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TARTALOM

I. FEJEZET – ÉLŐ TERMÉSZET – élőlények és környezetük

II. FEJEZET – ÉLETTELEN KÖRNYEZET – környezeti ártalmak

A kiadvány felépítése:  
tankönyv, tankönyvhöz kapcsolódó fóliák és melléklet

A tankönyv fejezetei a kerettantervi témaköröket követik. Mindegyiknek saját színe 
van, amely a tankönyvben, a hozzá tartozó fóliákon és a mellékletben is megjelenik. 
A tankönyvet kiegészítő fóliákon kivágható szócsíkok vannak. A  tartalom jegy
zék ben  a  fejezetek végén felsoroltuk az egyes oldalakhoz kapcsolódó  fóliákat. 
A  mellékletben feladatlapok és tankönyvi használatra javasolt kivágható képek, 

szócsíkok – papíron, illetve fólián – találhatók. 
A részletes felhasználási javaslatok a tanári kézikönyvben olvashatók.

F1 fóliamelléklet: Élőhelyek – erdő és vízpart (3. oldal); A vadasparkban (4. oldal); Élőhelyek – rét és park (6. oldal); Élőhelyek – 
zöldséges kert és szántóföld (7. oldal) | F2 fóliamelléklet: Évszakok (8. oldal); Élőhelyek – virágoskert és gyümölcsös (10. oldal); 
Szélsőséges időjárás (11. oldal); Évszakokhoz köthető tevékenységek (12. oldal); Madarak (16. oldal) | F3 fóliamelléklet: A ma da
rak tulajdonságai (19. oldal); Az emlősök tulajdonságai (17. oldal); Emlősök (18. oldal); Melyikre jellemző? (22. oldal)

Élőhelyek – erdő és vízpart  ..............................     3
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Élőhelyek – rét és park  .....................................     6
Élőhelyek – zöldségeskert és szántóföld  .........     7
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Élőhelyek – virágoskert és gyümölcsös  ...........  10
Szélsőséges időjárás  ........................................  11
Évszakokhoz köthető tevékenységek  ..............  12
Fás szárú és lágy szárú növény  ........................  14

A bab fejlődése  .................................................  15
Madarak  ............................................................  16
A madarak tulajdonságai  .................................  17
Emlősök .............................................................  18
Az emlősök tulajdonságai  ................................  19
A madarak szaporodása  ...................................  20
Az emlősök szaporodása  ..................................  21
Melyikre jellemző? .............................................  22

F4 fóliamelléklet: Víz a természetben (23. oldal); Tájkép (24. oldal); Vízfelhasználás a lakásban (26. oldal); Vízfelhasználás a ház 
körül (27. oldal); A víz halmazállapotváltozásai (30. oldal); Szelektív hulladékgyűjtés (37. oldal) | F5 fóliamelléklet: Tájkép nyáron 
(28. ol dal); Tájkép télen (29. oldal); Csapadékformák (32. oldal); Felszíni vizek (33. oldal); Gát és árvíz (34. oldal); Mentés árvíz esetén 
(35. oldal);  Víz szennyezés és víztisztítás (36. oldal)

Víz a természetben  ...........................................  23
Tájkép  ................................................................  24
Vízfelhasználás a lakásban  ..............................  26
Vízfelhasználás a ház körül  ..............................  27
Tájkép nyáron  ...................................................  28
Tájkép télen  ......................................................  29
A víz halmazállapotváltozásai  ........................  30
A víz körforgása  ................................................  31
Csapadékformák  ..............................................  32

Felszíni vizek  .....................................................  33
Gát és árvíz  .......................................................  34
Mentés árvíz esetén  ..........................................  35
Vízszennyezés és víztisztítás  ............................  36
Szelektív hulladékgyűjtés  ................................  37
Újrahasznosítás  ................................................  38
Környezettudatosság  .......................................  39
Levegőszennyezés  ............................................  40

98655_ALTALANOS_111_112t.indt   112 2018.11.08.   7:56:40



III. FEJEZET – AZ EMBERI TEST – felépítés és működés

IV. FEJEZET – EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS – egészséges életmód

F6 fóliamelléklet: Testfelépítés (42–43. oldal); A belső szervek elhelyezkedése (44. oldal); Az ember érzékelése (45. oldal) | F7 fólia-
melléklet: Érzékelés (46–47. oldal); Az állatok látószerve (48. oldal); Az ember látószerve (49. oldal) | F8 fóliamelléklet: Kísér-
letezz! (50. oldal); Az állatok hallószerve (52. oldal); Az állatok szagló- és ízlelőszerve (56. oldal);  Az emberek szagló- és ízlelőszerve 
(56. ol dal) | F9 fóliamelléklet: Az állatok kültakarója (60. oldal); A végtagok mozgása (64. oldal); Orvosi segédeszközök (66. oldal)

F16 fóliamelléklet: Egészség – betegség (67. oldal); Iskolaorvosi rendelő (68–69. oldal) | F17 fóliamelléklet: A fürdőszoba 
(75. ol dal); A kéz tisztítása (76. ol dal); Reggeli, tízórai, ebéd (77. oldal); Uzsonna, vacsora (80. oldal) | F18 fóliamelléklet:  Ételek 
(82–83.  ol dal); Zöldségfélék (84. oldal) | F19 fóliamelléklet: Gyümölcsök (85. oldal);  Melyik egészséges, melyik egészségtelen? 
(86. oldal); Sportágak (90. oldal) | F20 fólia melléklet: Fertőző betegségek (94. oldal); Napozás (95. oldal); Panaszok, betegségek 
(98. oldal); Szakrendelők (99. oldal) | F21 fóliamelléklet: Betegápolás otthon és a kórházban (107. oldal); Sebkezelés (109. oldal)

Az ember fejlődése  ...............................................  41
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A tápcsatorna ................................................. F10
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A vese és a húgyutak ...................................... F13
A bőr (lány)  ..................................................... F14
A bőr (fiú) ........................................................ F15
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Az állatok hallószerve  ..........................................  52
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