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NT-98676 Társadalmi ismeretek 5-6. DOSSZIE.indd 4

2020. 06. 17. 13:41

A kiadvány 2020. 02. 14. tankönyvi engedélyt kapott a TKV/63-11/2020. számú határozattal.
A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 11.2.05. melléklet,
Társadalmi ismeretek című kerettanterv előírásainak.
Tananyagfejlesztő: Onódi Ágnes, Földváry Piroska
Vezetőszerkesztő: Kóródi Bence
Felelős szerkesztő: Somlai-Nagy Rudolf
Illusztrálta: Nagy Diána, Muszka Máté Gergő
A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők:
Vargáné Tolnai Zsuzsanna, Zarubay Attila
© Oktatási Hivatal, 2019

ISBN 978-963-19-8364-7
Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Tel.: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu
A kiadásért felel: dr. Gloviczki Zoltán elnök
Raktári szám: NT-98676/IV
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Széll Ildikó
Grafikai szerkesztő: Borovi Dániel
Nyomdai előkészítés: Rockwell Design Kft. (SzI)
Terjedelem: 13,95 (A/5) ív
A könyv tömege: 1154 gramm
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.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nyomta és kötötte
Felelős vezető:
A nyomdai megrendelés törzsszáma:

Európai Szociális
Alap

NT_98676_tarsadalmi_4_kotet.indd 2

2020. 04. 07. 11:39

92

Tájak
A térképen egy terület felszínét lehet megismerni.
A térképen felülről látjuk a területet, úgy, mint a madarak.
A térképen a dolgok különböző színűek.

Mire jó a térkép?
A térkép megmutatja, hogy a dolgok hol vannak.
Megmutatja a térkép, hogy hol van hegy, víz, síkság.
Megnézhetjük a térképen, merre vezetnek az utak.
A térképpel könnyebben megtaláljuk a helyeket, nem tévedünk el.
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Figyeld meg a térkép jelöléseit! Tanulj meg olvasni a térképről!
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Színezd ki a minta szerint!

hegy:
domb:
folyó, tó:
síkság:
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Nézzétek meg a festményeket! Beszélgessetek róluk!
Milyen tájakat ábrázolnak? Hasonlítsátok össze egymással a képeket! Figyeljétek
meg, melyiken milyen az időjárás! Milyen a kép hangulata? Milyen színeket használ
a festő? Melyik kép tetszik neked? Hová utaznál el szívesen?
Hegy

Id. Markó Károly: Visegrád

Csontváry Kosztka Tivadar:
A taorminai görög színház romjai

Melyik képről valók a részletek?

Vízesés

Andreas Achenbach: Vízesés

Frederic Edwin Church: A Niagara vízesés

Melyik képről valók a részletek?
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Alföld

Id. Markó Károly:
Magyar alföldi táj gémeskúttal

Lotz Károly: Zivatar a pusztán

Melyik képről valók a részletek?

Vízpart

Claude Monet:
Tengerpart Étretat-nál

Jacob van Ruisdael:
Szélmalom Wijk bij Duurstede-ben

Melyik képről valók a részletek?
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Hallgassatok zenét!
Csukjátok be a szemeteket, és gondoljátok el a zenét hallgatva,
hogy milyen vidéken lehettek?
Ravel: Egy bárka az óceánon
Pachelbel: Erdő (Forest Garden)

Hallgassatok zajokat, zörejeket, különböző hangokat!
Szélzúgás, madarak csicsergése, vízcsobogás.
Felismeritek, hogy hol lehet ezeket hallani, és milyen hangokról van szó?
Hasonlítsd össze a természet hangját a mesterséges világ zajával: dudálás,
sziréna, építkezés, motorzúgás.

Válasszátok ki a rajzok közül, melyiknek szeretitek a hangját, melyiknek
nem szeretitek!

RENDŐRSÉG
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Olvassátok el Szabó Boglár Erzsébet versét, rajzoljatok hozzá szép képeket!
Ha a síkság füves táj,
Legeltet a birkanyáj.
Legelhetnek tehenek,
Friss zöld füvet szeretnek.

