Hargitai Katalin–Fátyol Csilla

Játékváros
Differenciáló munkafüzet
az általános iskola 3. osztálya számára

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
1

98581MTD Játékváros 3 Munkafüzet 2010.indd 1

2010.06.08. 08:15:37

TARTALOM
A mogyoró  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A háziállatokról  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Gyermekek az ókori Rómában  (Neil Grant nyomán) ������������������������������������������������������
A görög konyha  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A segédtanító  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bagdad  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Szent László csodát tesz  (Lengyel Dénes nyomán) ��������������������������������������������������������������
Márton napja – november 11.   ������������������������������������������������������������������������������������������
A kádármesterség  (John Seymour nyomán) ����������������������������������������������������������������������������
Hunyadi Mátyás  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A tenger  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Móra Ferenc  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Karácsonyhoz kapcsolódó néphagyományok  ��������������������������������������������������������������
Szilveszter és újév  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Arany János  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A Hunyadi család  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A falusi lakodalom  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A kosárfonás  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Halak a lakásban  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A könyvnyomtatás  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Csizma- és cipôkészítés  (John Seymour nyomán) ����������������������������������������������������������������
Középkori lovagok és fegyverek  (Stephan – Kühn – Koch nyomán) ����������������������������������
A fazekasmesterség  (John Seymour nyomán) ������������������������������������������������������������������������
Földmûvelés és termés  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Hercegi nevelés  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A len megmunkálása, fonalkészítés  (John Seymour nyomán) ������������������������������������������
Mosás régen és ma  (John Seymour nyomán) ��������������������������������������������������������������������������
Rákóczi serege  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tündér Lala  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Gondozás, tanulás és játék az állatvilágban  ������������������������������������������������������������������
Az ország irányítása  (Neil Grant nyomán) ����������������������������������������������������������������������������
A kalap és a kendô  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Debrecen  (Dr. Tusek László nyomán) ����������������������������������������������������������������������������������������
A túrázás  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A Nobel-díj  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Péter–Pál napja – június 29.   �����������������������������������������������������������������������������������������������
Ismétlés, gyakorlás  ��������������������������������������������������������������� 148, 150, 152, 154, 156,

5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117
121
125
129
133
137
141
145
158

160

98581MTD Játékváros 3 Munkafüzet 2010.indd 160

2010.06.08. 08:18:00

1. Kösd a szavakat a magyarázatukhoz!

lelkész

Eszköz. Felaprítják, feldarabolják vele a húst, zöldséget, magokat.

daráló

Növény. Termését emberi
táplálkozásra, állatok etetésére használják.

gabona

Hivatás. A hívô emberek
lelkét gondozó egyházi személy.

karaj

Tárgy. Földbôl elôásott,
múzeumban ôrzött érték.

zenész

Húsfajta. Az emlôs állatok gerince melletti rész.
Emberi táplálék.

lelet

Foglalkozás. Olyan személy,
aki hangszeren játszik. A
zenével foglalkozó ember,
a zenekar tagja.

2. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis! Húzd alá az igaz állításokat!

A fürdôszobában nem szoktunk fôzni.
Az étteremben is tudunk ebédet rendelni.
A cipó és a vekni is kenyérféle.
A körte nem télen érik.
Fésûvel esszük a levest.
20
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3. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

A segédtanító
Kétszáz évvel ezelôtt még nagyon kevés képzett pedagógus volt.
Ezért sok helyen a nagyobb, okosabb gyerekeket segédtanítónak
nevezték ki. Ôk a kisebb gyerekeknek átadták azt, amit a hivatásos fôtanítótól megtanultak.

KIKBÔL LETTEK A SEGÉDTANÍTÓK?


MIT TANÍTOTTAK A KISEBB GYEREKEKNEK?


