mozgást végez még a Föld? Milyen hatása van en-
nek a mozgásnak? Mondd el!

1.

A távcső messzelátó vagy teleszkóp néven is ismert. 
Távoli tárgyak, élőlények meg�gyelésére szolgáló esz-
köz. Segítségével olyan részleteket �gyelhetünk meg, 
melyeket szabad szemmel nem láthatunk. Különböző 
változatai vannak. A távcső sok helyen elengedhetet-
len kelléke a mindennapi életnek.

a)  A csillagászokon kívül kik használják még? Mire? 

b)  Vegyétek a kezetekbe a távcsövet! Hol vannak a len-
csék? Nézzetek bele a kisebb lencséken át! Aztán for-
dítsátok meg, s úgy is nézzetek bele! Mit tapasztaltok?

2.

Binokulár Csillagászati távcső

Távcső

Galileo Galilei

Lencsék

Kézi távcső

homorú

domború

Galilei felfedezését kétkedéssel fogadták az emberek, mert abban az időben még azt hit-
ték, hogy a Föld a mindenség közepén mozdulatlanul helyezkedik el, a többi égitest pedig 
körülötte forog.

Elgondolom, döbbenve érzem,
Mi semmiség, parány vagyok!
 Vajda János
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A csillagászati távcsövekkel meg�gyelhetjük a világűr objek-
tumait*, a Naprendszer égitesteit. A legtávolabbi égitesteket a 
Hubble-űrtávcsővel a világűrből kutatják a szakemberek.

3.

A Nap nélkül a Föld hideg és sötét, élettelen bolygó lenne. 
A Nap adja az élethez elengedhetetlen fényt és meleget a Föld 
számára. Energiája biztosítja a víz körforgását is. 
A napenergia jelentős megújuló energiaforrás. A napjaink-
ra kifejlesztett napelemek képesek a felületüket megvilágító 
fény egy részét összegyűjteni, és abból elektromos áramot 
előállítani. A napkollektorok segítségével pedig meleg vizet 
állíthatunk elő.

Hogyan hasznosul a Nap energiája? Mire használható a napenergiából nyert elektromos áram és 
meleg víz? Beszéljétek meg!

4.

Augusztusi estéken, a sötét égre felnézve gyakran lehet hullócsillagot látni. Ezt a fény-
jelenséget valójában azonban nem csillagok, hanem meteorok okozzák. Az űrből a Föld 
légkörébe nagy sebességgel érkező meteorokból származó kövek és porszemek felizzanak, 
majd elégnek. 

Farkas Bertalan volt az első, és ez idáig egyetlen magyar űrhajós, aki járt a vi-
lágűrben. 1980-ban a Szojuz–36 űrhajó fedélzetéről láthatta Földet. Az űrhajó-
sok nemcsak utazgatnak az űrben, hanem tudományos kutatásokat is végeznek 
a szokatlan körülmények között.

A napelemes lámpák egyre elterjedtebbek

objektum: tárgy, dolog, épület, műtárgy, létesítmény

Elevenítsd fel a tudásodat! Nevezd meg a Naprendszer boly-
góit a Naptól mért távolságuk szerint! Kezdd a hozzá legkö-
zelebbivel!

Nézz utána, hogy hol található hazánkban csillagvizsgáló! Ha tehetitek, látogassatok el az egyik-
be, például ide! www.csillagda.net

Katie Daynes [kéti déjnsz]: Kukkants bele! – Kérdések és válaszok a világűrről
É. Beaumont [bomon] – M-R. Pimont [pimon]: Csillagok és bolygók titkai

Gyűjtsetek képeket, és készítsetek plakátot vagy számítógépes bemutatót a világegyetem és az égi-
testek szépségeiről, a csillagképekről vagy az űrhajózásról!

A távcső távoli dolgok meg�gyelésére szolgáló eszköz. Felfedezése hatalmas lehetőséget adott 
az emberiség számára, például az űrkutatáshoz. Az első magyar űrhajós Farkas Bertalan. 