Völgy a hegynek jó szomszédja,
Amerre megy, el nem hagyja.
Ketten együtt oly szép világ,
Beborítja erdő s virág.
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Talajnak nevezzük a föld legfelső rétegét.
A talajba ültetjük a növényeket.
A talaj táplálja a növényeket.

Készítsetek talajmintát!
Szedjetek fel kislapáttal az iskola udvarán, otthon
vagy egy kirándulás alkalmával homokot, kavicsot,
virágföldet, agyagot, vagy amit találtok, és tegyétek
egymásra azokat egy műanyag flakonban vagy befőttesüvegben. Hányféle réteget készítettetek? Milyen
színűek a különböző rétegek? Figyeljétek meg!

Készítsetek domborzatmakettet!
Fessétek le az egész alaplapot zöldre! A dombságok és hegyek helyére ragasszatok
összegyűrt papírt! A különböző magasságú hegyekhez használjatok más-más árnyalatú barna papírokat! A folyókat és a vizeket fessétek kékre, vagy ragasszátok le
hullámosan kék papírral! Készítsétek az erdőt ágakból, pálcikákból! Kis csoportokban dolgozzatok!
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Játékok
Mi az? – Találós kérdések
Állandóan mozog, kanyargósan folyik. Tud lassan
hömpölyögni, de sebesen rohanni is. Akkora ereje
van, hogy hegyeket is ketté tud vágni. Magával sodor
kavicsot, iszapot, homokot. Két partja van.

Mit gondolsz, mi ez?

Tekeredik, kanyarodik, mégsem kígyó. Folyton-folyvást folyik, és addig nem nyugszik, míg el nem éri célját. Vizes leszel tőle.

Mit gondolsz, mi ez?

Mutassátok meg, hogyan kanyarodik a folyó!
Lusta, egy helyben, sőt egy nagy lyukban áll. Beleléphetsz, fürödhetsz, úszkálhatsz benne. Sok élőlénynek
nyújt lakóhelyet: növényeknek, halaknak, vízimadaraknak.

Mit gondolsz, mi ez?

Mutassátok meg, hogyan úsznátok a tóban!
Fölmész rajta, leereszkedsz, újra fölmész, a lejtőn újra
leereszkedsz. Így kell menni: föl-le, föl-le. Mintha soksok púpos teve aludna a felszíne alatt. Lehet kopár,
de lehet, hogy erdők borítják.

Mit gondolsz, mi ez?

Mutassátok meg, hogyan másztok fel egy dombra!
Egymás körül sok-sok fa. Lakói az állatok. Dolgozói az
erdészek és a favágók. Turisták járják az ösvényeit.

Mit gondolsz, mi ez?

Mutassátok meg, milyen állatok élnek az erdőben!
Hány különböző állat mozgását, hangját tudjátok
utánozni?
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Égtájak

É

É

D

y
N
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É
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D

Az iránytű irányokat mutat.
Az iránytű a tájékozódást segíti.
Az iránytű segíti a kirándulókat, hogy ne tévedjenek el.
Iránytűt használnak a hajósok a tengeren a tájékozódáshoz.
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Azt az irányt, ahol a Nap felkel, keletnek nevezték el.
A Nap lenyugvásának irányát nyugatnak nevezték el.
A Nap a fejünk felett megy át az égen.
Az égtájak: észak, kelet, dél, nyugat.
É: észak 
K: kelet 
D: dél 
Ny: nyugat 

Figyeld meg a Nap járását!
dél

napkelte

napnyugta

Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a Nap nyugszik, jobbra pedig kél.
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Rajzoljátok le az osztályotok alaprajzát egy nagy csomagolópapírra!
Rajzoljátok rá a falakat, ajtókat, ablakokat!
Nézzetek jól körbe, és soroljátok fel, hogy mi minden található az osztályban!

