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1. kiadás, 2020
Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.2VEKOP-15-2016-00001. számú,„A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projektje keretében készült.
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Felelős vezető:
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Európai Szociális
Alap
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Iskola
Az iskola a felnőtt életre készít fel.
Az iskolában szorgalmasan kell tanulni.
Az iskolában lehet barátkozni.

Színezd be a skálán!
Ennyire vagyok szorgalmas az iskolában!

Ennyire vagyok barátságos az iskolában!
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A tanár Pistit tanítja.
Pisti a tanárra figyel.
Laci bejött a tanterembe.
Köszön, amikor belép:
Jó napot kívánok! Sziasztok!

Árpi és Dani veszekedtek.
Kezet fognak, kibékülnek.

Iskola

Józsi nem figyel. Józsi
összegyűri a papírlapot.

Kati leült Panni mellé.
Füzetbe ír.
Panni rendesen felöltözött.
Leült a helyére, olvas.
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Az iskolába pontosan kell megérkezni.
Az iskolában az öltözeted legyen tiszta, rendezett!
Ha az iskolába belépsz, köszönj!
A tanároknak így köszönj: Jó napot kívánok!
A társaidnak így köszönj: Sziasztok!
Ha elmész, akkor is köszönj: Viszontlátásra!

Állapítsd meg és jelöld, mi illik, mi nem illik az iskolában!
Jelöld: illik = ✓, nem illik =
összefirkálni a füzetet

, szemetelni
,

hintázni a székkel

,

tiszta ruhában lenni
csúnyán beszélni

jelentkezni

,

verekedni

, lökdösődni

,

, együtt játszani
, rendet tartani

olvasni

,

, büfögni

,

, kiabálni

,

sorakozni

Nézd meg az iskolai képet, és döntsd el, ki viselkedik helyesen, ki viselkedik helytelenül! Jelöld: helyes = ✓, helytelen =
Panni

Árpi

Józsi

Pisti

Kati

Laci

Dani

Beszélgessetek arról, hogy ki milyen délutáni foglalkozásra jár!
Ki milyen foglalkozáson szeret lenni?

Beszélgessetek a barátságról!
Mit lehet együtt csinálni a barátoddal, mit adsz a barátodnak, mit kapsz a barátodtól? Mit szeretsz a legjobban a barátodban?
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Megyek az iskolába
Te mivel jársz iskolába? Húzd alá, karikázd be!
gyalog

autóval

autóbusszal

villamossal

metróval

biciklivel

Ki kísér el az iskolába? Válaszd ki a képek közül a rád vonatkozót!
apa

anya

nagymama

nagypapa

testvér

segítő

Iskola
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Figyeld meg az iskolába vezető útvonalat! Mesélj az útról!

Iskola

NYITVA

Milyen üzlet mellett mész el? Van-e szép kert útközben? Kikkel találkozol?
Találkozol-e kutyával? Van-e kedvenc házad, amely mellett elmész?
Van-e szép fa, amelyet meg szoktál nézni? Át kell-e menni forgalmas úton?
Milyen közlekedési táblát találsz? Milyen képes táblát találsz?

Az iskola matricát beragaszthatod az igazolványodba!
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Játékok
…az iskolai élettel

Tanár vagy tanuló
Játsszátok el a tanárt, játsszátok el a tanulót!
Írjátok le a feladatokat egy lapra! Válasszatok ki egy tanulót, aki kihúz egyet a kártyákból.
El kell mutogatnia azt, ami a kártyán szerepel. A többiek találják ki, tanárt vagy tanulót
játszik-e el, és mit csinál! Találjatok ki ti is tanári vagy tanulói helyzeteket!
A tanár kiosztja a feladatlapokat.
A tanár figyelmezteti a tanulót.
A tanár a táblánál magyaráz.
A tanuló az asztalánál ül és színez.
A tanuló tornázik.
A tanuló könyvet olvas az asztalnál.

Mondj valamit róla!
Mutasd be az osztálytársadat!
Legyen minden osztálytársról egy fénykép! A fényképekből húzzon valaki egyet! A képen
lévő gyerek tulajdonságait kell elmondani úgy, hogy a nevét nem szabad kiejteni. A többieknek ki kell találniuk, kiről van szó. A képet csak a végén szabad megmutatni a csoportnak!

