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A mi iskolánk

4. Melyik helyiség milyen irányban van az iskoládban?

a) Új osztálytársad érkezik. Keresi a 2. osztály tantermét. Te a bejáratnál 
találkozol vele. Magyarázd el, merre van a tantermetek!

b) Vendég érkezik az iskolába. Te a portánál állsz. Az igazgatói irodát keresi. 
Magyarázd el, milyen irányba, merre menjen! 

c) Új osztálytársad könyvet szeretne kölcsönözni. Te a 2. osztály tanterme 
elôtt állsz. Magyarázd el, milyen irányba, merre menjen a könyvtárba!

3. Rajzold le az osztálytermedet! Mutasd be!

1. Mutasd be az iskoládat!

Az iskolád neve: 

Címe: 

A tanítód neve: 

Ki a barátod az osztályban? 

Melyik tantárgyat szereted a legjobban? 

Hány tanuló jár az osztályodba? 

Hány tanterme van az iskoládnak? 

2. Húzd alá azoknak a helyiségeknek a nevét, amelyek a te iskoládban is meg-
találhatók!

uszoda, tantermek, könyvtár, konyha, ebédlô, porta, tanári szoba, 
tornaterem, öltözô, orvosi szoba, szertár, vécék, aula, informatikaterem
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5. Mondj véleményt a képen látottakról!

Mikor érzed jól magad társaiddal?

  Az osztály egy közösség.
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6. Milyen eszközöket használhatsz a távolság mérésére?

Melyik mérôeszközzel tudod pontosan megmérni a helyiségek hosszúságát, 
szélességét?

A tanterem szélessége:

becslés:  lépés mérés:  lépés különbség: 

becslés:  m mérés:  m különbség: 

A tanterem hossza:

becslés:  lépés mérés:  lépés különbség: 

becslés:  m mérés:  m különbség: 

7. Milyen közlekedési táblák és lakóházak találhatók az iskolád környékén?

8. Szervezzétek meg közösen a munkát! Készítsétek el az iskola környékén lát-
ható épületek kicsinyített mását! A terepasztalon rendezzétek el az iskolátok 
környékének látképét!
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Lakóhelyem és környéke
Zsófi  és Peti az osztállyal kirándult. A tanító nénivel elsétáltak a város szélére. 
Nem is gondolták, mennyi érdekes látnivalóval találkoznak. Rajzot készítettek 
arról, amit láttak és megfi gyeltek.

1. Meséld el a kép alapján, mit látott Zsófi  és Peti a kiránduláson!

2. Rajzold le te is, amit a sétán láttál, megfi gyeltél! Hasonlítsd össze a két tájat!
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3. Mit látsz a képeken? Melyik leírás melyik képhez tartozik?

síkság

dombság

völgy

hegység

folyó

tó

patak

1. Messzire ellátni, olyan sík a felszín.
2. A tájból magasan emelkedik ki. 
3. Alacsonyabb kiemelkedés.
4. A hegyek között hosszanti irányban húzódik. 
5. Mederben folyó víz, amelyen hajók is közlekednek.
6. Kisebb folyóvíz, a medre nem mély. 
7. Nagyobb vízfelületû állóvíz.

  Környezetünk felszíne változatos. A magasabb kiemelkedést hegy-
nek, az alacsonyabb kiemelkedést dombnak nevezzük. Az alacsony,  
egyenletes felszínû táj a síkság. A tájat folyó, patak és tó teszi még 
változatosabbá.
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4. Alakítsatok ki a terepasztalon hegyeket, dombokat, síkságot és folyót! Öntse-
tek vizet a folyó medrébe! Figyeljétek meg, merre folyik benne a víz!

5. Fel a hegyre, le a völgybe… Milyen részei vannak a hegynek?
1. hegyláb  2. hegycsúcs  3. hegyoldal  4. hegytetô

6. Rajzold le válaszodat az üres keretekbe! Indokold a rajzodat!

1. Milyen annak a tájnak a felszíne, ahova Zsófi  szánkózni megy?
2. Milyen felszínû tájon könnyû kerékpározni?
3. Hová építenél kilátót?
4. Hová mennél csónakázni?

7. Alakítsátok ki a terepasztalon lakóhelyetek felszínét! 
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