Készítsétek el papírból a bútorokat az alaprajzzal arányos méretben!
Az égtájakat írjátok fel az alaprajzra! A lap tetején legyen az észak jele, É, az alján a dél
jele, D, jobbra legyen a kelet jele, K, és balra legyen a nyugat, jele, NY. Helyezzétek el az
osztályban is ugyanígy a jeleket!
Amikor mindezekkel elkészültetek, kezdhetitek az osztály berendezését az alaprajzon!
Ragasszátok fel az elkészített rajzokat a megfelelő helyekre!
Mi van az osztály északi részén? Helyezzétek el a bútorokat oda! Haladjatok a berendezéssel az égtájak szerint!
A berendezett osztály alaprajzán játszhattok kereséses feladatokat.
– Írjátok le egy kis papírra a neveteket! Az alaprajzra tegyétek le valakinek a nevét! Ez a
tanuló álljon oda az osztályban, ahol a neve szerepel az alaprajzon.
– Készítsetek kincset jelző kis kártyákat! Valaki helyezze el ezeket az alaprajzon, és ugyanide a valóságban is az osztályban. Indulhat a kincskeresés. Először az alaprajzon kell
meghatározni, hol lehet az elrejtett kincs, ezután meg kell találni a kincset az osztályban
a kincskeresőnek. Segít, ha szóban is megfogalmazzátok a kincs helyét. Például: az osztály keleti részén, a tanári asztal mellett van az elrejtett kincs.
– Az alaprajzon meghatározott helyről el kell jutni egy másik kijelölt helyre! A rajzon az
ujjatokkal mutassátok az oda vezető utat, közben mondjátok, mi mellett haladtok el,
merrefelé mentek. Például: ki kell menned az ajtón. Elmondod: Elindulok előre az asztalok között, elmegyek a tábla előtt, kanyarodok az ajtó felé.

Készítsetek kártyákat az égtájak jeleivel!
Az észak jelű álljon a tábla elé! Hová kell állnia a keletnek, a délnek és a nyugatnak?
Cseréljetek kártyákat, az észak jelű álljon bárhová az osztályban! Igazodjanak hozzá
a többiek! Használjátok az iránytűt, az segít a megoldásban!
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A térképen az észak mindig fölfelé van.

Használjátok az iránytűt!
Válaszoljatok a kérdésre, és forgassátok a nyilat is mindig a jó irányba!
Melyik szomszédos ország van délre?
Keleten melyik szomszédunk van?
Ausztria melyik irányban van?
Melyik irányban van a piros-fehér zászló?
Tegyetek fel hasonló kérdéseket egymásnak!
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Nézzétek meg a Föld térképét!
Válaszoljatok a kérdésekre, és a nyilat forgassátok a helyes irányba!
Forgasd a nyilat észak felé. Mit találsz ebben az irányban?
Melyik irányban élnek jegesmedvék?
Mutasson a nyíl arra, ahol a Nap felkel.
Forgasd a nyilat dél felé! Milyen állatot találsz erre?
Találj ki hasonló kérdéseket te is!
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Békás-tó
Béka papa ugrálni tanítja békafiát. Békafiú vidáman
ugrándozik arrafelé, amerre a békapapa irányítja.
Egyik tündérrózsáról ugrik a másik tündérrózsára.
Kövesd a békafiú útját, és színezd ki azokat a leveleket, amelyekre ráugrott!
Békapapa így irányítja a békafiút: Ugorj kettőt dél felé!
Ugorj kettőt kelet felé! Ugorj egyet dél felé! Ugorj egyet
nyugat felé! Ugorj egyet dél felé! Ugorj kettőt kelet
felé! Hopp, elkapott egy szúnyogot!

cella
14 x 11 mm

Szomjas állatok
Megszomjaztak az állatok. Inni mentek a tóra.
Északról jöttek a kacsák. Rajzold meg az útjukat! Hajtsd fel a fület, és ellenőrizd, jól
gondolkodtál-e!
Keletről jöttek a lovak. Rajzold meg az útjukat! Hajtsd fel a fület, és ellenőrizd, jól gondolkodtál-e!
Délről jöttek a kutyák. Rajzold meg az útjukat! Hajtsd fel a fület, és ellenőrizd, jól gondolkodtál-e!
Nyugatról jöttek a szamarak. Rajzold meg az útjukat! Hajtsd fel a fület, és ellenőrizd,
jól gondolkodtál-e!
Emlékszel? Melyik irányból jöttek a kacsák? Melyik irányból a lovak? Melyik irányból a kutyák? Melyik irányból a szamarak?

