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1. A TANKÖNYV KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA 

A Fedezd fel a világot! Környezetismeret 1. tankönyv a sajátos nevelési igényű 1. osztályos tanulók számára készült. Szervesen épülnek rá a Fedezd fel a világot! 

sorozat 2–4. évfolyam kötetei. Tartalmi, strukturális, módszertani és tanulásszervezési szempontból a következő jogszabályoknak felel meg: 51/2012. (XII. 21.) 

számú EMMI-rendelet 11. melléklete (Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára), ezen belül a 11.1 

melléklet (Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára), 11.1.1.04 Környezetismeret tantárgy megnevezésű kerettanterv előírásainak. 

A taneszközök kidolgozásakor és jellemzőinek kialakításakor a sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos tanulók sajátos képességeit, speciális 

ismeretelsajátítási jellemzőit tartottuk szem előtt. Az elsajátítandó ismeretanyagot a vonatkozó kerettantervi ajánlásokra alapozva határoztuk meg. 

Koncepciónk alapja ezzel összhangban az, hogy olyan megismerési helyzetekre kerüljön a hangsúly, amelyekben a megfigyelés, az aktív tevékenység, a 

közvetlen tapasztalatszerzés, a cselekvések sokasága, a konkrét gyakorlati vonatkozások értelmezése dominál. A tanulási folyamatban az érzékelésre, az észlelésre, 

a személyes élményekre, felfedezésekre építve juttatjuk el a tanulókat a bonyolultabb gondolkodási műveletig.  

Kiemelve a kerettantervből: 

„Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknak az ismeretelsajátítási folyamat során olyan tudásrendszerek alapjait kell kiépíteniük, amelyek alkalmasak a mindennapi 

tevékenységben való felhasználásra. A tanulók ismeretelsajátításában a természeti környezeti világ elemi megismerésének lehetősége tűzhető ki célul. A folyamat 

során kiemelt figyelmet kell fordítani a kapcsolatrendszerek feltárására, az élő és élettelen természet szoros kölcsönhatására, az ember és természet 

összetartozására, egymásrautaltságára, az ember természetben betöltött helyének és szerepének felismerésére. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók beilleszkedése az új iskolai környezetbe hosszabb ideig tartó folyamat. A beszoktatás időszaka hosszabb, mint a 

többségi általános iskolában. A feladat-, szabálytudat kialakítása, egymás elfogadása sok játékos gyakorlaton keresztül történik. Az erkölcsi nevelés legyen 

életszerű, segítsen az olyan készségek megalapozásában, mint együttérzés, segítőkészség, kötelességtudat, tisztelet, feladattudat. Alakuljon ki a közösséghez 

tartozás érzése, az otthon, a lakóhely, az iskola megbecsülése. A tanulónak elemi ismereteket kell szereznie önmagáról, meg kell tanulnia érzelmei, empátiája 

kifejezését, és ki kell alakulnia társas toleranciájának, a beteg és sérült, fogyatékos társak iránti együttérző és segítő magatartásnak. Fontos cél az egészséges 

életmódra nevelés, az arra való törekvés erősítése. A nevelés célja a természet szeretete, a környezetkímélő, környezetvédő magatartás kialakítása.  

A természettudományos kompetencia, a természettudományos műveltség alapozása a mindennapi gyakorlatban szerzett játékos tapasztalatszerzéssel 

történik. Az anyanyelv elsajátításában a beszédészlelés, a beszédértés, beszédprodukció fejlesztése elsődleges feladat. A beszédindíték, a beszédkedv, a 

szókincsgyarapítás, -aktivizálás az 1-2. évfolyamban nagyon fontos. A gondolkodási műveletek és a funkcionális képességek (érzékelés, észlelés, felidézés, 

emlékezés, figyelem) segítik a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyainak felfedezését konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés során.  
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Saját élményű tevékenységek formájában gyakorolva biztosítható a beilleszkedés, az együttműködés, a kapcsolatteremtés képességének fejlődése, a másság, a 

sérült társak elfogadása. Fontos cél, hogy a tanuló tudja elfogadni mások segítségét, képességeinek, életkorának megfelelően tudjon segítséget adni.  

Az óvodából az iskolába érkező enyhén értelmi fogyatékos gyermekek iskolára felkészültsége jelentősen eltér ép kortársaiktól. A spontán szerzett ismereteik 

hiányosak, pontatlanok. A környezetismeret tanítása során felkeltjük érdeklődésüket közvetlen környezetük, társaik és önmaguk iránt. Az életkori sajátosságuknak 

és egyedi képességeikhez igazodó játékokon keresztül lehetséges csak a tantárgy megszerettetése. A játékok szolgálják az aktív figyelem- és emlékezetfejlesztést. 

A játékos gyakorláson keresztül alakítják ki a legfontosabb képzeteket, alapvető fogalmakat, ezek megjelenítését rajzban, formázással, mintázással. Bővítsék 

szókincsüket, alkalmazzák helyesen a tanult fogalmakat. A közvetlen környezet felfedezésén, önmaga megismerésén keresztül fokozatosan bővítjük a megismerés 

körét. A valóság megfigyelését kövesse annak képi megjelenítése, rajzon, fotón, maketten, terepasztalon történő ábrázolása, amely alkalmas a játékos gyakorlásra, 

majd szóbeli megerősítésre. A téri, időbeli tájékozódás kezdetben csak tanteremben történjen, konkrét tárgyhoz, valóságos történésekhez kötötten. Ezeken a 

fejlesztési szinteken haladva lesznek képesek elsajátítani a tanulók azokat az alapokat, amelyekre a következő évek tanulási folyamatait, a tanuló gondolkodási 

képességének, érzelemvilágának a fejlesztését építhetjük. Az elsődleges a kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváció felkeltése és fenntartása, a szabálytudat, 

feladattudat kialakítása.” 

A kötet fejezetei: 

I. Iskolás lettem 

II. Környezetem tárgyai 

III. Napirendem 

IV. Évszakok – Ősz 

V. Az emberi test 

VI. Tisztálkodás 

VII. Óvjuk egészségünket! 

VIII. Évszakok – Tél 

IX. Évszakok – Tavasz 

X. Közlekedés 

XI. Állatok 

XII. Évszakok – Nyár 
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A tankönyvhöz készült jelen Tanári kézikönyv teret ad a könyvből tanító pedagógus számára, hogy az adott osztályra szabja a tananyagot. Több helyen épít 

a tantárgyi integrációra a technika, rajz, matematika, magyar, ének, testnevelés tantárgyakhoz kapcsolódóan. Több helyen ajánl olyan weboldalakat, ahol a tanulók 

további érdekességeket tudhatnak meg egy-egy témáról, vagy éppen a pedagógusok találnak háttéranyagot. A tanári kézikönyv az egyértelmű válaszokat nem 

rögzíti, viszont a könnyebb ellenőrzés érdekében némely feladatoknál megoldókulcsot ajánl.  

A témakörök feldolgozása során mindenképpen ajánljuk, hogy éljenek az adott életkorhoz igazított komplex tanulásszervezési módszerekkel (pl. projekt, 

témanap/témahét, kutatás alapú tanulás, erdei iskola, tanulmányi séta)! Ehhez hasznos elméleti háttéranyagot is találnak az OFI honlapján, az alábbi linkeken: 

http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program 

http://ofi.hu/search/lesson?f[0]=field_main_type%3A5147 

További segítséget kaphatnak az Újgenerációs Környezetismeret 1–4. tankönyveinkhez készült tanári kézikönyvekből. Igaz, hogy ezek a tankönyvek nem az 

SNI kerettanterv szerint íródtak, de a tananyagok átfedése miatt számos ponton egyeznek az SNI tankönyvek anyagával. Ebből következően a hozzájuk készült 

kézikönyvek is hasznosak lehetnek. Ezeket az alábbi linkekről ingyen letölthetik: 

1–2. évfolyamos: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505010101_1__kezikonyv.pdf 

3–4. évfolyamos: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505010301_1__kezikonyv.pdf 

Reméljük, hogy e Tanári kézikönyv segítségükre lesz abban, hogy sikeresen és kreatívan taníthassanak a Fedezd fel a világot! sorozatunk köteteiből. 

Jó munkát, sikeres tanévet kívánunk! 

  

http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program
http://ofi.hu/search/lesson?f%5b0%5d=field_main_type%3A5147
http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505010101_1__kezikonyv.pdf
http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505010301_1__kezikonyv.pdf
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2. A TANKÖNYV ÉS A TANKÖNYVI LECKÉK SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA 

A Tanári kézikönyvben az egyes leckéknél táblázatos formában mutatjuk be a tankönyvi oldalakat. Mellette közvetlenül leírjuk az adott témakörök előkészítésének 

lehetőségeit, az egyes feladatok célját, megoldásait, illetve számos módszertani kiegészítést, mint pl. a gyerekek meglévő ismereteinek feltérképezésére vonatkozó 

ajánlásokat, ötleteket, játékos feladatokat, kézműves tevékenységeket, kapcsolódó gyermekirodalmi, zenei tartalmakat is a tantárgyközi integráció 

megvalósítására. Ezenfelül utalunk internetes tartalmakra is. Ez utóbbiak az idők során változhatnak, ezért felelősséget nem tudunk vállalni értük. Az általunk leírt 

kiegészítések mellett, az üres helyeken a pedagógusnak lehetősége van saját ötleteit, tapasztalatait is rögzíteni, melyek hasznosak lehetnek a következő tanítási 

szakaszokban. 

A tankönyv megjelenése, grafikai elemei – alkalmazkodva a tanulók figyelmi és koncentrációs képességeihez – letisztultak, egyszerűek, jól értelmezhetőek.  

A tananyag felépítése szellős, jól átlátható elrendezésű. Többféle melléklettel segítjük a különböző témakörök feldolgozását, hogy változatosabbá tegyük a 

feladatok megoldási lehetőségeinek körét, melyet a tanulók írástanulásának lassúbb üteme is szükségessé tesz. A tankönyv egyértelműen jelöli, hogy adott 

feladathoz mely mellékletek tartoznak.  

A Tanári kézikönyv fontos részét képezi a kézikönyv végén egy tetszőleges méretben nyomtatható képanyag (tanári 

tabló), amely a tanórai szemléltetést segíti, vagy további saját ötletek, fejlesztő játékok készítéséhez nyújthat a tankönyv 

képi világával harmonizáló, jó minőségű képanyagot. 

Útmutatás a piktogramokhoz:  

A gyerekek gondolkodásának irányát erőteljesen befolyásolhatja az, hogy mit és hogyan kérdezünk tőlük, milyen instrukciót 

adunk. A gyerekek beszédértésének jellemzőihez alkalmazkodva, a tankönyv feladatutasításai rövidek, nyelvezetük, 

megfogalmazásuk egyszerű. Mivel az első évfolyamon nem várhatjuk még el tanulóinktól, hogy olvassák el a feladatokat, az 

írásbeli feladatutasítások elsősorban a pedagógusok, szülők számára nyújtanak segítséget a feladat instrukciójának 

megfogalmazásában. A tankönyv az írásbeli feladatutasítás mellett sokféle piktogramot is tartalmaz. Ezek egységesen 

végigkísérik majd mind a 4 évfolyamot, szükség esetén kibővülve új elemekkel. A gyerekek számára ezek az egyszerű 

piktogramok jelzik egyértelműen, hogy mi az egyes feladatok megoldási módja. A jobb kereshetőség érdekében a tankönyv 

első belső oldalán is feltüntettük a piktogramokat és jelentésüket.  
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I. fejezet: ISKOLÁS LETTEM 

 

1. feladat: Bemutatkozás. A gyerekek mondják el a nevüket, egykori óvodás jelüket! Nevezzék meg kedvenc ovis 
vagy otthoni játékaikat, a számukra kedves tevékenységeket! Meséljenek a családjukról is!  
TANÁRI TABLÓ használata a táblánál. 

Kiegészítő tevékenység:  
1. Helycserélő játék: A gyerekek körben állnak/ülnek a teremben. A pedagógus különböző állításokat mond, 
amelyek a gyerekekről szólnak, és helyet cserélnek azok, akikre illik az állítás. Pl. Az óvodában gyöngysor volt a 
jelem. (Ha csak egyvalakinek volt ez a jele, akkor jelzi, s a tanítóval cserél helyet.) Pl. Egy testvérem van. Vagy: 
Hosszú a hajam. Mindenki, akire igaz, beáll a kör közepére, s valamelyik üres helyre szalad (lehetőleg nem a saját 
helyére vissza). 
2. Az óvodai jeleket előre felrajzolja a pedagógus egy-egy kicsi kartonlapra, majd a gyerekek hátára csípteti, 
összekeverve. Barkochbázással kitalálják, kinek milyen jel van a hátán. Ha kitalálták, a mellkasukra csíptetik. Ha 
mindenki elkészült, akkor a szőnyegen körben ülve kiválogathatják a saját jelüket, maguk elé tehetik. Később 
mindenféle szempont alapján csoportosíthatják a jeleket, pl. játék, foglalkozás, állat. Továbblépés lehet, ha a 
nyomtatott nagybetűkkel írt keresztnevük is a kartonon van, amit felismerés után a jelük mellé tehetnek. Aki nem 
ismeri fel a nevének a globális képét, annak segítünk. Ez eleinte minden nap/vagy óra játékos kezdése is lehet, 
névgyakorlással, névfelismeréssel – kiegészítve a Meixner-módszerhez kapcsolódó reggeli kört. 