A következő órára hozz magaddal hajlítható szívószálat, befőttesgumit és zseblámpát!

Hubble [habl]-távcső 
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3. FÖLDI JELENSÉGEK

SZIVÁRVÁNY – SZERETET – részlet

Eső után, ha feldereng,
s tovaszállnak a fellegek,
az égen lámpást gyújt a Nap,

Mikor észlelhető a szivárvány? Hol látható? Milyen az alakja? Beszéljétek meg!

Legfontosabb fényforrásunk a Nap. A napfény kb. 8 perc alatt ér a világűrön át a Földre. Útja so-
rán 150 millió km-t tesz meg! Amikor olyan tárgyba ütközik, amelyen nem tud áthatolni, sugarai 
visszaverődnek. A fény a szemünkbe közvetlenül a fényt kibocsátó testről vagy más testekről való 
visszaverődés után jut.

A Napon kívül mi bocsáthat 
még ki fényt? Mondj példát!

Azt a tárgyat, amely fényt bo-
csát ki, fényforrásnak nevez-
zük. Kétféle fényforrás létezik: 
a természetes és a mesterséges 
fényforrás. Mi a különbség a két 
csoport között? Beszéljétek meg!

1.

a)  A látáshoz szükséges érzékszerv a szem. A szemünkbe a fény közvetlenül a fényforrásból vagy a 
tárgyakról visszaverődve jut. Miért nem látunk a sötétben? Gondoljátok végig!

b)  Világíts meg zseblámpával közelről különböző alapanyagból készült tárgyakat! Mit tapasztalsz?

Azokat a tárgyakat, amelyeken a fény áthatol, átlátszónak nevezzük. Azokat, amelyek csak a fény 
egy részét engedik át, áttetszőnek, amelyek egyáltalán nem engedik át a fényt, azokat átlátszat-
lannak mondjuk.

2.

Vizsgáljátok meg a fény terjedésének a jellemzőit! Meg�gyeléseiteket jegyezzétek le a munkafüzet 
10–11. oldalának 3. feladatához!

a)  Tanítótok segítségével gyújtsatok meg egy gyertyát! Álljátok körbe úgy, hogy akadálytalanul 
lássátok! Amíg a lángot �gyelitek, guggoljatok le, majd álljatok lábujjhegyre! Cseréljetek egy-
mással helyet, és ismételjétek meg a meg�gyelést!

b)  Egyikőtök kapcsolja be a zseblámpát, és fogja maga elé! A társa egy hajlítható szívószálat egye-
nes állapotban tartson a szeme elé, és nézzen a fényforrás felé! Ismételjétek meg a meg�gyelést 
úgy, hogy a szívószálat a vizsgálódás közben meghajlítjátok!

3.

csillogó, színes sugarak
alkotnak hét szín kupolát
alatta zöldell a világ.
 Aranyosi Ervin
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Amikor a Nap sugarai megvilágítják az esőcseppeket, akkor a 
fény áthalad a vízcseppen, mely különböző mértékben téríti el a 
fénysugár összetevőit, így a napfény különböző színekre bomlik. 
Így jelenik meg például az égbolton a szivárvány. 

Napos időben gyakran látható szivárvány vízesés és szökőkút 
mellett, vagy a kertben locsolás közben. Miért? Magyarázd meg! 

4.

A látás mellett a hallás útján szerezzük a legtöbb 
információt a környezetünkből. Mondj példát a 
hangokból következtethető tudnivalókra!

A hang a hallószervünk által felfogott rezgés. 
Érzékeléséhez szükséges egy hangforrás, ami 
kelti, és egy közvetítőközeg, ami a fülünkhöz 
juttatja. Ez leggyakrabban a levegő, de lehet a 
víz is. Ha nincs közvetítőanyag, akkor hiába 
van hangforrás, nem halljuk meg a rezgéseket.

5.