Ő a barátom
Gyurmaportré készítése
Csukd be a szemed, és képzeld el magadban a barátod arcát! Gondold végig, milyen a
haja, milyen színű a szeme, mosolyog-e a szája. Ha ez megvan, sodorj kígyókat a kezeddel
a gyurmából, és készítsd el az arcát! Csinálj a képhez papírkeretet, és add a barátodnak
ajándékba a róla készült arcképet!
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Igaz, nem igaz!
Mit szabad az iskolában, és mit nem?
A felolvasó olvassa fel a mondatokat! A játékosok gondolják meg, igaz vagy nem igaz az,
amit hallanak. Ha igaz, emeljék fel az igaz kártyát, ha nem igaz, emeljék fel a nem igaz
✓, )! Ha jót emeltél fel, bent maradsz, ha rosszat, ki kell állnod a körből. Az győz,
kártyát (✓
aki utoljára marad a körben.
Az iskolában tanulni lehet.
Az iskolában mindenkit fellökhetek.
Összegyűrhetem a füzetemet.
Az iskolában összefirkálhatom a falat.
Az iskolában figyelni kell a tanárra.
Az iskolában van nyári szünet.
Vasárnap is megyek iskolába.
Az iskolában kinevethetem a társamat.
Az iskolában barátkozhatok a társammal.

Pantomim
Olyat mutass, amit az iskolában szoktatok csinálni!
Utánozd a lerajzolt mozdulatokat minél pontosabban! Eszközöket is használhatsz hozzá,
de nehezítheted a feladatot azzal, ha az eszközöket is eljátszod. Találj ki te is mozdulatokat, helyzeteket, amelyeket be lehet mutatni!
A tanuló:
Iskolatáskával belép az osztályba.
Magyaráz a többieknek.
A táblára ír.
A táblát letörli.
Felolvas egy könyvből.
Tornázik.
Füzetbe ír.
Fest.
Zenét hallgat.
Számítógépen ír.
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Közlekedés
Figyeld meg a közlekedési táblákat és az utakon előforduló jelzéseket!
Mit jelentenek?
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Tanuld meg a gyalogosközlekedési lámpa jeleit!

A forgalmas útkereszteződéseknél közlekedési lámpa van.
Az útra lépés előtt figyeld meg, milyen szín világít rajta!
Piros színnél várakozni kell!
Zöld színnél lehet elindulni.
Villogó zöld színnél már nem szabad elindulni!
Az átkelésnél igyekezni kell!
Ne állj meg az úttesten!
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Állj!

Mehetsz!
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Beszélgessetek a képről! Ragasszátok be a hiányzó táblákat!
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A közlekedési szabályokat be kell tartani!
A közlekedési szabályok betartásával megelőzhetjük a baleseteket.
Az illemszabályok arról szólnak, hogyan viselkedjünk.
Az illemszabályok betartásával jól érezzük magunkat az emberek között.
Az illemszabályokat is be kell tartani!

Hogyan viselkedjünk az utcán? Beszélgessetek a helyes viselkedésről!
Fontos közlekedési szabályok:
Az utcán figyelmesen közlekedjünk!
Az utcán ne szaladgáljunk.
Ha gyalogosan közlekedünk, a járdán menjünk!
Az útkereszteződéseknél jól nézzünk körül! Az úttesten figyelmesen keljünk át!
A közlekedési lámpánál álljunk meg! Zöldnél lehet lelépni az úttestre, pirosnál
várakozni kell!
Az úttesten ne álljunk meg, keljünk át minél hamarabb!
A szirénázó és villogó autónak utat kell engednünk!
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Fontos illemszabályok:
Ha kilépünk az utcára, öltözetünk rendezett és tiszta legyen!
Ha szembejön valaki a járdán, térjünk ki előle, nehogy összeütközzünk!
Ha szembejönnek velünk babakocsival vagy kerekesszékkel, álljunk félre!
Az ismerős járókelőnek köszönjünk!
Az utcán ne dobjuk a földre a szemetet!
A szemetet dobjuk a kukába!
Az utcán ne együnk, és ne igyunk!
Az utcán közlekedve nem illik hangoskodni. Nem illik énekelni.
A járókelőktől nem illik kéregetni.

Viselkedj kedvesen, illendően az utcán.
Mosolygósak lesznek körülötted az emberek.
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Csoportosítsd a járműveket!
Szárazföldön közlekednek

Vízen közlekednek

Levegőben közlekednek

NT_98676_tarsadalmi_4_fejezet.indd 10

2020. 04. 08. 12:50

52

NT_98676_tarsadalmi_4_fejezet.indd 11

teherautó

személyautó

busz

vonat

vitorlás hajó

csónak

tengerjáró

uszály

repülő

űrhajó

léghajó

helikopter

2020. 04. 08. 12:50

53
Utazz a Föld körül!
Tervezd meg az utadat!
Magyarországról indulj!
Rajzold le, milyen járművel utaznál ide!
Válaszd ki a kártyák közül a megfelelőt!
Használd a feladathoz a könyvedben lévő Földet ábrázoló térképet!
Utazz el az Északi-sarkra, és nézd meg a
jegesmedvéket!

Utazz el Amerikába, és nézd meg a felhőkarcolókat!

Keresd meg Amerikában az indián falvakat!