2. feladat: Mondóka elmondása, mutogatása közösen.  
Egy másik mondóka: 
„A fejem, a vállam, a térdem, a bokám,  
a térdem, a bokám, 
a térdem, a bokám,  
A fejem, a vállam, a térdem, a bokám, 
az orrom, a fülem, a szemem, a szám.” 
Az egyszerű dallamos mondókát egyre gyorsabban kell mondani, miközben a gyerekek mutogatják a testrészeiket. 
Először csak lassan, s ha már biztosabban megy a mozdulatsor, akkor kell egyre gyorsabban mondani, mutatni. Nagy 
kacagással járó, frissítő gyakorlatsor. 

3. feladat: a) Az üres keretbe a gyerekek készítsenek rajzot saját magukról!  
b) Mindenki ragasszon be egy fényképet saját magáról! 
Kiegészítő tevékenység: 
1. Nagy csomagolópapírra rajzolják körbe egymás körvonalát, majd egészítsék ki, fessék rá a ruhadarabjaikat!  
2. Játék az árnyékunkkal: Egy vetítővel megvilágított falfelület elé kell ülniük, oldalt tartva a fejüket (profilkép), s a 
falra kifeszített papírra kell rárajzolni a fej árnyékának körvonalát. Utána körbenyírhatják, kifesthetik a gyerekek. Jó 
játék: egymás arcképének felismerése. 
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Előkészítés:  
A feladatok megoldása előtt kívül-belül járjuk körbe az iskolát! Előtte, közben szempontokat adhatunk nekik, mire 
figyeljenek az iskola külső-belső bejárása során. Pl. mi van az emeleten/földszinten, épület/terem bal oldalán, mi 
van jobb oldalon, milyen színeket látnak, milyen növényeket, milyen a kapu, milyen játékok vannak stb. 

1. feladat: 3 különböző iskolaépület-típusról látunk képet. Be kell karikázni azt, amelyik leginkább hasonlít a saját 
iskolánkra. Az üres keretbe pedig, ha nem tudnak választani, rajzolják le a saját iskolájukat, ahogyan ők látják. Végső 
esetben, a kevésbé jól rajzolók az iskola épületének fotóját ragasszák be ide. 

2. feladat: Különböző udvari játékok láthatóak, be kell karikázni azt, ami a saját iskola udvarán is megtalálható. 
Beszélgessünk ezek balesetmentes használatáról, az udvari viselkedés szabályairól!  

Az udvari játékokon túl, lehet egy iskolaudvaron még virágtartó, pad, fa, kerti kis tó, madáretető, kis iskolakert, 
kerékpártároló is… Beszélgessünk arról is, mi minden van a mi udvarunkon, ami a tankönyvben nem szerepel. 
Ahol lehet, ragadjuk meg a lehetőséget a környezeti nevelésre. Sok helyen hagyomány, hogy az elsősök fát ültetnek 
év elején. Mindenki hozhat egy-egy cserepes virágot is a terembe, amit gondozunk a tanév végéig. 
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melléklet: 

 

1. feladat: Egy egész oldalas keretet látunk, egy üres tanterem képével. Az M1 mellékletben pedig egy matricás 
gyűjtemény található a tanterem bútorzatáról. Feladat: a mellékletből beragasztgatni a keretbe a bútorokat a saját 
osztályterem elrendezésének megfelelően, ahhoz hasonlóan. 

A szelektív hulladékgyűjtők (papír, műanyag, komposztálóvödör, vegyes) megjelenésének üzenetértéke van. 
Fontos, hogy ilyeneket is berakjunk az osztályterembe! Ha lehet, próbáljuk meg a gyerekekkel szelektíven gyűjteni 
a hulladékot! Kezdésnek legalább a papírhulladékot gyűjtsük külön! 
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Előkészítés: 
Győződjünk meg róla, hogy a gyerekek már az iskola összes helyiségébe bekukkantottak, megismerték azok 
funkcióit, helyes használatukat, a kapcsolódó viselkedési szabályokat, elvárásokat.  

1. feladat: Milyen helyiségek találhatóak az iskolában az osztálytermen kívül? Melyiknek mi a funkciója? Az iskola 
bejárása után beszélgessünk az egyes helyiségekről a tapasztaltak és a tankönyv képeinek segítségével. 
(Viselkedési szabályok, illemszabályok rögzítése.) 

Kiegészítő tevékenység:  
Játsszunk szituációs játékokat az egyes helyiségekkel kapcsolatosan! 
Elmesélhetünk rövid történeteket, a gyerekek kitalálhatják, vajon melyik helyiségben történhetett. Pl. Kezet 
szerettem volna mosni, de elfogyott a szappan. Izgalmas akadálypályán kellett végigmennem. Finom spagettit 
látok a gyerekek tányérjain. Nagyon sok ajtó nyílik erről a helyről, de már jól tudom, melyik az én osztálytermem 
ajtaja. Stb. 

Kapcsolódó irodalom:  
Kormos István: Vackor az első bében c. verses meséje kiváló kerettörténet lehet a témához, mely a gyerekek 
számára is érthető humorral, huncutsággal fűszerezve vezeti be a gyerekeket az iskola világába. 
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1. feladat: Válogatós feladat: Mi való az iskolatáskába, és mi nem? Egy-egy koronggal le kell takarni azokat a 
képeket, amelyek nem iskolatáskába valók. Csak az maradjon látható, aminek a táskában a helye. 
A matematikaórán használatos korongokat használhatjuk az ilyen típusú feladatokhoz, egy kis gyurmaragasztóval 
rögzíthetjük is a korongokat a laphoz, hogy ne csússzanak el. 

2. feladat: Soroljuk fel, milyen tanszereket látunk a képen! Össze kell kötni az egyes tanszereket az 
árnyékképükkel. 

3. feladat: Zsákbamacskajáték: Egy zsákba vagy kendővel letakart dobozba iskolai eszközöket rejtünk.  
A gyerekek megpróbálják még a megragadott tárgy kihúzása előtt, tapintás útján kitalálni, vajon mi lehet a 
kezükben. Pl.: dobókocka, ceruza, vonalzó, radír, hegyező, ecset, ragasztó. A titokdobozt a gyerekekkel közösen is 
elkészíthetjük egy kartondobozból. 

Kapcsolódó irodalmak:  
http://www.operencia.com/versek/iskolakezdes/1392-pataki-edit-iskolaba-menni-jo 

Pataki Edit: Iskolába menni jó! (részlet) 
Halihó! Halihó!/Iskolába menni jó!/Táskámban már minden benn:/összes könyvem, füzetem,/korong, gyurma, 
hurkapálca,/színes, radír, toll, ceruza,/kréta, ecset, vonalzó –/sok kincsem van, csuda jó! 

K. László Szilvia: Színes ceruzák 
Kék, zöld, piros, sárga,/Sok-sok színes ceruza!/Egész világ be van zárva/Nézd, ebbe a dobozba!/Amikor én 
kieresztem,/Kiszabadul a világ/Színes nyájam terelgetem,/Dolgoznak a ceruzák./Ha úgy tetszik, ragyog a nap,/ 
Ha akarom, hó esik,/Vidám nyuszik ugrándoznak,/Aztán egymást kergetik./Erre színes tulipánok/Nyújtogatják 
nyakukat,/Amarra meg margaréták/Legyezgetik szirmukat./De legjobban azt szeretem,/Ha az egész 
papíron/Velem játszik, velem nevet/Apa, anya, kishúgom. 

Kapcsolódó tevékenység: 
Emlékezeti játék: Minden gyerek tegyen egy zsákba egy-egy tanszert, lehetőleg mindenki mást (gyurma, 
számolókorong, tolltartó, füzet stb.) Jegyezzük meg, ki mit tett bele. A gyerekek egyesével, csukott szemmel 
húzzanak valamit a zsákból, és tegyék annak a tanulónak az asztalára, aki beletette. 

http://www.operencia.com/versek/iskolakezdes/1392-pataki-edit-iskolaba-menni-jo
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Előkészítés:  
Javasoljuk, hogy minden reggel a jelentés után beszéljük meg a gyerekekkel, hogy aznap milyen tanóráik lesznek. 
Ezt nagyban elkészített képes órarenddel jelenítsük is meg a tanteremben! Ez az autizmus-spektrumzavaros és az 
ADHD-s tanulók számára különösen fontos! A Tanári tablóból letölthető tantárgyi piktogramokat laminálás után pl. 
öntapadós tépőzár vagy mágnes használatával könnyen cserélgethetővé tudjuk tenni, és az esetleges változásokat 
is könnyen jelezhetjük. Az idő múlásának érzékeltetéseként a már eltelt tanóra képét le is vehetjük. Ha nem 
levehetőset készítünk, egy koronggal vagy valamivel akkor is jelezzük, hogy hol tartunk éppen. A képes órarendben 
érdemes lehet az étkezéseket, szüneteket, udvart, leckeírást is megjeleníteni. 
TANÁRI TABLÓ használata. 

Az autista tanulók számára fontos vizuálisan megjeleníteni azt is, hogy kik hiányoznak. Akár az osztálytársak, akár a 
pedagógus váratlan hiányzása komoly frusztrációt okozhat a tanulókban. Megelőzhetjük vagy legalábbis 
csökkenthetjük ezt, ha a hiányzást, változást jól látható helyen vizuálisan jelezzük. Érdemes az első napokban 
fényképet beszerezni vagy készíteni a tanulókról, tanárokról (később, amikor már olvasni tudnak, a névkártya is 
elegendő). Megérkezéskor reggel egy erre a célra kialakított helyre kirakhatja minden gyerek a saját fényképét, 
vagy jelentéskor a hetes is elrendezheti azokat. A hiányzók képe ilyenkor nem kerül ki, vagy egy külön erre a célra 
kialakított helyre is kerülhet. A rendszer a pedagógusokra is vonatkozzon. Ha tudjuk, ki lesz a helyettesítő 
pedagógus, azt is jelezzük! 
Mindezt önthetjük mesés keretbe is: pl. a pedagógusok képe egy-egy nyuszin, a gyerekek lehetnek a répák, akik a 
kertből a nyuszi kosarába kerülnek megérkezéskor, vagy kis nyuszikák. Lehet varázsló és kis manók, bölcs bagoly és 
erdei állatok, mindenki szőlőszem egy szőlőfürtön, bármilyen témában gondolkodhatunk a gyerekek 
érdeklődéséhez kapcsolódva. Aki hazamegy, az vegye le a saját képét, mielőtt hazamenne! 

1. feladat: A képes órarend piktogramjainak megbeszélése. Az M10 mellékletben található órarendre az M2 
mellékletben található matricák felragasztása a tanulók órarendjének megfelelően. Ez lesz a saját órarendjük. 

2. feladat: Vers felolvasása a gyerekeknek, aki szeretné, meg is tanulhatja.  
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II. fejezet: KÖRNYEZETEM TÁRGYAI 

 

melléklet: 

1. feladat: Két szoba képét látjuk egymás mellett, egy óvodai csoportszobát és egy iskolai tantermet. 
Beszélgessünk a képekről: miben különböznek, miben hasonlítanak? 

Előkészítés:  
Válasszunk ki néhány tárgyat, eszközt a tanteremben, és beszélgessünk a tulajdonságaikról: melyik kicsi, 
melyik nagy, melyik kisebb/nagyobb a másiknál. Rendezzük sorba a tárgyakat a szőnyegen a kisebbtől a 
nagyobb felé haladva, egy másik tárgyat a nagyobbtól a kisebb felé haladva! 

2. feladat: Az M2 melléklet képein látható tárgyak sorba rendezése nagyság szerint, a megfelelő keretbe 
történő beragasztással. A feladat megadja a kereteket, melyekbe a matricákat be kell ragasztani – az 
előkészítés után differenciáljuk a gyerekekkel a kereteket, nézzük meg a feladathoz kapcsolódó matricákat a 
mellékletben. 
Fogalmazzuk meg, hogy melyik mérettel fogjuk kezdeni a beragasztást: 
a) feladatban a kisebb felől haladunk a nagyobb felé 
b) feladatban a nagyobb felől haladunk a kisebb felé 
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III. fejezet: NAPIRENDEM 

 

1. feladat: Beszélgessünk a napszakokról és a napszakokhoz kapcsolódó tevékenységekről, napirendről! A lap 
közepén egymás alatt egy-egy bizonyos napszakra jellemző tevékenység látható. A tevékenységből 
következtetünk rá, hogy milyen napszak lehet (a képek sorban haladnak: reggel, délelőtt, délben, délután, este, 
éjszaka). A tevékenységeket ábrázoló képek körül eszközök láthatóak, amelyek a tevékenységek elvégzéséhez 
kapcsolódnak. A feladat: megbeszélni, hogy az adott tevékenységet mikor, melyik napszakban végezzük, és 
megkeresni a hozzá kapcsolódó eszközöket, majd összekötni őket. Összegzésként mondjuk el sorban a 
napszakok nevét a képek segítségével. A gyerekek is meséljék el egy-egy napjukat! Mit csináltak, mikor? 
Használják a napszakok elnevezését! 