Bizonyítsd a hang érzékelését! Tapasztalataidat jegyezd le a munkafüzet 6. feladatához!

a)  Szorítsd az egyik kezeddel a padra a vonalzód egyik végét! A másik kezeddel pengesd meg a sza-
badon álló részt! Ismételd meg a pengetést úgy, hogy változtatsz a vonalzó leszorított hosszán!

b)  Ütögess meg ceruzával egy vízzel teli poharat! Ismételd meg félig töltött és üres pohárral is!

c)  Egyikőtök feszítsen ki a két keze között egy befőttesgumit. A többiek a körmükkel pengessék 
meg! Ismételjétek meg a feladatot erősebben és gyengébben kifeszített gumival is!

6.

A Holdon nincs víz, nincs levegő. Nem fúj a szél, nem esik az eső, mert a Holdnak nincs légköre. 
Van-e hang a Holdon? Válaszodat indokold!7.

A szivárvány keletkezése

Vannak olyan állatok, amelyek az emberi fül számára hallhatatlan hangokat is érzékelik. 
Az elefántok 500 km-ről is érzékelik a vihar keltette hangokat, és arra mennek, hogy víz-
hez jussanak. A denevérek pedig az általuk kibocsátott, visszaverődő hangok segítségével 
vadásznak apró repülő rovarokra.

A természetes és a mesterséges fényforrások fényt sugároznak ki magukból. A fény a tér min-
den irányába, egyenes vonalban terjed. Szemünkkel érzékeljük. A hang a fülünkkel hallható 
rezgés. Ha nincs közvetítésére alkalmas anyag, akkor nem érzékeljük. Egy hangot annál ma-
gasabbnak hallunk, minél nagyobb a rezgésszáma. 

A szivárvány színei mindig ugyanabban a sorrendben követik egymást. Az ív tetejétől 
nézve a következő sorban láthatók: vörös, narancs, sárga, zöld, világoskék, sötétkék, lila.

napfény

esőcsepp

színekre 
bontott fény

szivárvány
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1. LAKÓHELYEM 

II. Barangolás

1. LAKÓHELYEM 

„A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.”
Tamási Áron

Milyen kötelességekre gondolhat a költő? Ti hogyan vehettek ezekben részt? Vitassátok meg!

Élőhelyünk, a Föld, sokféle 
nemzetnek ad otthont. A mi 
hazánk Magyarország. A Föld 
méretéhez hasonlítva egy pici 
terület. Európa közepén találha-
tó, a Kárpát-medencében. 

A Föld más országaiban is 
élnek magyar emberek. Mit 
gondolsz, miért? Milyen egyéb 
nemzetek/nemzetiségek tagjai 
élnek még Magyarországon?

1.

Földünk felszíne egyenetlen. Kiemelkedések, mélyedések és sík területek 
egyaránt találhatók rajta. Ennek a változatos felszínnek a nagy részét víz 
borítja. A vízfelületből kiemelkedő területet szárazföldnek nevezzük.

Értelmezd az ábrát! Mit veszel észre? Mondd el! 

2.

A földfelszín vizeit két csoportra osztjuk: állóvizekre és folyóvizekre.

a)  Az állóvizek a földfelszín kisebb-nagyobb mélyedé-
seit kitöltő vizek: mocsarak, lápok, fertők, tavak, 
tengerek, óceánok.

  A Csendes-óceán egymaga nagyobb területű, mint 
az összes szárazföld együttvéve. 

 Mi a neve a másik két óceánnak? Nézd meg a térképen!

3.

Föld Európa

Fertő Láp

Kárpát-medence

A szárazföld és a víz aránya

víz 71%

szárazföld 29%szárazföld 29%

Földünk felszíne nem végleges. Különböző hatások (pl. a vulkáni tevékenység, a víz, a jég 
és a szél munkája) miatt folyamatosan változik. Ezek a változások nagyon lassúak, csak 

több ezer vagy több millió év alatt mutatkoznak meg. Vannak azonban olyan természeti ka-
tasztrófák, melyek hirtelen végbemenő változásokat idéznek elő.

Milyen hatása lehet a felszín változásának? Milyen természeti katasztrófákról hallottál már? 
Gyűjtsétek össze egy gondolattérképen!