A fôtanító figyelte az összes gyereket, és adta a feladatot a segédtanítónak, aki aztán a diákokhoz ment, és elvégeztette velük a
feladatot. A segédtanító jelezte a tanulás elejét és a végét is,
vagyis ô csengetett ki és be.
KI HATÁROZTA MEG A TANULNIVALÓT?


KI CSENGETETT?


21
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Ha a kisebb gyerekek közül valaki alkalmassá vált segédtanítónak,
akkor az idôsebb segédtanító átkerült a magasabb osztályba, ahol
újra tanítvány lett.
Mikor került magasabb osztályba az idôsebb segédtanító?


Angliában egy nagy teremben egyszerre 100–150 tanuló is volt.
A padok mellett hagytak annyi helyet, hogy minden gyerek állva
is elférjen, és a tábláról betûzhessen, olvashasson.
HÁNY GYEREK VOLT EGY nagy TEREMBEN?


HOGYAN OLVASTAK A TÁBLÁRÓL?


4. Alkoss jelzôs szerkezeteket (például tehetséges gyermek). Írd le!
Több jó megoldás is lehet.

tehetséges
kitartó

tanulás
gyermek

melegszívû

utazás

falusi

lelkész

külföldi

tanító
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5. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak segítségével!

árad, árul, üget, örül, érik
, mert nem hajtja a zsoké.

A ló lassan
Peti

, mert megnyerte a versenyt.
,

Nagymama a piacon zöldséget
mert sok termett az idén.
Az idén kevés gyümölcs
mert tavasszal fagy volt.

,

A Duna az idén nem
mert kevés volt a csapadék.

,

6. Csoportosítsd a következô tulajdonneveket!

Egyiptom, Patrícia, Vackor, Bundás, Magyarország, Erik,
Morcos, Anglia, Bea, Zümike, Zsóﬁ, Péter, Görögország,
Ráró, Horvátország, Csôrike, István, Svájc, Magdolna
Állatnév: Vackor,
.
Személynév: Patrícia,
.
Országnév: Egyiptom,
.
7. Milyen állatot szeretnél? Rajzold le! Adj neki nevet is!

23

1. Kösd a szavakat a magyarázatukhoz!

pék

Doboz. Zárható, a tetején szûk nyílás van.
Pénzt gyûjtenek benne.

harmat

Foglalkozás. Kenyeret és péksüteményt süt.

persely

Pára. A növényeken lecsapódik. Fôleg hajnalban láthatjuk.

utcakô

Foglalkozás. A gabonát ôrli apró szemcsés
lisztté.

molnár

Jármû. Díszes lovas
kocsi. Lehet fedett
vagy nyitott.

hintó

Burkolat. Az utakat borítják vele.

2. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis! Húzd alá az igaz állításokat!

A libának nincs szárnya.
A liba apró tojást tojik.
A jó gazda eteti, gondozza állatait.
A sivatagban villamos közlekedik.
A baromfiudvarban szárnyas állatok élnek.
Fából nem csak bútort készítenek.
Minden autónak legalább hat kereke van.

36
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3. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

A falusi lakodalom
A lakodalom elôtt már egy héttel elkezdôdött a készülôdés.
A férfiak a lakodalmi sátrat állították fel, az asszonyok sütöttek,
fôztek. A lakodalom napján kora reggel fôtt a leves az üstben,
sültek a húsok a kemencében.
A kalácsok, sütemények már
készen voltak.
Kik fôztek a lakodalomban?


MIkoR KEZDÔDÖTT A LAKODALMI
KÉSZÜLÔDÉS?


Az esküvôi menet elején ment
a két násznagy, majd a menyaszszony az egyik vôféllyel, a
vôlegény a koszorúslánnyal. Az
úton a vendégek kalácsot vittek magukkal. Ezt a bámészkodó
falubeli gyerekeknek adták.
Mit osztottak a vendégek a nézelôdô gyerekeknek?