Kiegészítő tevékenység és játék: 
1. Meséljünk el egy cselekvést, a gyerekek mondják meg, mikor történik! (Van, ahol több megoldás is lehet 
helyes.) Pl.: Elkészítem a házi feladatomat. Vizet engedek a kádba, habfürdőt is teszek bele. Játszom a kedvenc 
játékaimmal. Megfésülködöm. Kinyitom a hűtőt, kiveszem belőle a vajat és a felvágottat. Szépet álmodom. 
Álló és fekvő egyeneseket írok a füzetembe. Fogkrémet nyomok a fogkefémre. Nagy tányér leves van előttem 
az asztalon. Bekapcsolom a TV-t. Tiszta ruhát veszek fel. 
2. Most mutasd meg!: Egy-egy tevékenységet elmutogatunk. Ki kell találni, mi az, és mikor végezzük. 
3. Kelj fel Jancsi! játék: A gyerekek körben állnak, egy középen guggol, arcát kezébe temeti. Kérdezz-felelek: 
– Kelj fel Jancsi! (Behelyettesítjük a guggoló gyerek nevét.) 
– Hány órára?  
– Hétre! (vagy valahányra… a körből egy kiválasztott gyerek mond egy számot)  
– Hogyan? 
– Dobbantásra. (Tapsra, ugrásra, cuppantásra stb., ugyanaz a gyerek mondja, aki számot választott.) 
A gyerekek körben hangosan számolnak, közben végzik a kiválasztott tevékenységet, a középen guggoló 
gyermek lassan felegyenesedik. Az kerül középre, aki előbb a számot mondta. 
4. A Napról is beszélgethetünk a gyerekekkel, de elég annyi, hogy éjjel nem látjuk (ezért is van sötét), reggel 
előbújik, délelőtt vándorol az égen egyre magasabbra, délben van a legmagasabban, majd délután elkezd 
ereszkedni, este már alig látjuk, éjjelre pedig megint elbújik a szemünk elől. Szemléltethetjük a kezünkkel: éjjel, 
a pad alól indítjuk a kezünket, emeljük egyre magasabbra, délre már magastartásban van a kezünk, majd lassan 
engedjük le ismét a pad alá, közben mondjuk sorban a napszakokat. Körbe is állhatunk, guggolásból indulunk, 
délre kiegyenesedünk, majd lassan újra guggolásba ereszkedünk. 

Kapcsolódó irodalom: 
Darázs Endre: Mese a napról  
Egyszer a Nap elgondolta:/Nem megy le, még fentmarad,/És elnézi, hogy a téren/A fiúk mint játszanak./Már 
fáradtan nézegették/A gyerekek az eget:/Máskor már, ilyenkor, régen/Koromsötét este lett./Jó volna már 
ágyban lenni…/Az ám, de még Nap ragyog! –/Jött a Hold és fülönfogta/Az engedetlen Napot. 
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IV. fejezet: ÉVSZAKOK – ŐSZ 

 

Előkészítés: 
Lehetőség szerint a témakör elején menjünk el akár csak az iskola környékén egy tanulmányi kirándulásra. 
Javasoljuk, hogy minden évszak vagy nagyobb témakör tanulásakor készítsünk az osztállyal egy-egy tablót, 
amelyre felkerülhet minden régi és új ismeret az adott témáról. Képek, rajzok, újságkivágások, kapcsolódó 
kiránduláson, tanulmányi sétákon, egyéb tevékenységek végzésekor készült fényképek stb. Ez a tabló 
látványosan bemutatja a gyerekeknek, hogy mennyi mindent tudnak már, milyen sok ismeretük van, és az 
összefoglaló, ismétlő óráknak is jó bázisa lehet. A saját élményekben gazdag tevékenységek fényképekkel 
megtámogatott felidézése, újraélése is segíti a bevésődést. Segíti a tantárgyközi integrációt, ha mesék, versek, 
dalok is helyet kapnak rajta. Ha megőrizzük őket, a későbbi évfolyamokon lehet mindig tovább és tovább 
bővíteni, kiegészíteni, hiszen az első négy évfolyam ismeretanyaga szoros összefüggésben, körkörösen bővül. 

1. feladat: Az ősz piktogramjának megismerése: egy színes őszi falevél. Beszélgetés: Mit tudunk már az őszről?  
TANÁRI TABLÓ használata. 

Kiegészítő tevékenység:  
Őszi mandala készítése levelekből, termésekből. 
Az iskolaudvaron, tanulmányi sétán, iskolába jövet-menet a gyerekek gyűjtsenek színes őszi faleveleket, 
terméseket, s amikor más sok összegyűlt (a leveleket préselhetjük, hogy tartósabban megmaradjanak), 
készítsünk közösen mandalát (nevezhetjük szőnyegmintának, levélszőnyegnek)! A leveleket, terméseket 
színek, méret, forma szerint csoportosíthatjuk, s középről kifelé, nekünk tetsző minta szerint elrendezhetjük a 
mintát. Nagyon jól fejleszti a szerialitást, és sok matematikai ismeretet is hozzá lehet kapcsolni a 
tevékenységhez. Ragaszthatjuk kartonra, vagy 1 réteg frissen tartó fóliára is elrendezhetjük a motívumokat, s 
amikor kész, óvatosan simítsunk a tetejére egy másik réteg fóliát: ekkor a 2 réteg fólia összetapad azokon a 
helyeken, amelyek szabadon maradtak, középen megtartva a mintánkat. 

2. feladat: Őszi vers megismerése. A vershez kapcsolódva vizsgáljunk is meg egy diót, törjük meg, kóstolgassuk, 
alkothatunk is valamit, pl. diógyertya, kis hajó, teknőc vagy katicabogár stb.! 

Kiegészítő tevékenység, játék:  
1. Előre (akár technika-, rajzórán vagy a napköziben) elkészített őszi faleveleket csíptetünk fel egy zokniszárító 
„polipra”. Felakasztjuk a polipot úgy, hogy a gyerekek elérjék, és körbe is lehessen állni. Elkezdünk mondani 
egy már ismert őszi verset vagy éneket, közben a gyerekek sorban egymást követve egy-egy levelet 
lehullajtanak a csipeszek segítségével (csak a csipeszekhez lehet hozzáérni, a levelekhez nem).  
A cél az, hogy mire a versnek vagy dalnak vége van, minden levél lehulljon a földre. Nehezíthetjük is a játékot 
úgy, hogy a zöld színű levelek még nem hullhatnak le, csak a színesek.  
Ha a leveleket lamináljuk, nem gond, ha játék közben rálépnek. 
2. Évszakok szemléltetése kézzel foghatóan:  
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A) Palackokkal: Az évszakok jól szemléltethetőek, ha 4 átlátszó műanyag palackot megtöltünk a 4 évszakra 
jellemző dolgokkal.  
Pl.: 
– őszi palack: filcből vagy műanyagból készült színes levelekkel 
– téli palack: hungarocellgolyókkal (polisztirolgyöngy), glicerinnel töltve hógömbszerű látvány lesz 
– tavaszi palack: filc- vagy művirágokkal, rügyező műággal, esetleg apró húsvéti tojással 
– nyári palack: homokkal 
B) Poharakkal: Két db félliteres átlátszó műanyag pohár szükséges hozzá, melyeket egymásra tudunk húzni. 
Fejjel lefelé fordítjuk őket. Az alsó pohárra rajzolunk filccel egy fát – törzset, kopasz ágakat, lombkorona nélkül. 
A felső pohárra körbe 4 fakoronát, attól függően, milyen évszak van... A lombkoronákat érdemes úgy 
megrajzolni, hogy a 2 pohár már egymásba van húzva, hogy a rajzok jól illeszkedjenek a fa törzséhez, ágaihoz. 
Ahogy a 2 poharat forgatjuk egymáson, úgy változtathatjuk az évszakokat. 
Ugyanezzel a forgatós módszerrel az időjárást is szemléltethetjük. Az egyik poháron körben az időjárás képeit 
jelenítjük meg, a másik pohárra egy figurát rajzolunk vagy ragasztunk (egy kis macit, bohócot, bármit), aminek 
az elhelyezésével megjelölhetjük a kiválasztott időjárást. 

  



NT-98711 Fedezd  fe l  a  vi l ágot !  Körn yeze t i smeret  1 .  –  Taní tó i  kézikön yv  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés: 
Szervezzünk őszi tanulmányi sétát az őszi témakör elejére! Kapcsolhatunk hozzá színgyűjtő játékot az udvaron, 
utcán!  
Pl. színpaletta készítése: Minden színből, amit találnak a természetben, picit lecsípnek, és felragasztják a 
kétoldalú ragasztó segítségével elkészített kartonra ragasztott palettára. (Később majd az őszi, tavaszi 
színgyűjtést is segíthet összehasonlítani.) 

1. feladat: Fa leveleinek kiszínezése az őszre jellemzően, valósághűen. 
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Előkészítés:  
Látogassunk el a piacra vagy egy szüretre! Ha erre nincs lehetőség, vigyünk egy kosárnyi őszi gyümölcsöt, 
termést az osztályba! Vizsgáljuk meg, kóstolgassunk!  

1. feladat: Karikázzuk be a gyümölcsök közül azokat, amelyek ősszel teremnek! 

Kiegészítő tevékenység:  
Őszi gyümölcsös dalok 
A bekarikázott őszi gyümölcsökről énekelhetünk egy-egy ismert népdalt a gyerekekkel közösen, vagy 
elfurulyázzuk valamelyik dalt, a gyerekeknek pedig ki kell találniuk, melyik gyümölcs van benne.  
Pl.: 
De jó a dió… 
Érik a szőlő…  
Ettem szőlőt, most érik…  
Hull a szilva… 
Körtéfa… 
Alma, alma, piros alma… 
Édes almát hoztam én… 

2. feladat: Derítsük ki, melyik gyümölcs milyen színű! 
Jobb oldalon láthatjuk azokat a gyümölcsöket, amelyeket ki kell színeznünk. Bal oldalon ugyanazon gyümölcsök 
színes, de összegabalyodott körvonalait látjuk. Meg kell vizsgálni, hogy az egyes színes körvonalak melyik 
gyümölcsöt mutatják. Színes ceruzával át is lehet rajzolni a körvonalat, és ha rájöttünk, hogy az melyik 
gyümölcs, a megfelelő színnel kiszínezhetjük a jobb oldali képet is. 
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1. feladat: Szüret. Vizsgáljuk meg, vajon melyik kosárba honnan szedtük a gyümölcsöt! Haladhatunk a fák vagy 
a kosarak sorrendje alapján is a megoldásban. 

2. feladat: Keressük meg a kakukktojást! A fákon, bokron van egy-egy oda nem illő dolog. A kakukktojást be 
kell karikázni. 
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1. feladat: A tanulmányi sétán vagy az udvaron gyűjtött levelekről készítsünk színes levéllenyomatokat 
festékkel, vagy helyezzük a levelet a lap alá, és satírozzuk át a lapot zsírkrétával! 

Kiegészítő tevékenység:  
1. A séta során vagy az udvaron is alkothatnak képeket a lehullott levelekből, ágakból (land art), s ott 
hagyhatják a természetben a képeket, mert lebomlanak egy idő múlva. 
2. Levéllánc készítése a természetben: összefűzött színes falevelek, amiket kiakaszthatunk egy-egy faágra, s ott 
lengedeznek. 
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Előkészítés:  
Előzze meg a beszélgetést megfigyelés! Sétáljanak, menjenek el parkba, erdőbe! Nézzenek meg pl. egy üres 
gólyafészket! Interneten is sok webkamera képe elérhető, amelyeket gólyafészkek, erdei etetők közelében 
helyeztek el. 

1. feladat: A képek segítségével gyűjtsük össze, mi mindent tudnak a gyerekek arról, hogy mi történik ősszel 
az állatokkal! (A süni az avarba bújik, a költöző madarak Afrikába repülnek, az állatok vastagabb bundát 
növesztenek, hogy ne fázzanak, a mókus eleséget gyűjt télire az odújába stb.) 

2. feladat: Készítsünk madáretetőt azoknak a madaraknak, akik télen is itt maradnak, nem költöznek el! 
Többféle anyagból készíthetjük. Pl.: 
–  PET-palack és fakanál felhasználásával. 
–  Megkérhetünk egy apukát, hogy készítsen fából egy madáretetőt az osztálynak, ezt folyamatosan 
figyelhetjük, feltölthetjük. 
– Akár egy kókuszdió héját is használhatjuk. 
– Papírhengert is bevonhatunk egy kis zsírral, és madáreleségbe forgathatjuk. 
– Készíthetünk cinkegolyót is. 
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Előkészítés:  
Az időjárást érdemes mindennap, a reggeli jelentésnél megbeszélni, kirakni a megfelelő időjáráskártyákat. 

1. feladat: Az időjáráskártyák tartalmának, jelentésének megbeszélése. Beszélgetés az őszi időjárásról. A napi 
időjárás-jelentés bevezetése (ha eddig nem tettük meg). 
TANÁRI TABLÓ használata. 

