
A világ teremtése

TEREMTÉSTÖRTÉNETEK, EREDETMESÉK

Érdeklôdj!

– Mely könyvek foglalkoznak a világ teremtésével?

Mit teremtett meg elôször Isten a Biblia szerint? Írd le!

Jelöld a válaszokat az olvasmányban!

a) Milyen volt kezdetben a Föld?

b) Hogyan nevezte el az Isten a világosságot és a sötétséget?

c) Mi történt a harmadik napon?
d) Hányadik napon teremtette meg a két nagy, világító testet?

Fejezd be a mondatot!

Az ötödik napon Isten élôlényekkel népesítette be , 

és megteremtette a .

Válaszolj írásban a kérdésekre! Hányadik napon teremtette az Isten az embert?

Mi célból teremtette az Isten az embert?

Mi történt a hetedik napon?

a) Számozással rendezd idôrendbe a mondatokat!

Gyûljenek össze az ég alatti vizek egy helyre, és emelkedjék ki a száraz!

És világosság lett.

Este lett és reggel: az ötödik nap.

Isten a boltozatot égnek nevezte.

Isten a saját képmására férfinak és nônek teremtette az embert.

b) Gyakorold az olvasmány tartalmának elmondását a helyes idôrend alapján!

Gyakorold a hangos olvasást lényegkiemelô válogatással!
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Az ember teremtése

TEREMTÉSTÖRTÉNETEK, EREDETMESÉK

Egészítsd ki a mondatokat az olvasottak segítségével!

a és az megalkotta,

Amikor az Úristen nem volt növény.

nem adott esôt a 

nem volt ember sem.

Az Úristen megalkotta az embert a porából, és orrába lehelte az

leheletét.

Válaszolj a kérdésekre! Hogyan nevezte az Úris-
ten az elsô embert?

Hol ültette el az Úristen a paradicsom kertjét?

Mit sarjasztott az Úristen a földbôl?

Melyik fáról nem ehetett Ádám?

Írd le, mit teremtett még az Úristen a földbôl!

Keresd meg a választ az olvasmányban!

Hogyan és mibôl teremtette meg az Úristen Évát?

Kiknek az anyja volt Éva? Írd le!

Gyakorold a tartalommondást!

Gyakoroljátok a hangos olvasást stafétaolvasással!
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Az ember teremtésérôl minden nép körében számtalan mítosz él. A germán teremtés-
történet alapján az elsô embereket fatörzsekbôl formázták. A bibliai részlet elolvasása
alapján válaszolj a kérdésekre!
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A szelek eredete

Írd le, hol játszódik a mese!

Egészítsd ki a mondatokat aláhúzással! Minden mondatnál csak egy megoldást jelöl-
hetsz!

Amikor a kapitány a hajójával útnak indult, . . .

szélcsend volt. nagy vihar volt.

Szélországnál kiment a partra . . .

egy matróz. egy szakács. a kapitány.

Nyakon csípett a kapitány egy csomó szelet, és begyömöszölte ôket . . .

a zsákokba. a dobozokba. a ládákba.

A kapitány szigorúan meghagyta a matrózoknak: . . .

A zsákokhoz nyúlni tilos! A dobozokhoz nyúlni tilos! A ládákhoz nyúlni tilos!

Hazafelé tartó útjukon a matrózok már . . .

elfáradtak. untakoztak. játszottak.

Az egyik matróz lement az alagsorba, és kikötötte az egyik . . . száját.

léggömb táska zsák

Milyen következménye volt a zsák kibontásának? Írd le!

Válaszolj a kérdésekre! Milyen szél szabadult ki?

Mit gondolsz, hányféle szél szabadult még ki?

Írd le, mit tett a szél!

Mi történt a többi széllel? Hová kerültek a szelek? Írd le!
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Nevezd meg a hiányzó okokat és okozatokat, és írd be a táblázatba!

Ok: Okozat:

A szeleket nehéz szállítani.

A kapitány megtiltotta a zsákok
tartalmának megnézését.

A matrózok nagyon kíváncsiak
voltak.

Melyik közmondás, szólás illik a matrózokra? Jelöld X-szel!