É
NY

K
D
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Környezetvédelem
A természetben sok érték van.
A természet kincseit az ember felhasználja.
A természetet tisztelni és védeni kell.
A természet örömet, egészséget, nyugalmat ad az embereknek.
A szennyezés és rombolás tönkreteszi a környezetet.
A szennyezett víz betegségek terjedését okozza.
A szennyezett levegő a tüdőt károsítja.
A zaj nyugtalanságot kelt az emberekben és az állatokban.
Szeresd a természetet!
Kirándulj sokat!
Vigyázz a körülötted lévő természetre!

Milyen értékek vannak a természetben? Hajtsd fel a füleket, és nézd meg!
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Hogyan tudod védeni a természet kincseit?
Olvasd el, nézd meg a képeket! A helyes viselkedés mellé írjál ✓-t!
Jól elzárom a csapot,
hogy ne csöpögjön.

Lekapcsolom a lámpát,
ha már nincs szükségem
a világításra.

Válogatva gyűjtöm
a szemetet.

A szemetet nem
dobálom szanaszét.

Télen nem fűtök
nagyon a lakásban, inkább
melegebb ruhát veszek fel.

Tartsd be a helyes viselkedés szabályait!
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Válogassátok szét a szemetet!
Kössétek össze a szemetet a megfelelő kukával!

PAPÍR

MŰANYAG

ELEM

Mosolygó természet
Szerinted mikor mosolyog a Föld, és mikor szomorú? Rajzold be a felfelé
gördülő szájat vagy a lefelé görbülő szájat a kis földgömbökre!
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Ismerjétek meg a környezetetek élővilágát!
Gyűjtsetek össze a természetben, a kertben vagy a parkban található különböző dolgokat: falevél, toboz, madártoll,
gesztenye, bodzavirág. Ragasszátok fel
ezeket egy lapra, és rajzoljátok mellé
azt, amihez tartozik!
Falevél a fához, toboz a fenyőhöz, madártoll a madárhoz, gesztenye a gesztenyefához, bodzavirág a bodzabokorhoz. Csináljatok belőle kártyákat is, és
játsszatok vele memorit.

Illatok a szabadban
A környezetetekből összegyűjtött növényeket, leveleket, fakérget, virágföldet
és még amiket találtatok, rakjátok kis
tálakba! Valakinek kössétek be a szemét, és így szagolgassa meg ezeket! Ki
kell találnia, minek az illatát érzi. Azt is
mondja meg, hol gyűjtöttétek.

A fa a természet része.
Sok hasznos dolog készül fából.
Ahol sok fa van, ott jobb a levegő.
A fa árnyat ad.

Ne bántsd a fát!
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Május 10-e a madarak és fák napja. Ünnepeljétek meg!
Nézzétek meg a festményen a fát!
Hasonlítsátok össze a képet egy kedvenc fátokkal! Miben hasonlítanak, miben
különböznek?
Vágjatok ki egy képet, amelyen fa van, és ragasszátok ide!

Vincent van Gogh: A neuneni kert télen
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Rajzoljátok meg Van Gogh fáját minden évszakban!
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A víz nagyon fontos az ember életében.
Sok mindenre felhasználjuk a vizet.
A vizet nem szabad pazarolni.
A vizet tisztának kell megőrizni.
A piszkos víz árt az egészségnek.
A piszkos vizet szennyezettnek nevezzük.
Elegendő víz nélkül nem élhetünk.

Mire használjuk a vizet?
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Húzd össze a kép körüli állatokat az élőhelyükkel!

NT_98676_tarsadalmi_6_fejezet.indd 32

2020. 04. 09. 7:40

118
Készítsetek madárfürdőt az iskola kertjében!
Ott helyezzétek el a fürdőt, ahol a madarak észreveszik a vizet, és ti is jól meg tudjátok figyelni őket.
Szükséges hozzá egy lapos, nagyobb méretű tálka,
amelynek a szélére rászállhatnak a madarak, és
belehajolva inni tudnak. Öntsetek vizet a tálkába!
Figyeljétek meg, hogyan fürdenek a madarak!
Nézzétek meg, milyen madarak érkeznek!
Készítsetek fényképeket a fürdőző madarakról!
A megfigyelésetekről készítsetek naplót!
Tavasszal vagy nyár elején kezdjétek a megfigyelést!