Kiegészítő tevékenység:  
– Elevenítsünk fel dalokat, mondókákat az időjárással kapcsolatosan!  
pl.: www.operencia.hu, http://www.csaladivilag.hu 
Esik az eső…; Ess, eső, ess…; Esik eső, csepereg… 

– Mozgásos mondóka: 
Gyülekeznek a felhők (egy felhőt formázunk a kezünkkel) 
Esik az eső (ujjainkat mozgatjuk, karunk ereszkedik fentről le) 
Kopog a jég (ujjainkkal dobolunk az asztalon) 
Dörög az ég (öklünkkel ütjük sebesen az asztalt) 
Villámlik (öklünket hirtelen kinyitjuk, feszesen tartjuk magunk előtt) 
Lecsap (nyitott tenyérrel nagyot az asztalra csapunk)  
Kisüt a nap (két tenyerünket magunk elé emelve napocskát formázunk) 

– Ezt a mondókát lehet soronként egyre hangosabban, vagy sorváltással hangosan-halkan is mondani: 
Fújja a szél a fákat, letöri az ágat, reccs! – körben állva magasan lengetjük a karjainkat, reccs-re leguggolunk. 

– Esővarázslás: 
A gyerekek körben állnak. A tanító körbead egy mozdulatot a tőle jobbra állónak, az továbbadja, de ő is végzi 
mindaddig, míg mindenki be nem kapcsolódik. Amikor visszaér a mozdulat a tanítóhoz, akkor vált egy újabb 
mozdulatra, mintha az esőcseppek hangját, tempóját utánozná. Pl. csak két ujj összeütögetése lassan, aztán 
lassú ütemű taps, csettintés, dobbantás, gyors ütemű taps, lassabb ütemű, 2-2 ujj összeütése, egy ujj ütögetése 
tenyérhez, majd semmilyen mozdulat. Ha jól végzik a gyerekek a gyakorlatot, akkor valóban hasonlíthat egy 
futó záporhoz az egész, ami végül megáll. Vigyázni kell, hogy mindig csak akkor kapcsolódjon be a következő 
gyerek, amikor hozzá ér a mozdulat, s akkor váltson az előzőről, és addig végezze az előző mozdulatot!  

2. feladat: Egészítsük ki a rajzokat! Időjárással kapcsolatos hiányos képeket kell rajzolással „befejezni”. 
Finommotorika fejlesztése, íráselemek gyakorlása. 

http://www.operencia.hu/
http://www.csaladivilag.hu/


NT-98711 Fedezd  fe l  a  vi l ágot !  Körn yeze t i smeret  1 .  –  Taní tó i  kézikön yv  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés:  
A feladatok előtt vizsgáljuk meg, hogy aznap ki hogyan öltözött fel az osztályban! Gyűjtsük össze, ki mit vett 
fel! Strigulázhatjuk is. Pl. zokni, cipő, sapka, esőkabát, pulcsi, póló, hosszú nadrág. Az időjárásnak megfelelően 
öltözködött mindenki? Pl. elázott-e valaki, aki nem vett fel esőkabátot? 
Fontos, hogy minden könyvbéli feladatot a valóságra építsünk, magukat vizsgálják meg először a gyerekek, 
utána jöhet az elvontabb feladat! 
Az öltöztetőbabás feladatokhoz az M13 mellékletekben található, átlátszó fóliára nyomott ruhadarabokat a 
vágásjel mentén vágjuk ki (azért ne a ruhadarabok körvonala mentén, hogy könnyebb legyen a fóliadarabokat 
mozgatni, adott esetben akár rétegesen egymásra is helyezni). Ezeket később többször is fel fogjuk használni, 
ezért egy borítékban érdemes összegyűjteni. Az M14 melléklet fiúcskájára ezek a ruhadarabok pontosan 
illeszkednek. Ha egy kis gyurmaragasztóval időlegesen rögzítjük is a ruhadarabokat, akkor nem esnek le a 
lapról. Ezt a fóliáról könnyen el tudjuk távolítani anélkül, hogy feltépődne a rajz. 

1. feladat: Öltöztessük fel az öltöztetőbabánkat az adott napi időjárásnak megfelelően! Tekintsünk ki az 
ablakon, nézzük meg a reggel kirakott kártyákat, és öltöztessük a babánkat. A pedagógus a táblánál, a gyerekek 
vele párhuzamosan a sajátjukat. 
(Ha éppen nagyon szélsőséges az idő, akkor egy átlagos őszre jellemző időjárást szem előtt tartva végezzük a 
feladatot… Ha, mondjuk, odakint éppen megdől a melegrekord, akkor a táblára rakjuk ki külön azt az 
időjáráskártyát, aminek megfelelően öltöztetni szeretnénk.) 

2. feladat: Színezzük ki azokat a ruhadarabokat, amelyeket az imént ráadtunk az öltöztetőbabára. Mivel több 
réteg ruha is van a babán (alsónemű, felső ruházat, kabát stb.), a gyerekek emlékezete is dolgozik. Színezés 
után össze is köthetjük a kiszínezett ruhákat a megfelelő testrészekkel. 

3. feladat: Irányok differenciálása színezéssel. Válasszunk két színt, színezzük különbözőre a jobbra és a balra 
néző gumicsizmákat! 

Kiegészítő tevékenység: 
A gyerekek gyakran nagyon gyenge testsémával, testtudattal lépnek iskolába. Ezért az öltözködéses feladatok 
megkezdése előtt érdemes testsémafejlesztő feladatokat végezni, játékosan, mondókákkal stb. 
Gyakorolhatunk tükör előtt is. 

1. Halandzsaverses gyakorlás (forrás: Gágyor József: Megy a gyűrű vándorútra I-II., Madách Kiadó, Gondolat 
Kiadó, Pozsony-Budapest, 1982 alapján átdolgozva): 
Tapsoljuk a mérőt, közben mondjuk a mondókát, a ritmus adja magát: 
Szigóri móri, 
Ende-mende móri, 
Innéj kapri, onnéj kapri, 
Üsd a térdedet!  
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Ezután a mondóka utolsó sora szerint cselekedve ismételjük elölről. Az utolsó sor lehet: Üsd a hasadat!/ Üsd a 
melledet!/ Üsd a válladat!/ Üsd az orrodat!/ Üsd a fejedet!... Bármely testrész behelyettesíthető, de végig 
párhuzamosan, két kézzel mérőzünk. Befejezésként a mondóka utolsó sora: Öleld meg magad! legyen. 

2. A testrészek megnevezése, megérintése. Adott sorrendben, sokszor, egyre gyorsabban ismételve: 
– A fejem, a fülem, az orrom, a szám… 
– A fejem, a vállam, a térdem, a bokám… 

3. Felszólításra mutassa, mozgassa meg az adott testrészeit! 

4. Szúnyogos játék: Hol csípett meg? A pedagógus megérinti valahol a gyereket, akinek meg kell mondania és 
mutatnia, hol csípte meg a szúnyog. Ülve, hason és háton fekve is játszhatjuk. Ha jól megy, csukott szemmel is 
lehet. 

5. Adogassunk körbe kis labdát (egyik kezünkből a másikba adogatva) a fej, nyak, törzs, comb, lábszár körül 
(ülésben, állásban). Akkora legyen a labda, ami kényelmesen elfér a gyerekek kezében, egy kézben is könnyen 
megfogják! 

6. Utánzó játékok, mozgással kísért mondókázás: A pedagógus mozdulatait követve, soronként valamely 
testrészünket érintgetve mérőzünk. Játszhatjuk mozgással párhuzamosan, hangerőváltással is. Pl.: 

A sámsoni piacon, 
Almát árul egy asszony. 
Gyere, pajtás, vegyük meg, 
Ketten vagyunk, együk meg! 

Hej, Gyula, Gyula, Gyula, 
Szól a duda, duda, duda, 
Pest, Buda, Buda, Buda, 
Pattogatott kukorica. 

7. Csalafinta játék: A gyerekeknek azt a testrészüket kell mutatni, amit a pedagógus mond, de közben 
megpróbálja félrevezetni őket úgy, hogy más testrészét mutatja, nem azt, amit mond. A gyerekeknek el kell 
vonatkoztatniuk a mozgástól, csak a szóbeli utasítást kell figyelembe venniük. 

8. A gyerekek egy körön belül állnak, összevissza. A pedagógus utasítására meg kell érinteniük minél több 
vállat, fület, bokát stb. Adott idő után mindig vált a játékvezető.  
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Előkészítés:  
Összefoglalás az őszről az elkészített tabló segítségével. 
Érdemes kivinni a gyerekeket a teremből az összefoglaló órán is, és megnézni, „hol tart” az ősz. Mi változott? 
Készíthetünk fotókat is az őszi témakör kezdetekor, és összehasonlíthatjuk a mostani állapottal. Kiegészíthetjük 
az őszi tablónkat. 

1. feladat: Mi nem illik az őszi képre? Egy őszi eseményképet látunk, de vannak rajta elrejtve nem őszre 
jellemző dolgok, tevékenységek. Karikázzuk be ezeket! 
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V. fejezet: AZ EMBERI TEST 

 

 

melléklet: 

 

Előkészítés: 
Ha az öltözködéses lecke előtt nem is, itt mindenképpen végezzünk testséma fejlesztő gyakorlatokat, játékokat 
az ott leírtak szerint! Továbbá a gyerekeket fektessük le csomagolópapírra, rajzoljuk körbe, tanulmányozzuk 
az egyes testrészek elhelyezkedését, stb. 

1. feladat: Az M3 matricás mellékletből ragasszuk be a testrészeket a megfelelő helyre. A könyvben csak egy 
fej látható, a többi testrész hiányzik. 

2. feladat: Mondjuk és mutogassuk el a mondókát saját testen. 

3. feladat: Az M11 mellékletből kivágott mozgatható végtagú bábokat készítsük el! Vágjuk ki, majd a végtagok 
rögzítéséhez milton kapcsot használjunk. Játsszunk velük, illetve díszítsük az osztálytermet.  
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Előkészítés: 
Játék a hangokkal, megfigyelések kint és bent. Egyperces játék: menjünk ki az udvarra, csukott szemmel 
füleljünk 1 percig! A gyerekek az ujjaikon számolhatják is, mennyiféle hangot hallanak. Ezután nyitott szemmel 
sorolják föl, mi mindennek hallották a hangját! Ugyanezt játsszuk el az aulában is, végül a teremben. 

1. feladat: A rajzokon szereplő dolgok közül a pedagógus „megszólaltat” valamit, a gyerekek azonosítják a 
hangforrást, és korongot tesznek a megfelelő képre. Játszhatunk több kört is. Megfigyeltethetünk 
sorrendiséget is. Becsempészhetünk egy-egy olyan zajt, hangot, aminek a képe nem szerepel a feladatban stb. 
(Lehetőleg a gyerekek ne lássák a tevékenységet, a pedagógus valahogyan barikádozza el magát, vagy a 
gyerekek háta mögött tevékenykedjen, vagy a gyerekek csukott szemmel várják a következő hangot! 

2. feladat: Kellemes és kellemetlen hangok differenciálása, jelölése pirossal, zölddel. (Az internet segítségével 
meg is hallgathatjuk a feladatban szereplő hangokat.) 
Az, hogy kinek mi kellemes és mi kellemetlen, természetesen szubjektív, mindenki a saját érzései szerint 
jelölgetheti a hangokat.  
3. feladat: Játsszunk hangfelismerő játékokat.  

Pl.:  
1. Klasszikus „Koszorú-koszorú”, ahol a középen guggoló gyereknek ki kell találnia, ki változtatta el a hangját. 
2. „Marco Polo”, ahol a gyerekek körben állnak, egynek középen bekötjük a szemét. Minden gyerek a körben, 
amikor rá kerül a sor, azt mondja: „Marco”, kivéve egy gyereket, aki mindig „Polo”-t mond. A bekötött szemű 
gyereknek őt kell megtalálnia. (Marco Polo helyett mondhatunk állatot, zöldséget, gyümölcsöt, bármit, a 
lényeg, hogy legyen egy kakukktojás köztük, akit csukott szemmel, a hangját követve kell megtalálni!)  
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4. feladat: Hangos vagy halk? Kössük a tárgyakat a hangerőt szimbolizáló arcokhoz (esetleg mindkettőhöz). 

Kiegészítő tevékenység:  
1.Versmondás suttogva → halkan → egyre hangosabban → kiabálva. 
Pl. Weöres Sándor: Hallod-e feleség? (dramatizálva) 
2. Körben állva, súgva adjanak tovább egy-egy szót, mondatot. Mennyire változott meg a végére?  
3. Körben állva egy rövid mondatot indítunk útra, amit egyre hangosabban kell továbbadni, majd lassan 
halkítva visszajuttatni a tanítóhoz. 

5. feladat: Hangutánzó játék: Miután megbeszéltük, hogy a könyvben látható állatoknak milyen hangja van, a 
gyerekek körbe ülnek, és mindenki választ magának egy állatot. Sorban el is mondhatja mindenki a magáét, s 
utánozza a hangját. (Húzással is eldönthetjük, ki milyen állat lesz. A kihúzott képeket maguk előtt tartva 
gördülékeny lesz a játék, nem felejtik el, ki milyen állat lesz.)  
Játszhatunk ezzel „kergetőzős” játékot is: Az első gyermek feláll, elmondja, ő milyen állat, és választ valakit, 
akit kerget, majd utánozza a saját állata hangját. Így: „A macska kergeti az egeret, miaú-miaú-miaú!” – majd 
visszaül. Következik az egér, és így tovább, míg mindenkire sor nem kerül. 
TANÁRI TABLÓ használata. 