Versenyezzetek! Megadott idő alatt írjátok össze mi-
nél több, létező országnak a nevét!

Magyarország
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Az emberek lakóhelye nemcsak a felszínformák miatt különböző. A történelem során különféle 
településfajták alakultak ki. Hazánk lakói tanyán, falun vagy városban, nagyvárosban élnek.

Gyűjtsétek össze gondolattérképen az egyes településtípusok előnyeit és hátrányait az ott élők és a 
kirándulók szempontjából!

5.

A szárazföld különböző magasságú felszínformáit 
együtt domborzatnak nevezzük.

a)  Az ábra segítségével elevenítsd fel az előző év-
ben tanultakat! Mit jelent a magassági szám? 
Mihez viszonyítva számítják? Milyen felszín-
formák léteznek? Milyen színnel jelöli a térkép 
azokat? 

b)  Magyarázd meg! Magyarország domborzati térképén miért nem 
használják a sötétbarna színt? Magyarország legalacsonyabb 
pontját milyen színen találod meg?

c)  A körgra�konon a hazánkban található felszíni formák aránya 
látható. Olvass az ábráról! Értelmezd!

4.

b)  A folyóvizek többnyire forrásokból, olykor egy tóból erednek, és egy másik folyóba vagy tóba, 
tengerbe, óceánba ömlenek. A magasabb területekről az alacsonyabbak felé folynak. Nagyság 
szerint sorban: ér, csermely, patak, folyó, folyam. A csatorna mesterségesen kialakított vízfolyás.

Hogyan hasznosítják az emberek a természetes vizeket? Beszéljétek meg!  
Miért építenek az emberek csatornát? Hogyan jelölik ezeket a térképen?

A Föld felszínének nagy részét víz borítja. A felszín formáit domborzatnak nevezzük. A felszíni 
formákat a tengerszint feletti magasságuk szerint csoportosíthatjuk. 0–200 m magasságon he-

lyezkedik el az alföld, 200–500 m-en a dombság, 500–1500 m-en a hegység. Az 1500 m-nél magasabb 
kiemelkedéseket magashegységeknek nevezzük. Településeink fajtái: tanya, falu, város, nagyváros.

Tanya

PatakCsermelyÉr FolyamFolyó

Falu Nagyváros

2%

68%
30%

alföld
dombság
hegység

2%

68%
30%

alföld
dombság
hegység
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BarangolásII.

2. CSODÁS FŐVÁROSUNK, BUDAPEST

A Föld minden országának van fővárosa. A főváros az ország életében kiemelt jelentőségű város, melyet az ország 
szívének is neveznek. 
Szerinted miért? Segítségül nézd meg a munkafüzet 78–79. oldalán található közigazgatási térképet!

Hazánk fővárosa Budapest, a Duna két partján fekszik. A folyó É–D irányban 
szeli át a várost. Gondolkodj! Melyik partján fekszik Buda, melyiken Pest? 
Miben segíti a város életét a folyó? Beszéljétek meg!

Buda a Budai-hegység területén található, ezért felszíne hegyes-dombos. Pest a Pesti-síkságon 
épült, ezért felszíne alacsony, sík táj.
Budát és Pestet hidak kötik össze. A folyó felett 12 közúti és 2 vasúti híd ível át. A turisták által is 
kedvelt gyönyörű hidak miatt Budapestet a hidak városának is nevezik. 

1.

A mai Budapest három régebbi város, Buda, Pest és Óbuda egyesítésével jött létre 1873-ban. A vá-
ros azóta folyamatosan növekszik és fejlődik. Jelentős közlekedési központtá nőtte ki magát. Innen 
indul ki a vasút- és közúthálózat. 

A főváros három fő vasúti személypályaudvarán, a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron hatal-
mas a forgalom. Szinte percenként indulnak a vonatok az ország különböző pontjaira és külföldre. 
Budapesten található hazánk legnagyobb repülőtere is, a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Re-
pülőtér. Forgalma meghaladja az évi 10 millió utast. 