Készítsetek csapadékmérőt az iskola kertjében!
Helyezzetek ki a kertetekbe egy hosszúkás
üveget, amelybe beleeshet az eső!
Olyan helyre akasszátok, ahol nem érik el
az állatok!
Eső után nézzétek meg, mennyi víz esett bele!
Figyeljétek meg, mikor esett több, mikor
kevesebb eső!
Erről is készítsetek feljegyzést!

A víz fontos a növények fejlődéséhez.
Víz nélkül elszáradnak a növények.
Ültessetek növényeket!
Tegyetek kis tálba babot, csíráztassátok ki, majd
ültessétek el földbe!
Készítsetek rajzot a fejlődés állomásairól! Készíthettek fényképeket is.
Figyeljétek meg, mire van szüksége a növénynek
a növekedéshez!
(Az ültetéshez választhattok másfajta magokat is.)
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A víz károkat is tud okozni.
A sok esőtől megduzzadnak a folyók.
Ha a folyó kilép a medréből, árvíz lesz.

Homoktálcán, vagy homokozóban megnézhetitek, milyen munkát végez
a víz a természetben.
Építsetek meredek oldalú dombot, majd
az öntözőkannából öntsetek folyamatosan
vizet a domb tetejére! Figyeljétek meg, hogyan folyik le a víz, milyen vájatot vág magának a lejtőn és mi történik a domb alján!
A meredek oldalú domb mellé építsetek egy
lankás lejtőt! Öntsetek most erre vizet, és
nézzétek meg itt is, hogy mi történik!
Erről is készítsetek feljegyzést!
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Játékok
Víz-esés
Készítsetek a víz útját bemutató játékot az iskola udvarán a kerítésre! Figyeljétek meg,
hogy folyik lefelé a csöveken keresztül a víz!
A játék elkészítéséhez szükségetek lesz műanyag
palackra vagy átlátszó csőre. A csövek vagy palackok felszereléséhez spárgát vagy vékony drótot
használjatok.
Tervezzétek meg a víz útját, hogy honnan szeretnétek kezdeni, hol folytatódjon, és hova folyjon!
Ennek megfelelően kötözzétek fel az eszközöket
a kerítésre! A szerkezetet meg lehet csinálni csak
műanyag palackból is, ez esetben félbevághatjátok az palackot, vagy kivághattok belőle egy részt
az oldalából. A félbevágott palackokat egymásba
lehet illeszteni vagy egymás után elhelyezni. Ajánlatos átlátszó eszközöket választani, hogy jól lássátok a víz útját!
A palackokba rögzíthettek kis ajtókat, forgókat,
malomkerekeket is, amelyeket megmozdíthat, forgathat a víz. Ezen keresztül érzékeltethetitek a víz
erejét.
Ha elkészültetek, már csak egy nagy tálra, vízöntő
eszközre és vízre van szükségetek, hogy megkezdhessétek a kísérletet!
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Környezetmentő – társasjáték
Mondd ki a társad jó tulajdonságát!
Készítsétek el a csoport barátsághálóját! Üljetek körbe! Valaki fogjon a jobb kezében egy
nagy gombolyag fonalat! Adja oda az egyik társának úgy, hogy a végét a bal kezében tartsa meg! Közben mondja: Azt szeretem benned, hogy… és nevezze meg a társ egy jó tulajdonságát (például: bátor vagy). Ezután az a gyerek, aki az előbb megkapta a gombolyagot, adja tovább jobb kézzel, úgy, hogy a bal kezében tartsa megfogva a fonalat! Mondja
ő is: Azt szeretem benned, hogy… Így megy tovább a gombolyag, úgy, hogy a fonalat mindenki tartja a bal kezében. Akkor ér véget a játék, ha mindenkiről mondtatok valami jót.
Nézzétek meg, milyen hálót tudtatok szőni!
Kérdések:
1. Mit csinálsz a világító lámpával, amikor kimész a szobából?
2. Mit kell csinálnod, ha csöpög a csap?
3.	Mit csinálsz télen, amikor fázol otthon: feljebb tekered a fűtést, vagy felveszel inkább
egy pulóvert?
4. Mikor cselekszel jól?
		