A templomban a fiatal pár örök hûséget fogadott. A szertartás
után a menet visszatért a lakodalmas házhoz. Kezdôdött az étkezés, a mulatozás. Sorra hozták a fogásokat. A vôfély minden étel
elôtt köszöntôt, gyakran tréfás, vidám verset mondott.
Mikor kezdôdött a mulatság?


69
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Éjfélkor kezdôdött a menyasszonytánc. Elôször a násznagy táncolt a menyasszonnyal, majd elkiáltotta magát: eladó a menyas�szony! Aki táncolni akart, annak meg kellett vennie a táncolás
lehetôségét. A menyasszonytánc végén jött a vôlegény is. Ô
nemcsak a táncot vette meg, hanem vitte a menyasszonyt is.
Mit kiáltott a násznagy? 
KI TÁNCOLHATOTT A MENYASSZONNYAL? 


Ki táncolt utoljára a menyasszonnyal? 

4. Olvasd el!

Recept: Túrófánk
Hozzávalók: fél kg túró, 3 tojás, 3 evôkanál liszt, 2 evôkanál
zsemlemorzsa, csipet só, a panírozáshoz zsemlemorzsa, a sütéshez olaj.
Szétválasztjuk a tojások sárgáját a fehérjétôl, és a fehérjébôl habot
verünk. A túrót villával apróra daraboljuk, hozzáadjuk a tojások
sárgáját, a lisztet, morzsát és a csipet sót, majd jól kikeverjük.
Végül beletesszük a tojásfehérjébôl vert habot. Összekeverjük.
Vizes kézzel golyócskákat formázunk belôle, majd megforgatjuk
a zsemlemorzsában. Forró olajban ropogós pirosra sütjük. Porcukorral meghintve tálaljuk.
70
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5. Számozd meg az elkészítés sorrendjében a mondatokat!

Golyócskákat formázunk.
A túrót apróra morzsoljuk.
Hozzáadjuk a habot.
Pirosra sütjük.
A tojásfehérjébôl habot
verünk.
Zsemlemorzsában megforgatjuk.
A túróhoz adjuk a tojássárgáját, lisztet, morzsát, sót.
6. Egészítsd ki a mondatokat!

Kitôl kaptad a 
Kivel érkeztél 
Mikor indultok a 
Kinek küldöd 
Mibôl készül 
Mi utazott el a 
7. Fejezd be a megkezdett felszólító mondatokat!

Kérd el 
Hozd ide 
Nézd meg 
Látogasd meg 
Hívd vissza a 
71
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1. Kösd a szavakat a magyarázatukhoz!

cseléd

Foglalkozás. Gazdag úrnál dolgozó ember,
szolga.

csupor

Lakóház. Szegényes, szûk, gyakran elhanyagolt
épület.

viskó

Település. A falunál nagyobb. Lakói iparral,
kereskedelemmel is foglalkoznak.

muzsikus

Edény. Kicsi, hasas,
cserépbôl van. Mézet
is tarthatnak benne.

város

Eszköz. Fokain
felmászva magasabb helyre jutunk.
Fából vagy fémbôl készül.

létra

Foglalkozás. A zenével foglalkozó ember. Más
néven: zenész.

2. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis! Húzd alá az igaz állításokat!

A kisbabák születésük után azonnal tudnak beszélni.
A mulatságban sokat szomorkodnak az emberek.
A zenét másképpen muzsikának is hívhatjuk.
A legritkábban készül a túró tejbôl.
A kiscsibék tojásból kelnek ki.
A kalács édes ízû péksütemény.
A szurok fehér színû anyag.
A leleteket a múzeumokban ôrzik.
72
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3. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

A kosárfonás

A kosárfonáshoz szükséges vesszôket elô kell készíteni. Elôször
méret szerint különválogatják, majd a háncsot kell leszedni róluk.
Ez a hántolás. Ha több órán keresztül fôzik a vesszôket, a háncs
leválik magától. Ezután alapos szárítás következik. Ezzel az alapanyagot elôkészítették feldolgozásra. Közvetlenül a fonás elôtt
a mester újra vízbe teszi a fûzfavesszôt. Az áztatástól hajlékony
és rugalmas lesz, könnyebb vele dolgozni.
MIÉRT FÔZI A KOSÁRFONÓ A VESSZÔKET?