Nézz utána a légikikötő közlekedésének! Hova indulnak, és honnan érkeznek repülőgépek egyet-
len nap alatt? http://www.bud.hu/utazas/jaratinformacio

Hazánkban csak Budapesten közlekedik metró. Mit tudsz erről a közlekedési eszközről? Mondd el! 

2.

Figyeld meg a főváros felszínét! Mutasd meg Budát és Pestet a képen!

A Széchenyi lánchíd a legrégebbi Duna-hidunk. Építtetőjéről, gróf Széchenyi 
Istvánról kapta a nevét. A magyar főváros egyik jelképe látható a 200 forintos 
érménken is. 

BUDA PEST
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Az Országház

Budapest hazánk legnagyobb ipari és kereskedelmi központja. 
Külvárosi részein és a vonzáskörzetében sok ember dolgozik a 
bevásárlóközpontokban, a gyárakban, a raktárakban, a piaco-
kon. Az üzemekben többek közt híradás- és számítástechnikai 
eszközöket, elektromos gépeket, gyógyszereket készítenek.

Nézz utána! Mit gyártanak az Ikarus, a Tungsram, az Egis gyárak üzemeiben?

7.

Budapest lakóinak egy része lakótelepeken, lakóparkokban él, 
mások a sűrűn lakott belvárosban, vagy éppen a csendesebb  
kertvárosban laknak.

Hol laknál szívesebben? Lakótelepen, a belvárosban vagy kertvá-
rosban? Miért? Gyűjtsd össze önállóan egy táblázatban a válasz-
tott lakóterületed előnyeit, hátrányait! Ezután alakítsatok ki 
3 csoportot aszerint, hogy ki hol szeretne élni. Nyissatok vitafó-
rumot a többi csoporttal! Érveljetek a saját választásotok mellett!

6.

A főváros központja számos fontos intézménynek is otthont ad. 
Bankok, szállodák, irodaházak, kutatóintézetek, egyetemek, hi-
vatalok működnek a térségében. A városnak ez a része sok em-
bernek ad munkát. Fejlett közlekedési hálózattal, számos szol-
gáltatással segíti az emberek életét. 

Gyűjts példát különböző szolgáltatásokra!

5.

Budapest legrégebben épült városrésze, a belváros, jelentős idegenforgalmi és kulturális helyszín. 
Színházak, mozik, múzeumok, zenei rendezvények, gyógyfürdők várják itt a látogatókat. Köz-
kedvelt programot nyújt a családok számára a Fővárosi Állat- és Növénykert. Hazánk fővárosát 
„Fürdőváros”-ként is emlegetik. 

Nézz utána, hány fürdője van Budapestnek! Írj listát! 

Személyes tapasztalatotok és az internet segítségével állítsatok össze egy 3 napos programjavaslatot 
egy Budapestre kiránduló család számára!

4.

A pesti Duna-part ékessége az Országház. Ebben az épületben 
ülésezik az országgyűlés, innen irányítják az ország életét. Itt őr-
zik a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket is.

Milyen rokon értelmű kifejezést használnak még az Országház 
megnevezésére? Mondd el!

3.

Kertváros

Lakótelepek

Budapest, belváros

A Szent Korona 

Budapest a Duna folyó két partján épült. Innen irányítják az ország életét. Közlekedési cso-
mópont, idegenforgalmi és kulturális központ. Ipara és kereskedelme jelentős.
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BarangolásII.

3. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN

ÁLOM EGY HELIKOPTERRŐL – részlet

Ha volna egy kis helikopterem,
bejárnám az egész földtekét!
Megnézném, hogy a Jeges-tengeren
július huszadikán van-e jég.

Hova utaznál, mit néznél meg, ha helikopterre ülhetnél? Írjatok listát a padtársaddal! Beszélgessetek róla!

a)  Ahhoz, hogy az emberek eljussanak a lakó-
helyüktől távolabb lévő helyekre, általában 
közlekedési eszközöket használnak. Ezek-
nek az eszközöknek egy része a szárazföldön 
közlekedik. A szárazföldi közlekedésnek két 
fajtája létezik: a közúti és a vasúti.