Kiegészítő tevékenység: 
Mindenki húz egy képet, egy állat kétszer-háromszor is szerepelhet. A gyerekek az adott állat hangját 
utánozzák, így keresik meg a társukat. 
Ehhez készítsünk elő kartonlapon minden felsorolt állatból 2-3 db-ot!  
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Előkészítés: 
1. Kinti illatok gyűjtése. Minek az illatát érzed, míg reggel beérsz az iskolába? 
2. Pl. gyógynövények levelének dörzsölgetése (menta, kamilla, kapor...). 
3. Hangya-tanösvény: Vastag madzagot átitatunk valamilyen kellemes illóolajjal, és elhelyezzük a 
tornateremben a madzagot. A gyerekek egyesével szimatolva, kúszva végigmennek a madzag mentén, mint a 
hangyák. Lehet többféle illat is, jelezhetik a gyerekek, hogy hol kezdődik az új illat. 

1. feladat: Szagolgatós játék 
Kinder tojás belsejébe helyezzünk jól azonosítható illattal rendelkező dolgokat, mint amilyen pl. a narancs- 
vagy citromhéj, fahéj, gyümölcsteafilter, különböző illóolajokkal átitatott vatta (fenyő, valamilyen virágillat), 
ánizs, szegfűszeg, petrezselyem, fokhagyma, kakaópor, kávé, ecettel átitatott vatta. Tűvel szúrjunk rá néhány 
lyukat. Szagolják meg, és próbálják megtippelni, mi van benne. Ha kis rajzokat is helyezünk a tojásokba, akkor 
a gyerekek ellenőrizni is tudják a megoldásukat. 

2. feladat: Válogató feladat – minek van illata, minek nincs? 

3. feladat: Kellemes és kellemetlen illatok válogatása összekötéssel. 
Itt is lehetnek egyéni különbségek. Sőt! Egy tiszta WC szagtalan vagy illatos is lehet... Nincs jó és rossz válasz, 
ha indokolt az érvelés. 
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4. feladat: Beszélgessünk arról, milyen sokféle illatot érezhetünk otthon, milyen illatokat érezhetünk bent a 
lakásban, és kint a házon kívül! Kinek mi a kedvence? 

5. feladat: Képek párosítása összekötéssel az illatuk hasonlósága alapján. 
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melléklet: 

 

1. feladat: Kóstolgatós játék: Tegyünk az asztalra különféle falatokat, gyümölcsöt, zöldséget, édességet, ropit 
stb. Bekötött szemmel mindenki kóstolhat, és ki kell találnia, mi volt az! Meg is nevezheti, ha tudja, hogy milyen 
volt: édes, sós, savanyú, keserű. 
Ez a játék lehet a téma felvezetése.  

2. feladat: Ízérzetek csoportosítása – Az azonos ízcsoportba tartozó képeket karikázzuk ugyanolyan színűre. 
Próbálják a gyerekek kitalálni, vajon mi alapján lehetne a megjelenített ételeket csoportokba válogatni… Ha a 
gyerekek nem találnak automatikusan kapcsolatot, nevezzük meg az egyes ízérzeteket, és ahhoz válogassuk a 
megfelelő képeket! 

3. feladat: Az M3 matricás melléklet ételei közül mindenki döntse el, mit szeret, mit nem, és ragassza a 
megfelelő arckifejezés alá! Kiegészíthetjük rajzolással is, ha valamit nagyon hiányolunk a képek közül. 

Kiegészítő tevékenység: 
Beszélgessünk az egészséges étkezésről is egy kicsit! Készíthetünk valamilyen egészséges finomságot közösen 
(pl. gyümölcsturmixot, gyümölcssalátát, keverjünk össze aszalt gyümölcsöket és olajos magvakat). 
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4. feladat: Kedvenc étel(ek) lerajzolása. 

5. feladat: Gombócos körjáték 
Mindenki gyűrjön gombócot egy papírlapból. Álljunk körbe, és a gombócokat helyezzük középre egy tálba!  
A „Száz liba egy sorba’, mennek a városba” kezdetű dal dallamára énekelhetjük, vagy mondókaként is 
mondhatjuk az alábbi dalocskát: 

100 gombóc egy sorba’ (vagy annyi, ahány gyerek játszik) 
Mennek a pocakomba. 
Elöl megy a mákos, 
Tolja a lekváros, 
100 gombóc egy sorba’. 

A dal végeztével mindenki elvesz egy-egy gombócot a tálból. Az első körben még jusson mindenkinek, de aztán 
minden körben kiveszünk egyet, így minden körben kiesik az a gyerek, akinek nem jutott gombóc. 
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1. feladat: Kendős játék: Mi tűnt el, mi változott? Egy kendő alá rejtsünk el 5 dolgot. A gyerekek rövid ideig 
megfigyelik, megjegyzik a tárgyakat és azok helyét. Ezután letakarjuk. Becsukják a szemüket, a pedagógus 
pedig valamit elvesz, hozzátesz, változtat a sorrenden stb. A gyerekek ezután megpróbálják kitalálni, mi 
változott. 
Játszhatjuk a táblánál is, képek segítségével. 

Kiegészítő tevékenység: 
Játékos feladatok, amelyek a szem, a látás fontosságát hangsúlyozzák:  
pl. bekötött szemmel – akik vállalják – játszhatunk vakvezetős játékot. Kígyózva haladunk kint az udvaron vagy 
a teremben, végül bejárjuk nyitott szemmel is az útvonalat. 

2. feladat: Bujkáló képek – állatok képének azonosítása, egyeztetése egy-egy részletükkel. 

3. feladat: A paletta színeiből válogatva színezzük a képeket a valóságnak megfelelően! Többféle megoldás is 
lehetséges! 

Kiegészítő tevékenység: 
Mozgásos, szobros játékok – hiszen a látásunkkal a mozgást is érzékeljük. 
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4. feladat: Levelek elrendezése az M4 matricás mellékletből a táblázatba, 3 szempont figyelembevételével: 
szín, levélalak és irány. Legegyszerűbb a színek szerint sorban haladni. 

Megoldás: 

5. feladat: A három alapforma (kör, háromszög, négyzet) egyeztetése hétköznapi tárgyakkal. 

Kiegészítő tevékenység: 
Sok hasonló feladat található a www.okosdoboz.hu, a www.gyakorolj.hu és a www.egyszervolt.hu oldalakon. 
 

http://www.okosdoboz.hu/
http://www.gyakorolj.hu/
http://www.egyszervolt.hu/
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melléklet 

 

Előkészítés:  
A gyerekekkel tisztázzuk, hogy nemcsak a kéz, a tenyér, hanem a testünk teljes bőrfelülete a tapintás 
érzékszerve. 

1. feladat: Játék: Mit rejt a titokzsák? Gyűjtsünk egy zsákba/dobozba tárgyakat pl. az osztályteremből.  
A gyerekek csukott szemmel húzzanak ki belőle valamit, tapintás útján próbálják kitalálni, mi lehet az! 
Könnyebb, ha előre megmutatjuk, mi minden van a zsákban; nehezebb, ha titok marad. 
A zsákban lehetőleg legyen több, különböző felületű dolog (sima, érdes, puha, kemény, kerek, szögletes stb.). 
Mondják is el a gyerekek, milyennek érzik a kezükben lévő tárgyat. 
Természeti tárgyak is legyenek köztük, pl. termések, madártoll, csigaház! 

2. feladat: Felületek differenciálása képek segítségével, karikázással. Több megoldás is lehetséges! 
puha: maci, pulcsi, cica 
kerek: kavics, tojás, labda 
érdes: fűrész, fésű, fahasáb, reszelő 
sima: tükör, labda, tojás, kavics 
kemény: tégla, fa, kavics 
szögletes: tégla, fahasáb 
hideg: fűrész, tükör, reszelő 

3. feladat: Rendezzük sorba az M6 melléklet képeit a felületük tapintása alapján, a legsimábbtól a 
legérdesebbig! 

Kiegészítő tevékenység: 
1. Egymás felismerése az arcok tapintásával. 
2. Kinti játékok: 
– Fatapogatós játék: Minden gyerek szemét bekötjük, odavezetjük őket egy-egy fához. Megtapogatják. Utána 
„vakon” visszavezetjük őket az eredeti helyszínre, s levesszük a szemükről a kendőt. Keressék meg nyitott 
szemmel a fájukat! Ha kevesebb a fa, vagy biztosra szeretnénk menni, akkor felezhetjük a csoportot: a gyerekek 
fele figyel, vár, vagy akár kísérheti is a társát, aztán cserélnek. 
– Bekötött szemmel vezetjük a gyerekeket 2-3 tárgyhoz a természetben, azokat megtapogatják, majd nyitott 
szemmel megkeresik, mit tapogattak. Ez nehezebb feladat, mint a fatapogatós. Érdemes egymás közelében 
lévő tárgyakat tapogattatni 
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4. feladat: A különböző hőmérsékleteket is a bőrünkön keresztül érzékeljük. Feladat a hideg-meleg jelölése 
piros-kék korongokkal. Házi feladatként a korongok helyét ki is színezhetik. 

5. feladat: Az állatok is érzékelik a hőmérsékletet. Jelöljük korongokkal, hogy melyik állat milyen éghajlatot 
kedvel, hideg vagy meleg helyen él! 
Házi feladatként a korongok helyét ki is színezhetik. 

6. feladat: Lúdtalptornához hasonló játékos feladatokkal mezítlábas akadálypályát készíthetünk, amit akár 
nyitott, akár csukott szemmel is végigjárhatunk. 
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1. feladat: Két képet látunk, beszéljük meg, hogy a képek által bemutatott események során mely 
érzékszervünkkel mit érzékelünk! 

1. kép: szemünkkel látjuk és fülünkkel halljuk a tűzijátékot, a pezsgő durranását, bőrünkkel érezzük, hogy 
hideg van, a kabátunk meleg stb. 

2. kép: bőrünkkel érzékeljük a nap melegét, a fagyi hideg hőmérsékletét, nyelvünkkel az ízét, fülünkkel 
halljuk a többi gyerek nevetését, a víz fröcskölő hangját, a hajókürtöt stb. 

Kiegészítő tevékenység: 
Érzékelőjátékok ismétlése, az érzékszervekhez kapcsolódó játékos feladatok. 
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VI. fejezet: TISZTÁLKODÁS 

melléklet: 

Előkészítés: 
A gyerekek az iskolában is mossanak fogat az étkezések után! Figyeljünk a gyakori és helyesen végzett 
kézmosásra is!  
Az autizmus-spektrumzavarral küzdő gyerekek számára kiemelten fontos a folyamatábrák alkalmazása a 
tevékenységek megtanulásához és önálló elvégzéséhez. A kézmosás és a fogmosás folyamatábráit ragasszuk 
is fel a mosdó környékére, jól látható helyre, hogy a folyamat önálló elvégzéséhez vizuális támogatást 
kaphassanak a gyerekek. (Tanári tablón) 
A folyamatábrák nagyon apró lépésekre vannak lebontva. Nyilván nem biztos, hogy minden gyermeknek ilyen 
apró részletekig lebontott vizuális segítségre van szüksége a folyamat önálló elvégzéséhez, de előfordulhat. 

1. feladat: Tisztálkodással kapcsolatos tevékenységek felismerése képekről. Beszélgessünk a tisztálkodás 
fontosságáról, az egyes tevékenységek gyakoriságáról (mi az, amit naponta többször, mindennap, vagy csak 
ritkábban végzünk). A gyerekek beszámolhatnak saját szokásaikról, tapasztalataikról. 

2. feladat: Beszéljük meg, milyen apró lépései vannak a kézmosásnak, fogmosásnak! Rendezzük sorba és a 
megfelelő sorrendben ragasszuk be a két folyamatábra képeit az M6 kivágható mellékletből! (A mellékletben 
jó sorrendben vannak az ábrák.) 

TANÁRI TABLÓ használata. 
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1. feladat: Vizsgáljuk meg a középen lévő gyerekek képét! Beszéljük meg, mi a teendő, ha piszkosak, kócosak 
vagyunk (kezet, arcot mosunk vagy megfürdünk, megfésülködünk), és válogassuk ki a szükséges eszközöket! 
Kössük össze! Van néhány kakukktojás az eszközök között, ezeket is nevezzük meg, és beszéljük is meg, mire 
való, mikor használjuk! 

Ne felejtsük el, hogy akkor is kell tisztálkodnunk, amikor láthatóan nem vagyunk piszkosak! Hangsúlyozzuk a 
napi rendszeres tisztálkodás fontosságát! 
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VII. fejezet: ÓVJUK EGÉSZSÉGÜNKET! 

melléklet: 

 

1. feladat: Beszélgessünk az egészséges étkezésről, elsősorban most a fogak egészségének megőrzése a cél. 
Hangsúlyozzuk a mértéktartást az édességfogyasztásban. Az M4 matricás mellékletből válogassuk és ragasszuk 
a megfelelő helyre a fogakra ártalmas ételek és a fogak szempontjából egészségesnek tekinthető ételek képét. 

2. feladat: Beszélgessünk a fogápolás fontosságáról, fogászati szűrésről, a gyerekek tapasztalatairól.  

3. feladat: Játsszunk szituációs játékot, készítsük fel a gyerekeket az iskolafogászati szűrésre!  