MIT GONDOLSZ, MIÉRT VÁLOGATJÁK MÉRET SZERINT A VESSZÔKET?


MIÉRT ÁZTATJÁK BE FONÁS ELÔTT A VESSZÔKET?


A kosárfonó elôször a kosár fenekét készíti el. Ezután hozzáilleszti
az oldalkarókat, ez az alapváz. Az alapváz segíti a fonót a kosár
oldalának megfonásában. Amikor a kosár oldalának feléhez ér,
különbözô színû vesszôket szô bele. Így díszesebb lesz a fonott
kosár. A végén következik a szegés. Általában hajfonathoz hasonló
szegést készítenek. Ezzel zárják le, dolgozzák el a vesz-szôk végeit.
73
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MELYIK RÉSZE KÉSZÜL el ELÔSZÖR A KOSÁRNAK? 
Mi az alapváz? 
MELYIK MUNKAFOLYAMAT AZ UTOLSÓ? 

A kosárfonó sok szerszámot használ a munkájához: vágókést,
szurkálót, verôvasat, kalapácsot és különbözô fogókat. Egy kisebb
kosarat két óra alatt készít el.

MILYEN SZERSZÁMOKAT HASZNÁL A KOSÁRFONÓ?


4. Fejtsd meg a találós kérdéseket! (Segítenek a rajzok.)

Szô, fon, nem takács. 
Szarvat hord, de nem bánt senkit. 
Tarka, de nem virág. 
Szárnya van, de nem madár. 
Álló napon a rét fölött száll. 
Tûbôl van a ruhája, ha bántod, behúzódik alája. 
Fél ujjamon is elfér, mégis félek tôle. 
74
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5. Válaszolj a kérdésekre a megadott szavak segítségével!

mozgékony, torkos, hallgatag, rendszeretô, vidám, csinos,
udvarias, szorgalmas
Milyen az, aki nehezen szólal meg? 
Milyen az, aki ízlésesen öltözködik? 
Milyen az, aki sokat rakodik? 
Milyen az, aki sokat mozog? 
Milyen az, aki figyel másokra? 
Milyen az, aki jókedvû? 
Milyen az, aki sokat eszik? 
Milyen az, aki sokat gyakorol? 
6. Nézd meg a képet, és válaszolj a kérdésekre!

Hol van a víz? 
Hol van a szivacs? 
Hol van a fogkefe? 
Hol van a zokni? 
Hol van a mosópor? 
Hol van a krém? 
Hol van a fésû? 

75
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1. Kösd a szavakat a magyarázatukhoz!

komédiás

Foglalkozás. Törvényszolga, hajdú. Ma
rendôrnek mondanánk.

dézsa

Edény. Falécekbôl
összeállított, kerek,
felül nyitott.

poroszló

A fának a föld feletti vastag része. Ebbôl
nônek ki az ágak.

fellebbezés

Foglalkozás. Régen a cirkuszi mutatványos
vagy a színész megnevezése volt.

fatörzs

Foglalkozás. Egyik nyelvrôl fordít a másikra.
Általában élôszóban, azonnal.

tolmács

Irat. Az ítélet ellen írásban benyújtott tiltakozás.

2. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis! Húzd alá az igaz állításokat!

A kosárfonáshoz péppé fôzik a veszszôket.
Hunyadi János tehetséges hadvezér
volt.
A Balaton Magyarországon található.
A gyerekek hároméves koruktól
járnak iskolába.
Ma már nem fonnak kosarat, mert
nincs sehol vesszô.
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