  Melyik szárazföldi közlekedési eszközzel 
utaztál már? Melyik környezetbarát? Miért?

b)  Az országutak és a vasútvonalak behálózzák az egész ország területét, és folytatódnak a szomszé-
dos, sőt távolabbi országok irányában. Az utazáshoz igénybe vehetünk saját tulajdonú (családi) 
vagy közösségi járműveket. A közösségi járművek egy időben nagyobb létszámú utas szállítását 
biztosítják, ezért azokat tömegközlekedési eszközöknek nevezzük. Ma már elképzelhetetlen a 
városi élet a tömegközlekedési járművek nélkül. 

 Mi a különbség a helyi és a helyközi tömegközlekedés között? Nézz utána!
 Milyen szabályok érvényesek a tömegközlekedési eszközök használatára? Mondd el!

c)  A tömegközlekedési eszközök igénybevételével kevesebb autó használatára van szükség. Csök-
kenthető a forgalmi dugók száma, és kevesebb kipufogógáz kerül a levegőbe. Minél több ember 
használja a tömegközlekedési eszközöket, annál tisztább marad a levegő.

  Miért fontos a levegő tisztaságának a megőrzése? Milyen káros hatása lehet a szennyezett le-
vegőnek? Gyűjtsétek össze!

  A levegő tisztaságának megóvása érdekében kisebb távolságok megtételére emberi erővel hajtott 
közlekedési eszközt is használhatunk. Melyik eszköz működik így? Miért ajánlott a használata? 
Mondd el! Milyen szabályokat kell betartanod, ha ezzel közlekedsz?

d)  A közlekedési eszközöknek jelentős szerepük van a teherszállításban is. A tehergépkocsik, ka-
mionok, tehervonatok egyszerre nagyobb mennyiségű áru szállítására alkalmasak.

 Mikor szükséges hűtőkamionnal fuvarozni? Mondd el!

1.

A málnaszörpömet behűteném,
s a Tűzföldön innám meg jegesen,
s a karácsonyt is távol tölteném,
méghozzá a Húsvét-szigeteken.
 Végh György
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A vízi közlekedés járművei a hajók és a csónakok. A vízen törté-
nő közlekedésnek a hidakkal nem rendelkező folyószakaszokon 
vagy állóvizeken való átkelésben van jelentős szerepe. A szemé-
lyek és a szárazföldi járművek szállítása ezekben az esetekben 
kompokkal történik.  A turisták szívesen vesznek részt sétahajós 
kirándulásokon. A vízi közlekedés egyik előnye, hogy rendkívül 
súlyos és nagy méretű rakományok hosszabb távolságra történő 
szállítására is alkalmas, ugyanakkor környezetbarátabb.

Milyen szabadidős programhoz használnak az emberek csónakot? Milyen biztonsági szabályokat 
kell ilyenkor betartani? Beszéljétek meg!

2.

A légi közlekedés nagy távolságok rövid idő 
alatti megtételére nyújt lehetőséget. A leve-
gőben repülők és helikopterek közlekednek, 
melyek leginkább személyszállításra hasz-
nálatosak. Súlyos baleseteknél a sebesülte-
ket a légi mentők juttatják a kórházba. So-
kak által kedvelt sporteszköz a hőlégballon.
A légi közlekedésnek is vannak szabályai. 
Ezek betartásával elkerülhető, hogy a gépek a levegőben összeütközzenek egymással. A pilóták 
munkáját az irányítótornyokból és radarmeg�gyeléssel segítik.

3.

Szállj be a régi repülőgépekbe, keresd fel a repülőgép-múzeumot! www.aeropark.hu

Járj utána Ikarosz legendájának!

Balatoni sétahajó

HőlégballonUtasszállító repülő

•  A hosszú idejű víz alatti tartózkodásra kialakított közlekedési eszköz a tengeralattjáró. 
Katonai, kutatási és mentési feladatokra használják. 