Kiegészítő tevékenységek: 
– Gyurmából készíthetünk egy szájat, egészséges és lyukas fogakkal, lehetnek a gyerekek a fogorvosok, akik 
betömik a lyukas fogakat. 
– Készíthetünk fog alakú plakátot, egy egészségeset és egy lyukasat, s ragaszthatunk rájuk reklámújságokból 
kivágott ételeket, fogápolási termékeket. 
– TANÁRI TABLÓ használata: Nyomtassuk ki a száj képét A/4 méretben, a papírt bújtassuk egy átlátszó 
lefűzhető irattartó fóliába („bugyiba”). A fóliára a gyerekek rajzolhatnak filctollal ételmaradékot, „bacikat” stb. 
amit bevizezett fogkefével aztán tisztára tudnak mosni (lemosni a filcet a fóliáról). Közben még a különböző 
irányokba történő sikálást is gyakoroltathatjuk.  
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1. feladat: Beszélgetés: Melyik viselkedés lehet helyes, melyik vezethet betegséghez? Karikázzuk be a 
megfelelő jelet (mosolygós vagy szomorú arcot)! A képpároknál hangsúlyozzuk ki az időjárásnak megfelelő 
öltözködést, a kézmosás fontosságát, a helyes étkezést (meg kell enni az ebédet, nem lehet csak nasit enni), a 
szabadidő hasznos eltöltését, a szabadban eltöltött idő fontosságát. 
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VIII. fejezet: ÉVSZAKOK – TÉL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés:  
Készítsünk a télről is plakátot, egy-egy téma feldolgozásakor mindig bővítsük a plakát tartalmát! 
Amikor lehet, vigyük ki a gyerekeket a teremből a szabadba, szervezzünk tanulmányi sétát a télhez 
kapcsolódóan! A séta alkalmával megfigyelési szempontokat is adhatunk a gyerekeknek. 

1. feladat: A tél piktogramjának megismerése: egy hópihe. Beszélgetés: Mit tudunk már a télről? 
TANÁRI TABLÓ használata. 

2. feladat: Téli vers, mondóka tanulása, korábban tanultak felelevenítése. 
Mondjuk el a verset a gyerekeknek, szedjük össze együtt, mi mindent tudunk meg a versből a télről. Aki 
szeretné, meg is tanulhatja. 

3. feladat: Szervezzünk egy könyvtári órát, kutakodjunk az iskolai könyvtárban! Keressenek a gyerekek téli 
verseket, meséket, néhányat válasszunk ki és olvassunk fel a gyerekeknek! 



NT-98711 Fedezd  fe l  a  vi l ágot !  Körn yeze t i smeret  1 .  –  Taní tó i  kézikön yv  

44 

 

 

melléklet: 

 

 

 

1. feladat: A tél piktogramjának rögzítése tevékenységbe ágyazva. A téli, kopasz fát ábrázoló képet kell 
kiegészíteni az M5 mellékletben található hópihék ragasztásával. Közben beszélgethetünk a téli tájról, 
havazással kapcsolatos saját élményekről, hallgathatunk téli dalokat. 

Kiegészítő tevékenység: 
– Korábban vagy más órákon tanult, téllel kapcsolatos dalok, mondókák, versek felelevenítése. 
– Gyurmából hógolyók, hóember gyúrása. 
– Ha van hó, természetesen igazi hógolyót és hóembert is készíthetünk. 
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Előkészítés: 
A tanulmányi sétán megfigyelhettük, hogy nincsenek rovarok, csigák, madarak is kevesebben stb.  

2. feladat: Irányított beszélgetés: Mi történik az állatokkal télen? Van, amelyik már rég elköltözött melegebb 
helyre, de vannak, akik itt telelnek, és nehezen találnak eleséget. Őket segíteni kell etetők kihelyezésével. 
Néhányuk téli álmot alszik. Az emlősök vastag bundát növesztenek.  

3. feladat: A medvén kívül sok állat alszik még téli álmot, erről mesélhetünk a gyerekeknek.   
A barnamedve barlangba bújva alszik téli álmot, és úgy várja a tavaszt. A tavasz kezdetén felébred, s ha nem 
tetszik neki az idő, még visszafekszik. 
A keleti sün odút ás magának a gyökerek között, bokrok alatt, amit avarral bélel, és ott vészeli át a hideg telet. 
Ha nagyon hideg van, remegni kezd a teste, így fűti magát. 
A vörös mókus nem alszik túl mélyen, napsütéses téli napokon előbújik, és élelem után kutat. Ősszel sok kis 
föld alatti éléskamrát hoz létre, melybe terméseket halmoz. Így biztosítja télire a szükséges táplálékot, bár a 
sok kis raktárból csupán egyet-kettőt talál meg később. De mivel a mókusok egymás raktárait is örömmel 
megdézsmálják, így végül mégiscsak elegendő élelemhez jutnak. 
Az egér nem kifejezetten téli álmot alvó rágcsáló, de ha nem jut elég élelemhez, akkor egy téli álomhoz nagyon 
hasonló (hibernációszerű) állapotba kerül. 

Kapcsolódó irodalom:  
Török Zoltán: Vad Magyarország c. természetfilmje lenyűgöző képi világgal mutatja be egy rétisas-család 
életét, egy vidra kalandjait, és más állatok mindennapjait, több évszakon átvezetve. A gyerekekben biztosan 
mély nyomot hagy, érdemes rászánnunk egy tanórát a megtekintésére. A YouTube csatornán Vad 
Magyarország címre rákeresve megnézhető. (https://www.youtube.com/watch?v=mHHjosWMCx4&t=22s) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mHHjosWMCx4&t=22s
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Előkészítés: 
A saját élmények sokat érnek, így ha az időjárás lehetővé teszi, menjünk ki a gyerekekkel szánkózni, csúszkálni, 
hóembert építeni stb.  

1. feladat: Beszélgetés a téli időjárásról. Az időjáráskártya-készlet kibővítése a havazással. A felsorakoztatott 
időjáráspiktók közül karikázzuk be azt, ami az adott téli napra, vagy általában a télre jellemző! Segítségünkre 
vannak a reggeli jelentéskor kirakott időjáráskártyák is. 
TANÁRI TABLÓ használata. 

2. a) feladat: Olvassuk fel, mondjuk el közösen a mondókát, kísérhetjük mozgással is!  
Mozgásra egy példa: 
Ha-ha-ha havazik, (hóesés imitálása a kezünk, ujjaink mozgatásával) 
He-he-he hetekig, (kézkeresztezéssel felkar simogatása, didergés) 
Hu-hu-hu hull a hó, (combon mérőzés váltott kézzel) 
Hi-hi-hi, jaj de jó! (taps) 

Miután a verset elmondtuk, beszélgessünk arról, miért lehet öröm a hóesés, és miért okozhat sok gondot is. 
A b) feladat ezekről a veszélyekről szól. Térjünk ki a téli balesetek megelőzésének lehetőségeire is! 
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melléklet: 

 

3. feladat: A hóember építésének folyamatát megjelenítő képek beragasztása a megfelelő sorrendben az M7 
mellékletből. Érdemes kivágás után először csak a padon sorba rendezni, és ellenőrzés után beragasztani. Ezt 
megelőzően „élőben” is jó lenne megépíteni egy hóembert, vagy legalábbis felidézni az ilyen emlékeket. (A 
mellékletben jó sorrendben vannak az ábrák.) 

4. feladat: Hóember rajzolása. Segít a fent beragasztott folyamatábra. 
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Előkészítés: 
Ki miben jött ma iskolába? Hogyan öltöztél fel? 
Nézzük meg, nevezzük meg a ruhadarabokat! 
Készíthetünk vetítést is: állítsunk össze egy párkockás PowerPoint-vetítést, különféleképpen felöltözött 
emberek fotóival! Beszéljük meg, ki az közülük, aki a mai nap időjárásának megfelelően öltözött! 
Vegyük elő az öltöztetőbabás borítékot! 

1. feladat: Öltöztessük fel az öltöztetőbabánkat az adott napi időjárásnak megfelelően (M13 és M14 
mellékletek)! Tekintsünk ki az ablakon, nézzük meg a reggel kirakott kártyákat, és öltöztessük a babánkat!  
A pedagógus a táblánál, és a gyerekek vele párhuzamosan a sajátjukat. Télen a réteges öltözködés kiemelten 
fontos, ezt a fóliák egymásra helyezésével is kiválóan tudjuk szemléltetni. 
(Ha éppen nagyon szélsőséges az idő, akkor egy átlagos télre jellemző időjárást szem előtt tartva végezhetjük 
a feladatot.) 

2. feladat: Színezzük ki azokat a ruhadarabokat, amelyeket az imént ráadtunk az öltöztetőbabára. Színezés 
után össze is köthetjük a kiszínezett ruhákat a megfelelő testrészekkel. 

3. feladat: Színezős feladat: különböző mintázatú kesztyűk differenciálása, párok megtalálása, kiszínezése 
azonos színnel. A jobb- és balkezes kesztyűkön az irányok gyakorlására is van lehetőség. 
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melléklet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés: 
Beszélgessünk a tél ünnepeiről, a gyerekek családjában élő hagyományokról, családi szokásokról. A Mikulás-
várás fontos esemény a kicsiknél. Picit az önismeretük fejlesztésére is lehetőséget ad. A gyerekek 
elmondhatják, milyennek látják magukat, miben ügyesek, mik azok a szabályok, amiket nehezebben tartanak 
be… 

1. feladat: Válogassuk ki, hogy a megjelenített dolgok közül mi való a mikuláscsomagba és mi nem! Kössük 
össze, színezzük ki, ami bele való! 

2. feladat: Készítsünk mozgatható bábot milton kapoccsal, az M12 melléklet felhasználásával! Ezzel 
dekorálhatjuk is az osztályt. 

Kiegészítő tevékenységek: 
– Ha szeretnénk, a gyerekek szintjének megfelelően Szent Miklós történetét is elmesélhetjük. 
– Szervezzünk az iskolában Mikulás-ünnepséget. A mikulásnak készíthetünk ajándékot, rajzos albumot, benne 
a gyerekek alkotásaival és ígéreteivel stb. 
– Ha van, osztálypénzből állítsunk össze egy-egy kis csomagot a gyerekeknek, vagy kérjünk be kész csomagot 
a szülőktől. Kitalálhatunk egy Mikulás-napi akadálypályát is, amin a gyerekeknek végig kell haladniuk, hogy 
rálelhessenek a csomagjaikra.  
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Előkészítés: 
Irányított beszélgetés a karácsonyról. Egy kis Betlehemet is felállíthatunk, beszéljük meg, mit ünneplünk!  
A gyerekek beszámolhatnak a tapasztalataikról, élményeikről, a családok szokásairól, hagyományokról.  

1. feladat: Színezzük ki a képet! Közben beszélgethetünk az ünnepről, a készülődésről. Hallgathatunk és 
énekelhetünk karácsonyi dalokat. Vagy felolvashatunk karácsonyi történeteket. A ráhangolódás fontos része a 
karácsonyi ünnepnek. 

Kapcsolódó irodalom: 
– Andersen: A fenyőfa c. meséje 
– Grimm: A suszter manói 

Kiegészítő tevékenységek: 
– Adventi koszorú, adventi kalendárium készítése. 
– Ablakok dekorálása, ajtódísz készítése közösen. 
– Karácsonyi dalok éneklése, zenehallgatás. 
– Hangolódva az ünnepre, beszerezhetünk egy kis cserepes fenyőt az osztályterembe, amire minden reggel 
mindenki feltehet egy-egy díszt (közben énekelhetünk, gyertyát gyújthatunk), s a kis fa karácsonyra eléri teljes 
pompáját, az ünnep után pedig elültethetjük az iskola udvarán. 
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2. feladat: Karácsonyi vers megtanulása. 
Olvassuk fel a verset a gyerekeknek, aki szeretné, tanulja is meg. 

3. feladat: Rajzolják le a gyerekek a keretbe, hogy milyen karácsonyi ajándékra vágynak leginkább. 
Beszélgessünk arról, hogy nem az ajándék a legfontosabb, hanem a szeretet, az odafigyelés. Hívjuk fel a 
figyelmet arra, hogy ők is ajándékozhatnak, akár azzal is, hogy, mondjuk, segítenek otthon a házimunkában, 
vagy rendbe rakják a szobájukat. A lényeg, hogy örömöt tudnak szerezni szeretteiknek. 

Kiegészítő tevékenység: 
– Rajz készítése a családról, és arról, hogy a gyerekek mivel ajándékozzák meg a családtagjaikat. 
– Készíthetünk (akár a napköziben) apró ajándékot, amivel a gyerekek kedveskedhetnek a szeretteiknek. 
– Állítsunk össze cipősdoboz-csomagot, és juttassuk el egy szervezeten vagy magánúton keresztül a rászoruló 
gyerekeknek. 
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1. feladat: Nézzük meg a szilveszteri képeket. A gyerekek a képek alapján találják ki, vajon mit ünnepelünk még 
a téli szünetben a karácsonyon kívül! Elevenítsük fel, milyen hagyományaink fűződnek az ünnephez. 
Beszélgessünk a gyerekek tapasztalatairól, a családok szokásairól. 

2. feladat: Meséljük el a gyerekeknek, kik azok a regölők! Tanuljuk meg a regölők egyik újévi jókívánságát!  
A ritmusérzék, a rövid távú emlékezet és a figyelemmegosztás fejlesztésére a mondóka megtanulásához, 
mondogatásához soronként kapcsolhatunk ritmustapsolást, gyakorolhatjuk hangerőváltással stb. 