Ne légy kíváncsi, mert hamar megöregszel.
A kivétel erôsíti a szabályt.
Fúrja az oldalát valami.
Olajra lép.
Kíváncsi – két kiskutya rántson ki.
Ne akarj mindent tudni!
Irigy, mint a mirigy.
Toronyóra lánccal.

Gyakoroljátok a mese hangos olvasását szerepek szerint! Játsszátok el!

Készíts illusztrációt a szelek kiszabadulásáról!
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Tél                  és Tavasz

Beszéljétek meg!

A fiatalember vendégként érkezett az öregemberhez. Mivel kínálta meg az öreg
a fiatalembert?

Mit tesz az öregember annak érdekében, hogy megváltozzon a természet? Írd le!

Írd le, mit tesz a fiatalember a természet megváltoztatásáért!

Egészítsd ki írásban a mondatokat!

Ha egyet fújok, a folyó 

Megrázom fürtjeimet, és a földet 

A levelek parancsomra 

A felkelnek a vizekrôl, és távoli országokba repülnek.

Az elrejtôznek leheletem elôl, a

kemény lesz, mint a kovakô.

Ki mondta a fenti mondatokat? 

Ha egyet lehelek a mezôn 

Megrázom sörényemet, és lágy, meleg hullik a földre.

A kiemelik a fejüket a földbôl. visszahívja a

. a liget, a természet örvendezik.

Ki mondta ezeket a mondatokat? 

Kösd össze a szereplôket tulajdonságaikkal!

vén elhagyatott

sudár termetû ôsz hajú

piros arcú mosolygós

reszketeg könnyû léptû

életerôs vidám
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Válaszolj írásban a kérdésekre!

Mi történt Tél alakjával a nap melegének hatására?

Milyen növény mutatja a Tél helyét?

Készítsd el írásban a mese címszerû vázlatát!

Keresd meg a térképen, hol játszódik a mese!

Keresd meg a szövegben a tavasz és a tél leíró részeit! Olvasd el az Olvasókönyv
Fogalomtárából, mit kell tudnod a leírásról!

Beszélgessetek a Tél és a Tavasz cselekedeteirôl és azok szükségességérôl!

Kösd össze az összetartozó kifejezéseket!

arcát pirosra pipa
fürtjeit fehérre felkelnek a vizekrôl
ôsrégi kiemelik fejüket a földbôl
madarak festette a fiatalság tüze
növények festette a kor

Pótold a hiányzó „t” vagy „tt” betûket a szavakban!

ül befagyo
jár elhagyo
pislákol reszkete
hallo közelede
fon szikrázo
elbeszélge ünk vágo
patakzo elolvad

Gyakorold a mese tartalmának elmondását a párbeszédek elhagyásával!

Gyakoroljátok a hangos olvasást stafétaolvasással!
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Föld és Nap

Föld és Hold

Milyen szövegeket olvastál? Húzd alá a választ! Olvasd el az ismeretterjesztô és
szépirodalom kifejezéseket az Olvasókönyv Fogalomtárában!

ismeretterjesztô irodalom szépirodalom

Egészítsd ki a mondatokat!

A Földünk mozog és nem a 
A Föld fordít minket is a felé.

Akkor mondjuk, hogy éjszaka van, ha az oldalon vagyunk.

A földgolyó óra alatt fordul meg egyszer saját tengelye körül.

A Nap körül a Föld év alatt fordul körbe.

Milyen eszközök szükségesek a Föld és a Nap mozgásának szemléltetésére? Rajzold
le a kísérletet a füzetedbe!

Egészítsd ki a mondatokat!

A Hold: , nagy golyó.

A Holdnak nincsen fénye, a Napét tükrözi vissza.

Világosnak mindig csak a Hold oldala látszik.

Rajzold le a Hold alakjait! (dagadó, fogyó)

Írd le, milyen eszközökkel lehet szemléltetni a Hold járását!

Beszéljétek meg a következô szólások, közmondások jelentését!

Nem hosszú a nap, kinek sok a dolga. Több nap, mint kolbász.
Olyan igaz, mint a nap. Olyan sápadt, mint a holdvilág.
Egy napon sem lehet említeni vele. Megtelt, mint a hold.
A napnál is világosabb. Csendes, mint a holdvilág.

Gyakorold a hangos olvasást értelmezô szótagolással!
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