A) Viszel magaddal táskát, és abba rámolsz vásárlás után.
		
B) Nem viszel magaddal semmit, inkább veszel a boltban szatyrot.
5. Mikor cselekszel jól?
		
A) Minden egyes zöldséget, gyümölcsöt, amit veszel, külön kis nejlonba teszed.
		
B) A gyümölcsöt és a zöldséget egy zacskóba teszed, nem használsz sok nejlonzacskót.
6. Mikor cselekszel jól?
		
A) Igyekszel olyan terméket választani, amely nincs becsomagolva.
		
B) Olyan terméket választasz, amelyből minden darab külön be van csomagolva.
7. Melyik szemetesbe dobod ki a csomagolópapírt?
8. Mi szállítja el a városban a szemetet?
9. Kik takarítják el az utcákról a szemetet?
10. Mit csinálsz az üres csokipapírral vagy az elhasznált zsebkendővel? Melyik válasz helyes?
		
A) Eldobod az utcán.
		
B) Bedobod a szemetesbe.
11.	Mit ültetnek a városokban az utak mentén és a parkokba, hogy jobb legyen a város
levegője?
12. Mikor cselekszel jót?
		
A) Ha biciklivel mentek túrázni.
		
B) Amikor autóval mentek kirándulni.
13. Mit csinálsz, ha látsz egy elszáradó növényt?
14. Mitől lehet füstös a város?
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Figyeld meg jól!
Jegyezd meg, amit a képen látsz!
Nézd meg jól ezt a képet, három percig tarthatod a kezedben. Ezután lapozz, ne nézd a képet, és
így válaszolj a kérdésekre!
Számoljátok meg, hány kérdésre válaszoltatok helyesen!
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Vidám, vagy szomorú hangulatú a kép?
Milyen ünnep van a képen?
Mivel locsolkodnak a fiúk?
Örülnek a lányok a locsolkodásnak?
Mivel locsolkodnak a fiúk?

Kik vannak a képen?
Hol van az anyuka?
Apa kinek olvas?
Állva hallgatják a mesét?
Mit csinál a kislány?
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Mit ábrázol a kép?
Tanár bácsi vagy tanár néni van a képen?
Mit csinálnak a tanulók?
Mik vannak a polcokon?
Van tábla a képen?

Mit ábrázol a kép?
Milyen közlekedési eszközöket látsz a képen?
Van a képen hajó?
Este van, vagy nappal a képen?
Milyen színű a kamion?
Van közlekedési tábla az országúton?
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Városi vagy falusi képet láttál?
Van biciklis a képen?
Milyen fák vannak a képen?
Milyen idő van a képen?
Látsz sok autót a képen?

Mit ábrázol a kép?
Hol mennek át az emberek?
Milyen közlekedési eszközök vannak a képen?
Áll busz a megállóban?
Láttál jelzőlámpákat a képen?
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Melyik budapesti épület van a képen?
Hány bronz oroszlán áll a lépcsőn?
Milyen színű a zászló?
Vannak emberek a képen?
Lépcsőn kell felmenni az épületbe?

Mit ábrázol a kép?
Milyen színek vannak a képen?
Emberek fürdenek a tóban?
Vannak hajók a vízben?
Látsz halat a képen?
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Jeges-tenger

Európa

Észak-Amerika

Ázsia

Atlanti-óceán
Csendes-óceán

Afrika
Csendes-óceán
Indiai-óceán
Dél-Amerika

Ausztrália

Antarktisz
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Mit ábrázol a kép?
Milyen állatok vannak a képen?
Milyen színű az óceán?
Vannak házak a képen?
Az iskolád rajta van a képen?

Természeti vagy városi környezetet látsz a képen?
Hány tábla van a képen?
Közlekedési tábla van a képen?
Látsz madarat a képen?
Vannak emberek a képen?
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