•  Léteznek olyan nyaralásra szánt óceánjáró hajók, melyek több mint 15 emeletesek. Sport-
pályák, medencék, csúszdák, színház, éttermek, üzletek találhatók rajtuk.

•  Az első repülőgép 1903-ban emelkedett fel, és 12 másodpercig 
repült. Tervezői és kipróbálói a Wright [rájt] testvérek voltak.

•  Az ember a levegő után a világűrt is meghódította. Boly-
gónkon kívülre először 1957-ben került közlekedési esz-
köz. Ekkor állították Föld körüli pályára a Szputnyik–1 
elnevezésű mesterséges holdat.

A közlekedés a személyek és az áruk szállítására szolgál. Történhet szárazföldön, vízen és 
levegőben. A közlekedési eszközök közlekedési útvonalakon közlekednek.  A tömegközleke-
dés, a kerékpározás, a hajózás környezetbarátabb.
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III.

1. ALFÖLD 

Itthon vagyok

A mai órán egy képzeletbeli utazás veszi kezdetét, melynek állo-
másai Magyarország nagytájai lesznek. 

Emlékezz vissza, mit tanultál már! Nevezd meg hazánk nagytájait!
Csoportosítsd a nagytájakat magasságuk szerint!

A táj szépsége sok művészt megihletett. Pető� Sándor is büszkén val-
lotta, hogy a vidék szülötte. Olvasd el a költőnek Az alföld című versét!

Az Alföld hazánk legnagyobb tája. Az ország keleti és déli részén fekszik. A Sió vonalától a keleti 
országhatárig húzódik. Keleten és délen továbbnyúlik a szomszédos országok területére. 

Nézd meg fenti térképet! Mely nagytájak határosak az Alfölddel?

1.

Az Alföld területe régen erdőségekkel, helyenként mocsarak-
kal szabdalt vidék volt. A földművelés elterjedésével az emberek 
az erdőket kiirtották, szántóföldeket alakítottak ki a helyükön. 
A kanyargós Tisza és mellékfolyóinak területén gyakori volt az 
árvíz, ezért az emberek az árterületeken új, egyenesebb medreket 
ástak, és ezekbe terelték a vizet. Így újabb termőterületeket tud-
tak kialakítani, melyeket árvízvédelmi gátakkal védenek. 

A tájalakító munkának nem csak előnye volt. Milyen hátrányok-
kal járt az ember beavatkozása a természetbe? Gyűjtsétek össze 
az előnyöket és a hátrányokat! Véleményeteket indokoljátok!

2.

A nagytáj területét a rajta áthaladó Duna és Tisza 3 részre osztja. 
Ezek a területek a Mezőföld, a Duna–Tisza köze és a Tiszántúl. 

Keress az Alföld területén található településeket a munkafüzet 
4. feladatának a segítségével!

3.

Hazánk nagytájai közül az Alföldön süt a legtöbbet a nap, amely 
kedvező a mezőgazdaság számára, viszont gyakoriak az aszá-
lyok*. Tavasz végén, nyár elején sok a csapadék, az év többi részé-
ben jóval kevesebb.

aszály: hosszú ideig tartó szárazság, mikor a csapadékhiány és a 
szél miatt a növények nem jutnak elég nedvességhez, olykor el is 
száradnak.

Mit tehet az ember aszály idején? Mondd el!

4.

Mezőföld TiszántúlDuna–Tisza köze

Árvizes terület

Aszálykor a föld kiszárad, megrepedezik
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Az Alföld szabadtéri emlékhelyei közül az egyik az Ópusztasze-
ri Nemzeti Történelmi Emlékpark, ahol megtekinthető Feszty 
Árpád A magyarok bejövetele című körképe.

7.

A Hortobágyi Nemzeti Park Közép-Európa legnagyobb pusz-
tája. Híres madárvilágának védett fajai a túzok, a daru és a sziki 
pacsirta. A park látogatói megismerhetik a pásztorkodás hagyo-
mányait és az őshonos állatokat. Megcsodálhatják a Hortobágy 
folyón átívelő nevezetes Kilenclyukú hidat is.