Amikor verset vagy mondókát ritmizálással egybekötve gyakorlunk, érdemes a fokozatosság elvét 
beépítenünk. Ismeretlen mondókánál először soronként ismételtessük a gyerekekkel a szöveget! Ritmus 
hozzákapcsolásakor első körben mindig mérő (csak „tá”) tapsolásával kezdjük a gyakorlást! Amikor ez már jól 
megy, a mérő ritmusán még ne változtassunk, csak helyezzük át tapsról combütésre, dobbantásra; végezhetjük 
váltott kézzel, váltott lábbal! Ezt követően bonyolíthatjuk a ritmika változtatásával, alkalmazkodva a gyerekek 
képességeihez. Támaszkodjunk a vers saját ritmusára, a prozódiára! A gyerekek ehhez alkalmazkodnak 
legkönnyebben. Elsőként ezt is csak tapssal végezzük, s fokozatosan vonjunk be más testrészeket is a 
hangoztatásba! A pedagógus először soronként mutassa be és ismételtesse a gyakorlatot, majd a gyerekek 
ügyességéhez alkalmazkodva lehet bővíteni a megjegyzendő ritmizált sorok számát, és bonyolítani, akár 
soronként változtatni a ritmust. 

Kiegészítő tevékenység: 
Változzunk regölőkké, öltözzünk kifordított bundába, kucsmába, subába, és jókívánságainkkal kopogtassunk 
be a többi tanterembe is! Láncos bottal a ritmust is üthetjük hozzá. 
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melléklet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés: 
A farsangi szokások, néphagyomány felelevenítése, ismertetése, beszélgetés a gyerekek korábbi farsangi 
élményeiről. Elevenítsünk fel farsangi dalokat, verseket!  

1. feladat: Figyeljük meg a jelmezeket! Külön lapra készítsenek a gyerekek rajzot saját farsangi jelmezükről is. 

2. feladat: Meséljük el a gyerekeknek a kiszézés, villőzés hagyományát! Mi magunk is készíthetünk kisze-bábot, 
villőt! 

3. feladat: Készítsünk farsangi álarcot az M8 melléklet felhasználásával! Színezzék, díszítsék kedvük szerint, 
többféle technikával. Vágják ki, majd gumiszalag felerősítésével kész is az álarc. 

Kapcsolódó irodalom: 
– Lévay Erzsébet: Farsang napján 
– Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő 
– Mentovics Éva: Télkergető 

Farsang napja ma vagyon, 
Tyúkot üssenek agyon! 
Bor legyen az asztalon, 
Hogy a vendég ihasson! 
Tyúk ide, húsos,  
Kalács ide, fonatos, 
Rétes ide, mákos, 
Garas ide, páros! 
(népköltés) 

Kiegészítő tevékenység: 
Ha van rá lehetőségünk, menjünk el egy farsangi hagyományokat felelevenítő eseményre, pl. egy skanzenbe. 
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Előkészítés:  
Összefoglalás az elkészített plakát áttekintésével – Mi mindent tudunk már a télről? 

1. feladat: Mi nem illik a téli képre? Egy téli eseményképet látunk, amelyen elrejtettünk néhány olyan részletet 
is, amelyek nem jellemzőek a télre. Karikázzuk be ezeket! 

Kiegészítő tevékenység: 
Szervezhetünk vetélkedőt is a tél témakörében. Osszuk létszámtól függően több csapatra az osztályt, minden 
csapat kapjon egy csengettyűt! Tegyünk fel kérdéseket, amelyik csapat tudja a választ, csengessen! Jó válaszért 
adhatunk zsetont, vagy egy képkirakós egy-egy darabját! Amelyik csapatnak előbb elkészül a képe vagy több 
zsetont gyűjt, az lesz a győztes. 
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IX. fejezet: ÉVSZAKOK - TAVASZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés:  
Készítsünk a tavaszról is tablót, egy-egy téma feldolgozásakor mindig bővítsük a tartalmát! 
Sétáljunk a természetben (utcán, parkban, erdőben, iskolaudvaron), végezzünk megfigyeléseket! 

1. feladat: A tavasz piktogramjának megismerése: tulipán. Beszélgetés: Mit tudunk már a tavaszról? Gyűjtsük 
össze a gyerekek ismereteit! 
TANÁRI TABLÓ használata. 

2. feladat: Tavaszi vers, mondóka tanulása, korábban tanultak felelevenítése. Olvassuk fel a verset a 
gyerekeknek, figyeljék meg, mi mindent árul el a vers a tavaszról! Aki szeretné, tanulja meg a verset!  
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Előkészítés:  
Irányított beszélgetés: Ki milyen ruhában jött ma iskolába?  
1. feladat: Beszélgetés a tavaszi időjárásról. A felsorakoztatott időjáráspiktók közül karikázzuk be azt, ami az 
adott tavaszi napra, vagy általában a tavaszra jellemző! Segítségünkre vannak a reggeli jelentéskor kirakott 
időjáráskártyák is. 

TANÁRI TABLÓ használata. 

2. feladat: Egy nagy százszorszépet kell színezni a megkezdett színek mintája szerint, 3 szín váltakozásával. 
Közben hallgathatunk tavasszal kapcsolatos zenét, pl. Vivaldi: Négy évszak – Tavasz tételét. Vagy 
énekelhetünk tavaszi énekeket. 
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Előkészítés:  
Beszélgessünk arról, mitől függ, hogy adott reggel hogyan öltözünk fel! Lehet-e előre tudni, hogy milyen lesz 
az idő? Honnan? 
Vegyük elő az öltöztetőbabás borítékot! 

1. feladat: Öltöztessük fel az öltöztetőbabánkat az adott napi időjárásnak megfelelően (M13 és M14 
mellékletek)! Tekintsünk ki az ablakon, nézzük meg a reggel kirakott kártyákat, és öltöztessük a babánkat.  
A pedagógus a táblánál, és a gyerekek vele párhuzamosan a sajátjukat. 
(Ha éppen nagyon szélsőséges az idő, akkor egy átlagos tavaszi napra jellemző időjárást szem előtt tartva 
végezzük a feladatot.) 

2. feladat: Színezzük ki azokat a ruhadarabokat, amelyeket az imént ráadtunk az öltöztetőbabára. Színezés 
után össze is köthetjük a kiszínezett ruhákat a megfelelő testrészekkel. 

3. feladat: Tavasszal kapcsolatos képeket látunk, apró változtatásokkal. Karikázzuk az első képpel azonosakat! 
A többiről mondjuk el, miért nem egyformák! 
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melléklet: 

 

 

Előkészítés:  
Töltsünk egy kis időt a szabadban! Fedezzük fel, mi minden virágzik! Figyeljük meg, milyen különbözőek a fák 
virágai (akác, almafa, cseresznyefa, vadgesztenye), és a tavaszi virágok is milyen sokfélék!   

1. feladat: Beszélgessünk: Mi történik tavasszal a növényekkel?  
Egy udvarrészletet látunk, benne egy gesztenyefát, aminek már kipattantak a rügyei. Törzsét, ágait, kis levélkéit 
színezzük ki. Az M5 mellékletből a gesztenyefa lombjára ragasszuk fel a gesztenyefa virágait, valamint a fa 
mellé a kertbe ragasszunk tavaszi virágokat!  
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melléklet: 

 

 

 

 

 

 

 

2. feladat: A tájfotók közül a tavaszi képeket kell kiválasztani, bekarikázni. Mondják el a gyerekek, miről 
ismerték fel a tavaszi képeket! A többi képet is kapcsoljuk évszakokhoz, azok esetében is elmondhatják, mik 
voltak azok az árulkodó jelek, amelyekből rájöttek, melyik évszakban készülhettek a fotók! 

3. feladat: Egy faág „ébredésének”, a rügyfakadásnak a folyamatát kell kirakni az M7 melléklet képeinek sorba 
rendezésével. (A mellékletben jó sorrendben vannak a képek.) 
Ez előtt mindenképpen érdemes a valóságban is megfigyelni, hogy hogyan változnak az ágak, növények a 
tavaszi ébredés során. 
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Előkészítés:  
Beszélgessünk az ültetésről, kertészkedésről. Kinek van otthon kertje, ki szokott segíteni a virágok, növények 
gondozásában stb. 

1. feladat: Tanuljuk meg az ültetés lépéseit az alábbi mondókába ágyazva. Kísérjük mozgással, így a gyerekek 
könnyebben megjegyzik: 

Megfogtam egy magocskát, (csipegető mozdulat egyik kezünk mutató- és hüvelykujjával) 
fúrok neki lyukacskát. (mutatóujjunkkal lyukat fúrunk a tenyerünkbe) 
Beleteszem, (a képzeletbeli magot fogom a két ujjam közt, és a tenyerembe fúrt lyukba helyezem) 
betemetem, (váltott kézzel betemető mozdulatot imitálunk) 
gereblyézem, (egyik kezünk ujjaival gereblyézzük a másik tenyerünket) 
öntözgetem. (öntöző mozdulatok) 
Megsüti a napocska. (két tenyerünkkel körívet rajzolunk a levegőbe, ujjaink a nap sugarai) 

Kibújik, (az öklünkből felfelé kibújik a hüvelyujjunk) 
nő a szára, (alkarunkat függőlegesen tartva kinyújtjuk a többi ujjunkat is) 
akkor a szél megfújja, (ráfújunk) 
elrepül a magocska. (ujjainkat mozgatjuk) 

2. feladat: Csíráztassunk babot! Vegyük sorra, milyen eszközök kellenek hozzá (bab, víz, vatta vagy föld, edény 
– lehetőleg átlátszó, hogy a gyökerek növekedése is jól megfigyelhető legyen). Minden tanulónak legyen 
sajátja!  
Figyeljük meg a növény fejlődését, gondozzuk több héten át! Egy-egy fejlődési szakasz elérésekor rajzoljuk le 
a növényt! (Ha lefotózzuk, a tavaszi tablóra is elhelyezhetjük a képsort.) 
A rajzok elkészítéséhez segítséget nyújtanak a tanári kézikönyv rajzos szemléltetőképei, amelyeket a táblára 
felhelyezhetünk, így a gyerekeknek mintát tudunk adni. Ha még így is nehéz, akkor a rajzot lépéseire bontva 
jelenítsük meg a táblán!  
TANÁRI TABLÓ használata. 
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melléklet: 

 

 

 

 

 

3. feladat: Vegyük sorra az ültetés folyamatának lépéseit. Rendezzük sorba a képeket az M9 mellékletből. (A 
mellékletben jó sorrendben vannak a képek.) 

Kiegészítő tevékenység: 
– Ültessünk virágmagot kis cserépbe vagy tejfölös dobozba! Gondozza mindenki a saját kis növénykéjét! Ha 
már kibújt, kicsit megerősödött, az iskola udvarára is kipalántázhatjuk őket, kialakíthatunk egy kis virágágyást. 

4. feladat: A tavaszi kerti munkálatokat ábrázoló képek megbeszélése után kössük össze őket az elvégzésükhöz 
szükséges eszközökkel! A gyerekek megoszthatják saját tapasztalataikat, elmesélhetik, ki melyik tevékenységet 
végezte már valaha. 
Ehhez is segítség, ha gyakorlatban is kertészkedünk a gyerekekkel az iskolakertben. 
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melléklet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés:  
A tavaszi zöldségek és virágok témakör előtt látogassunk el a piacra, vásároljunk zöldségeket! 
A piacon látott zöldségeket megformázhatjuk gyurmából is. 

1. feladat: Nézzük meg az M5 matricás mellékletben szereplő képeket a tavaszi zöldségekről, nevezzük meg 
őket! A tankönyvben fotókat látunk különböző ételek egy-egy csoportjáról, amelyek a melléklet zöldségeiből 
készültek. Vajon melyik étel miből? Ragasszuk a zöldségek képét a belőlük készíthető ételek csoportjához! Az 
utolsónál egy szelet kenyeret, szendvicset látunk. Milyen zöldséget tehetünk a szendvicsünkre? Közben 
megbeszélhetjük, hogy az adott zöldségeket lehet-e nyersen is fogyasztani, és a tanulók bővíthetik az ételek 
listáját saját tapasztalataik alapján.    

2. feladat: A piacon vásárolt zöldségekből készítsünk salátát! A folyamatábra segítségével beszéljük meg a 
saláta elkészítésének menetét. Hívjuk fel a figyelmet a kés balesetmentes használatára! A rágás fontosságát is 
hangsúlyozzuk!  

Kapcsolódó irodalom: Találós kérdések zöldségekről: 

Szereted vagy nem szereted, 
ha megeszed, megkönnyezed. 
(Hagyma) 

Kerek vagyok, mint a labda, 
fogyasztanak száz alakba. 
Nyersen esznek, főzve is, 
télen is és nyáron is. 
Saláta is, leves is, 
megisszák a vérem is.  
(Paradicsom) 

Felveszek tíz köpönyeget, 
így szeretnek a gyerekek. 
Tejföl, ecet, cukor, só, 
köpenyemre ez való. 
(Saláta) 

Kiskoromban nyersen esznek, 
ízét adom a levesnek. 
Barátom a petrezselyem, 
egy csomóba kötik velem. 
(Sárgarépa) 

Kerek fejű gyerek vagyok, 
piros arcom csak úgy ragyog. 
Szép tavaszra itt vagyok. 
Jó étvágyat kívánok. 
(Retek) 

Testem hosszú, zöld az ingem, 
sok apró mag lakik bennem. 
Indás száram futni szeret, 
kicsit szúr is, hogyha szeded. 
(Uborka) 
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Előkészítés:  
Idézzük fel, hogy a tavaszi tanulmányi sétánk során milyen virágokat láttunk, melyiknek mi volt a neve – ehhez 
készíthetünk egy PowerPoint-os vetítést is a virágok fotóival. 

