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Környezetünk tárgyai
1. Mesélj a képrôl! Ki mit csinál?
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2. Csoportosíts néhány tárgyat a 3. oldal ábrájából halmazállapotuk szerint!

Szilárd: 

Folyékony: 

Légnemû: 

3. Mibôl készültek a képeken látható tárgyak? Írd a számukat a négyzetekbe!

Természetes anyagból készültek:  ,  ,  ,  ,  .

Mesterséges anyagból készültek:  ,  ,  ,  .

Rajzolj egy lapra 3-3 tárgyat mindkét csoporthoz!

  Természetes anyag például a kô, a fa, a bôr, a gyapjú, a pamut, 
az agyag. Az ember ezeket az anyagokat közvetlenül használja 
tárgyak, eszközök készítésére. 
Mesterséges anyag például az üveg, a tégla, a gumi, a mûanyag. 
Az ember állítja elô a természetben található anyagokból.

4. A tárgyaknak sokféle tulajdonságuk van. Rajzolj minden keretbe egy olyan 
tárgyat, amelyre a megadott tulajdonság jellemzô!

törékeny kemény puha könnyû átlátszó

Tulajdonságaik alapján mondd el, mire használjuk ôket!
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5. Mi történik a tárgyakkal, ha ráütünk egy kalapáccsal? Végezd el a kísérletet 
egy deszkalapon!

A tárgy alakja nem változott:   ,  ,  ,  ,  .

Alakja megváltozott:   ,  ,  .

A tárgy kemény:   ,  ,  ,  ,  , puha:   , rugalmas:   ,  ,  .

A felsorolt tulajdonságok közül melyek jellemzôek a kalapácsra? 

Milyen anyagokból készültek a fenti tárgyak? 

Milyen halmazállapotúak? 

6. Vizsgáld meg a kerékpárodat! Mely anyagból készültek a részei?

A kerékpár mely része:

rugalmas?  kemény? 

puha?  törékeny? 

Miért ilyen tulajdonságú anyagokból készítették ôket?
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1. Zsófi  és Peti nagyon szereti a kakaós süteményt. Mibôl mennyi kell a süte-
mény elkészítéséhez?

A tárgyak mérhetô tulajdonságai

Készítsd el otthon felnôtt segítségével te is! Nagyon fi nom!

a) Mit mivel mérünk?

b) Miért kell a mennyiségeket pontosan betartani?

2. Melyik mérôeszközzel melyik tárgy hosszúságát tudod megmérni? Indokold 
meg választásodat!

mérendô 
tárgy

mérôeszköz
mérendô 

tárgy

mérôeszköz

4 dkg25 dkg25 dkg2 és fél dl1 csomag5 dkg1 db

8 cm 5 cm
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3. Mérd meg a két ceruza hosszát! Elôtte végezz becslést!

becslés:  ujjnyi,   cm becslés:  ujjnyi,   cm

mérés:  ujjnyi,   cm becslés:  ujjnyi,   cm

4. Mi történik a képeken?

a) Miért folyik ki a víz az edényekbôl?

b) Kinek mit kellett volna tennie, hogy ne folyjon ki a víz?

5. Olvasd le a mérôhengerrôl, melyik tárgy emelte meg legjobban a víz szintjét!

Az -nak a legnagyobb a térfogata, mert 

 .

  A tárgyaknak, dolgoknak térfogatuk van. Amekkora a térfogatuk, 
annyi vizet szorítanak ki az edényekbôl.
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6. Melyik edényben van a legtöbb folyadék?  Tegyél közéjük <, =, > jelet!

Becsüld, majd mérd meg az üvegek ûrtartalmát! Mondd el, mit tapasztaltál!

becslés: 1.  dl,  2.  dl  3.  dl mérés: 1.  dl,  2.  dl,  3.  dl

7. Melyik folyadékhoz melyik mennyiség tartozik? Miért?

l dl cl ml

8. Töltsetek a mérôedényekbe különbözô anyagokból azonos mennyiséget! 
Becsüljétek meg a tömegüket, majd végezzétek el mérleg segítségével a 
mérést!

a) Állítsátok az edényekben lévô anyagokat tömegük szerint növekvô sor-
rendbe!

becslés:   dkg   dkg   dkg   dkg   dkg

mérés:   dkg   dkg   dkg   dkg   dkg

b) Miért különbözô a tömegük a fenti anyagoknak?

1 2 3 4 5

1 2 3 1 2 3

búzadara bab liszt tej víz
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9. Mennyi a tömegük az azonos térfogatú, de különbözô anyagoknak?

1l búzadarának:  dkg 1l babnak:  dkg 1l dióbélnek:  dkg

1l homoknak:  dkg 1l rizsnek:  dkg 1l víznek:  dkg

Magyarázd meg a különbözô mérési eredményeket!

  Az azonos térfogatú, de különbözô anyagoknak nem azonos a 
tömegük.

10. Milyen tevékenységeknél elengedhetetlen a pontos mérés? Rajzolj te is egy 
példát az üresen hagyott helyre!

11. A konyhában használatos eszközöket is használhatsz mérôeszközként, pél-
dául csészét, kanalat. Mérd meg velük az 1. feladatban (6. oldal) szereplô 
anyagok mennyiségét!

2 és fél dl tej =  csésze tejjel. 4 dkg kakaó =  evôkanál kakaóval.

25 dkg liszt =  csésze liszttel. 25 dkg cukor =  evôkanál cukorral.
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