Nézd meg a pingvineket a Déli-sarkvidéken!

Nézd meg Kínában a pandamackót!

Az utazás jó időtöltés. Kísérővel bátran szállj fel buszra, hajóra, vonatra!
Készítsetek fényképeket a legérdekesebb látnivalókról!
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Olvassátok el a verseket!
Rajzoljátok minden vers mellé azt a járművet, amelyikről szól!
Lackfi János: Repülős
Röppen a repülő,
örül a legénység.
Légikisasszony,
fogod-e a csészét?
Billeg a repülő,
zuhanunk, segítség!

Nemes Nagy Ágnes: Piros autó
Piros autó nagyon szalad.
Piros autó, mint a pipacs.
Piros autó ipi-apacs!
Megláttam a rendszámodat.

Mondóka
Megy a hajó a Dunán,
lemaradt a kapitány.
Kiabál, trombitál,
de a hajó meg nem áll.

Mondóka
Ziki-zaki-zakatol,
mindig megáll valahol.
Én vagyok a vasutas,
te meg legyél az utas.
Megy a vonat lefelé,
göndör füstje felfelé,
vizet iszik, meg is áll,
míg a Kati fel nem száll.
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Játékok
…a közlekedési eszközökkel

Kártyajátékok a Közlekedési eszközök kártyával
Találjátok ki, mi van a kezemben!
Húzzon valaki a kártyák közül, mondjon a képén lévő járműről jellemzőket, de ne mondja
ki a jármű nevét!
Aki kitalálta, az húzza a következő kártyát.
A járművet lehet csak hanggal és mozdulatokkal bemutatni, és ebből kell azt kitalálni.
Hová utazol?
Húzzon ki mindenki egy kártyát a csomagból! Azzal a járművel kell valahová elutaznia,
amelyiket kihúzta. Milyen célt választottatok? Meséljétek el egymásnak!
Memori
A lefelé fordított kártyákból a vízi, a szárazföldi vagy a légi közlekedési eszközök alkothatnak egy párt.

Szivárványverseny
Kinek az autója gurul legmesszebbre?
A játékhoz szükségetek lesz kisautókra, festékre és egy emelvényre-lehajtóra, amelyről
legurulhat az autó.
Építsétek meg a lehajtót, erre egy használt kartondoboz is megfelel! Ahol találkozik a lehajtó a földdel, oda tegyetek papírt, hogy a kocsitok ne festékezze össze a terem padlóját! Ezután festékezzétek be az autóitok kerekeit temperával, mindenki más színnel!
Gurítsátok le az emelvény tetejéről az autót! Nézzétek meg, melyik szín húzta a leghos�szabb csíkot! Minél többször gurítjátok le az autótokat, annál színesebb lesz a papírotok.
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Rendőr
Közlekedjetek szabályosan!
Legyen mindenkinek a kezében egy karika! Ez az autó kormánykereke. Haladjatok az osztályban arra, amerre a kormányt kanyarítjátok! Jelöljetek ki egy rendőrt is! Ha a rendőr
felemeli a kezében levő piros korongot, mindenkinek meg kell állnia. Addig kell állniuk az
autósoknak, míg a lámpa „zöldre nem vált”, amikor a rendőr a zöld színű korongot mutatja fel. Ha pi-pi-pi hangot ad ki a rendőr, az autósoknak tolatniuk kell. Arra is kell vigyázni,
hogy az autósok egymásnak ne ütközzenek! Aki nem vezet a rendőr jelzéseinek megfelelően, annak le kell állítania az autóját. Ki marad bent legtovább a játékban?

Megy a gőzös
Játsszatok vonatosat!
Kapaszkodjatok össze, fogjátok meg egymás vállát vagy derekát, és álljatok össze vonattá. Válasszatok egy masinisztát, aki vezeti a vonatot. Ő határozza meg, hova megy a
vonat, mi a következő állomás. Menet közben mondókázhattok is. Egyvalaki kívül áll, és
amikor sípol, másvalaki lehet a masiniszta.

Tűz, víz, repülő
Mozdulatokkal utánozzátok a járműveket!
Toljátok szét az osztályban az asztalokat! Alakítsatok ki nagy helyet, ahol játszhatjátok
ezt a játékot.
Valaki legyen a kikiáltó, és felváltva kiáltsa: tűz, víz, repülő.
A többiek álljanak szétszóródva! Figyelni kell, milyen szót kiált a kikiáltó. A szabály szerint
kell a hallott szóra mozdulnia! A tűznél ülni kell és berregni, mint az autó, a víznél ülni kell,
és evezőmozdulatokat mutatni, mintha hajóban eveznétek, a repülőnél földre kell hasalni széttárt karral. Ha nehéz a játék, kezdhetitek csak víz és repülő kiáltással.
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