A hazai nemzeti parkokról a tankönyv VIII./3. leckéjében többet 
is megtudhattok.

6.

A kedvezőtlen körülmények ellenére az Alföld nagyon alkalmas a földművelésre. A talaj minősége 
a legtöbb területen nagyon jó, kedvez a kultúrnövények (búza, kukorica, napraforgó, zöldségek, 
gyümölcsök stb.) termesztésének. Itt a legjelentősebb a növénytermesztés és az állattenyésztés.

Nevezd meg a vidék jellemző állatait a képek segítségével!

5.

Az Alföld a legnagyobb és legmelegebb éghajlatú nagytáj. Felszíne alacsonyan fekvő síkság. 
Két nagy folyója, a Duna és a Tisza 3 részre osztja: Mezőföld, Duna–Tisza köze, Tiszántúl. 

Területén nemzeti parkok bemutatóhelyei tárják elénk a területre jellemző régi mesterségeket, 
eszközöket, kultúrát, és mutatják be a természeti értékeket.

Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark  

Csontváry Kosztka Tivadar: Vihar  
a Hortobágyon (1903)

Aratás Milyen haszonállatokról tanultál az előző tanévben? Sorold fel!

Az Alföld lakosságának régi életformáját, a természetes növénytakarót és egykor gazdag ál-
latvilágot a terület nemzeti parkjai mutatják be: a Hortobágyi Nemzeti Park, a Kiskunsági 
Nemzeti Park, a Körös-Maros Nemzeti Park 
és a Duna-Dráva Nemzeti Park. 

Feszty Árpád: A magyarok bejövetele 
– részlet (1892–94)
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III. Itthon vagyok

2.  KISALFÖLD

A mai órán hazánk északnyugati részére látogatunk. 
Itt található az Alföld felszínéhez hasonló nagytájunk, a Kis-
alföld. 

Nézd meg a térképet! Miért ezt a nevet kaphatta ez a terület? 

A Kisalföld túlnyúlik hazánk határán. Sík vidékének nagyobb része Szlovákiában, kisebb része 
Ausztriában található. A területen az emberek jelentős átalakító munkát végeztek. Miért irtotta ki 
az ember az erdők egy részét? Miért szabályozták a folyókat? Mondd el!

1.

A Kisalföld felszínének kialakulásában jelentős szerepük volt a 
folyóknak. A hegyekből érkező Duna és mellékfolyói hordalé-
kukkal töltötték fel a területet. Kavicsot, homokot, iszapot terí-
tettek el a tájon. Így lett a Kisalföld termékeny talajú síkság. 

Miért síkság lett ennek a felszínnek neve? Magyarázd meg! 

2.

A jó minőségű talaj, a csapadékos és enyhe időjárás kedvez a mezőgazdaságnak. Búzát, árpát, 
cukorrépát és takarmánynövényeket termesztenek itt az emberek. A dús füvű legelőkön szarvas-
marhát tartanak, de tenyésztenek sertést és barom�t is. A terményeket az élelmiszeripar, az állatok 
húsát a húsipar dolgozza fel.

Miből mi lesz? Készíts listát a növényekből és az állatokból készített termékekről!

4.

A Kisalföld jelentős városai fontos ipari és közlekedési csomópontok. A térség legnagyobb telepü-
lésén, Győrben autómotorokat és alkatrészeket készítenek. 

Keresd meg a képeken látható városokat a munkafüzet 78–79. oldalán található közigazgatási térképen!

5.

A Kisalföldön kevesebb a napsütés, és egyenletesebben oszlik el a csapadék, mint az Alföldön. 
E nagytájat sok patak, folyó és csatorna hálózza be, melyek mind a Dunába torkollanak. 

Miért kedvező ez az időjárás? 

3.

Szigetköz

Komárom, ErődrendszerMosonmagyaróvár, VárGyőr, Városháza

Fedezd fel Győrt turistaszemmel! Készíts kiselőadást 
a város látnivalóiról! http://turizmus.gyor.hu/
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