1. feladat: Ismerjük meg a tavaszi virágokat! Tanuljuk meg minél több virágnak a nevét! Ha lehet, mindegyik 
virágot a valóságban is nézzük meg, vigyünk egy-egy tavaszi csokrot az osztályterembe, vagy nézzük meg az 
iskolakertben, ha van! Az olvasástanulásban már előrehaladott tanulók a szótagolva olvasással már el is 
olvashatják a virágok nevét. 

Kapcsolódó tevékenység: 
A virágok nevét gyakorolhatjuk korongos játékkal is: 
Minden gyereknek adunk egy korongot, amelyet arra a virágra kell rátenniük, amelyiknek a nevét hallják. Az 
irányokat is gyakorolhatjuk: Mi van a tulipán alatt? A nárcisz bal oldalán? Lépj a koronggal egyet fel, majd 
kettőt jobbra! Hová érkeztél? Stb. 

2. feladat: Egy sorban a tavaszi virágok, az alatta lévő sorban pedig egy-egy szirmuk látható. Össze kell kötni a 
lehullott szirmokat a virágokkal! 

3. feladat: Nevezzük meg és színezzük ki a virágokat a valóságnak megfelelően! Segítenek a fenti képek. Van, 
amelyik virág többféle színben is pompázhat, ezekről is mutathatunk képet (internetről keresve). 
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Előkészítés:  
Figyeljük meg a környezetünket az iskolába jövet-menet, az udvaron, a játszótéren, a parkban! Milyen változást 
veszünk észre az állatokkal kapcsolatosan?  
(pl. madárcsicsergés, katicák, bodobácsok, méhek, pillangók sokasága stb.) 

1. feladat: Beszélgessünk: Mi történik tavasszal az állatokkal? 
– visszatérnek a költöző madarak 
– fészket építenek, tojásokat raknak  
– téli álmukból felébrednek az állatok  
– kicsinyeik születnek 
– előbújnak a bogarak, méhek, pillangók 
stb. 

2. feladat: Kössük össze az állatokat a kicsinyeikkel! A puzzle-szerű képdarabok összeillesztéséhez segítenek a 
formai kapcsolódások is. A tanári tablóból a kinagyított darabokat kivágva, a táblánál is elvégezhető a feladat. 
TANÁRI TABLÓ használata. 
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1. feladat: A képek segítségével beszélgessünk arról, mi mindent ünnepelünk tavasszal. 
(nőnap, március 15., húsvét, anyák napja) 

Kiegészítő tevékenység:  
– Ünnepekhez kapcsolódó dalok éneklése. 
– Készítsünk dekorációt a tavaszi ünnepekhez! Az M9 mellékletben találhatóak ehhez sablonok: zászló, 
kokárda, hímes tojás. 
– Dramatikus játék – locsolkodás: Hogyan illik a lányoknak viselkedni? Hogyan fogadják a fiúk locsolását? 

2. feladat: Olvassuk fel a gyerekeknek a locsolóverset. Az 1. feladat képei közül melyikhez illik? Milyen 
ünnephez kapcsolható? Beszélgessünk a húsvéti hagyományokról, tanuljuk meg a verset. 

3. feladat: Eltérő mintájú tojások párját kell megkeresni, összekötni, azonos színűre kiszínezni. 
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4. feladat: Olvassuk fel a gyerekeknek az anyák napi verset. Az 1. feladat képei közül melyikhez illik? Milyen 
ünnephez kapcsolható? Beszélgessünk az ünnepről! Tanuljuk meg együtt a verset! 

5. feladat: Anyák napi virágcsokor rajzolása a keretbe! Ha valaki még mással is megajándékozná édesanyját, 
azt is lerajzolhatja! 

Kiegészítő tevékenység: 
– Technika- vagy rajzórán, vagy a délutáni foglalkozás keretében készítsünk anyák napi ajándékot!  
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Előkészítés:  
Összefoglalás a tavaszról az elkészített tabló segítségével. 

1. feladat: Beszélgessünk a tavaszi eseményképről.  
– Fogalmazzunk meg mondatokat a képről úgy, hogy az irányokat is gyakoroljuk közben – pl. a képen elöl 
látható gyermekhez viszonyítva határozzuk meg a dolgokat. „A kislánytól balra látok három tulipánt. A lány 
fölött az égen süt a nap. A lány mögött van egy fa, amire egy madárfészket rakott. Stb. 
– Fogalmazzunk meg a kép segítségével igaz-hamis állításokat a tavaszra vonatkozóan! 

Kiegészítő tevékenység: 
Készíthetünk igaz-hamis táblákat, amiket a gyerekek emelgethetnek. Először, gyakorlásként a pedagógus 
fogalmazzon meg állításokat, és a gyerekek emeljék a megfelelő táblát a magasba. Ezután a gyerekek is 
megfogalmazhatnak állításokat, amelyekről a társaik eldönthetik, igazak-e vagy hamisak. Játszhatjuk fordítva 
is, a pedagógus felmutatja valamelyik táblát, a gyerekeknek pedig ennek megfelelően kell megfogalmazniuk 
egy állítást. 
 

 



NT-98711 Fedezd  fe l  a  vi l ágot !  Körn yeze t i smeret  1 .  –  Taní tó i  kézikön yv  

68 

 

X. fejezet: KÖZLEKEDÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés: 
Tegyünk egy sétát az iskola környékén, figyeljük meg a közlekedést! Indulás előtt tisztázzuk a 
gyalogosközlekedés legfontosabb szabályait! 

1. feladat: A kép segítségével beszéljük meg, milyen útvonalon jut el a képen látható gyerek az iskolába (több 
is lehet), és hogy mire kell útközben odafigyelnie! 

2. feladat: Mindenki mondja el, hogyan jött aznap iskolába!  
Karikázzuk be a megfelelő közlekedési eszközöket! Jelöljék meg zölddel azokat, amelyek kímélik a környezetet! 
(környezettudatosságra nevelés) 
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1. feladat: Az előző oldali 2. feladat képei közül húzzuk alá a tömegközlekedési eszközöket. Beszéljük meg, mit 
is jelent ez a szó!  

2. feladat: Beszéljük meg, milyen feltételekkel használhatóak a tömegközlekedési eszközök, milyen 
szabályokat kell betartani! Mit jelenthetnek az alábbi piktogramok, hol láthatóak? 

3. feladat: Ki járt már városban? Ki járt már faluban? Beszélgetés a képekről: Melyik készülhetett faluban, 
városban, mi a különbség a forgalom szempontjából? 

4. feladat: A jelzőlámpák színeinek jelentése, szabályok megbeszélése, színezés. Melyik lámpa kinek szól? 

Kapcsolódó irodalom:  
Szalai Borbála: A jelzőlámpa 
Jelzőlámpa áll a járdán.../Csuda okos szerkezet!/Zöld szemével, hogyha rám néz,/Azt jelenti, mehetek. 
Ilyenkor én nem habozom:/Szépen el is indulok,/Tudom, hogy a túloldalra/Veszély nélkül átjutok. 
Ám hogyha a jelzőlámpa/Piros szeme néz felém:/Megállok a járda szélén,/S nem indulok, de nem én! 
Mert a lámpa figyelmeztet:/Átmenni most nem szabad!/Világító piros szeme/Jelenti a tilosat... 
Okos az a jelzőlámpa!/Csuda okos szerkezet!/Éber szemmel ügyel miránk,/Hogy ne érjen baleset. 

Kiegészítő tevékenység: 
– Jelzőlámpa készítése színes papírból. 
– Közlekedéssel kapcsolatos színező készítése. 
– Plakátkészítés közlekedés témában.  
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1. feladat: Gyerekekre (is) vonatkozó viselkedési szabályokkal kapcsolatos képeket látunk közlekedéses 
szituációkban. Fogalmazzák meg a gyerekek, vajon mi lehet a szabály! Karikázzuk be a viselkedés helyessége 
szerint a megfelelő arcocskákat! 

Kiegészítő tevékenység: 
Játsszuk is el ezeket a szituációkat! 
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XI. fejezet: ÁLLATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés: 
A téma előtt gyűjtsük össze, milyen állatok élnek a gyerekek házában/lakásában, a házuk körül! Aztán azt is, 
hogy milyen vadon élő állatokat láttak már valahol! 
Ezt a két listát ki is tehetjük a terem falára, táblára képekkel, akár számokkal (jelölve pl. hány gyereknek van 
otthon cicája, kutyája, hala, melyik vadállatot hányan látták már). 
Beszélgessünk a csoportok elnevezéséről (vadon élő, ház körül élő – melyik mit jelent)! 
Lehetőség szerint látogassunk el egy állatkertbe, vadasparkba, vagy egy gazdasági udvarba. Adjunk 
megfigyelési szempontokat, amely megfigyeléseket valahogy rögzíthetjük is (pl. fotókkal), hogy a későbbi órák 
folyamán visszaidézhessük a sétán tapasztaltakat. 

1. feladat: Vadon és ház körül élő állatok megkülönböztetése karikázással. 

2. feladat: Állatkerti képeket látunk. Beszélgessünk arról, hogy sok állattal Magyarországon csak az 
állatkertben találkozhatunk, a mi környezetünkben nem élnek ilyen állatok szabadon. 

Kiegészítő tevékenység: 
–  TANÁRI TABLÓ használata (az állatokat ábrázoló képek a további leckéknél is felhasználhatóak):  
Az állatokat ábrázoló képekkel sokféle feladatot adhatunk: 
Pl. Képsor felrakása – Melyik a kakukktojás? (pl. testfelépítése, élőhelye miatt stb.) 
Kire gondoltam? – Egy állat tulajdonságainak felsorolása, melyikre gondolhattam.  
– Kirándulás állatkertbe, vadasparkba, akár egy kisállat-kereskedésbe. 
– Beszélgethetünk a házi kedvencekről is: kinek milyen állata van otthon, hogyan gondozza stb. 
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Előkészítés:  
Barkochbajáték: 
Csipeszeljük fel a gyerekek hátára egy-egy állat képét, s körbejárva, önmagukról kérdezgetve kitalálhatják, 
hogy ők kicsodák (milyen állat képe van a hátukon). Ennél könnyebb verzió, ha a tábla elé ültetjük őket 
egyesével, egy állat képét a hátuk mögött feltesszük a táblára, s így barkochbázunk. 

1. feladat: Beszélgessünk az állatok testfelépítéséről. A csoportokban elhelyezett állatokról fogalmazzunk meg 
közös tulajdonságokat (pl. lábaik száma, kültakarójuk stb.). Soroljunk fel még állatokat mindegyik csoporthoz! 

Kiegészítő tevékenység: 
Képek felrakása: rendezzék csoportokba. Milyen szempontok alapján csoportosítottak? 
TANÁRI TABLÓ használata.  
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Előkészítés: 
Beszélgessünk: Ki etetett már valaha valamilyen állatot? Meséljék el a gyerekek a tapasztalataikat! 

1. feladat: Kössük össze az állatokat és táplálékukat! 
Itt lesz olyan is, amit többen ehetnek. Pl. a nyúl füvet, sárgarépát, de akár káposztát is ehet, a tyúk a magokon 
kívül olykor füvet is eszik, de a káposztát is elcsipegeti stb. Tehát nem csak egy jó megoldás létezik, de teret 
engedhetünk a sztereotip gondolkodásnak is: nyúl-répát, gólya-békát, kutya-csontot, kecske-káposztát, tehén-
füvet, tyúk-magokat eszik. 

2. feladat: Beszéljük meg, mit eszik a macska, mivel etethetjük, vagy mit fog magának, ha megéhezik! 
Lerajzolhatunk több megoldást is! Beszéljünk a tévhitekről is, pl. tejet nem ajánlatos adni neki, csak vizet, mivel 
a legtöbbjük laktózérzékeny. 
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XII. fejezet: ÉVSZAKOK - NYÁR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés:  
Készítsünk a nyárról is tablót, egy-egy téma feldolgozásakor mindig bővítsük a tartalmát! 
Szervezzünk nyári tanulmányi sétát. Menjünk ki az udvarra, jó időben játsszunk vizes játékokat! 

1. feladat: A nyár piktogramjának megismerése: Nap. Beszélgetés: Mit tudunk már a nyárról? 
TANÁRI TABLÓ használata. 

2. feladat: Nyári vers, mondóka tanulása, korábban tanultak felelevenítése. 
Vers felolvasása a gyerekeknek: mit árul el a vers a nyárról? 

Kiegészítő tevékenység: 
– Napocska készítése színes papírból, papírtányérból stb. 
– Nyárhoz kapcsolódó dalok éneklése, zeneművek hallgatása. 
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1. feladat: Beszélgetés a nyári időjárásról. A felsorakoztatott időjáráspiktók közül karikázzuk be azt, ami az 
adott nyári napra, vagy általában a nyárra jellemző! Segítségünkre vannak a reggeli jelentéskor kirakott 
időjáráskártyák is. 
TANÁRI TABLÓ használata. 

2. feladat: 3 db 10 pontos pöttyözött ábra összekötése, amelyekből csupa nyári dolog lesz: fagyi, hajó, 
úszógumi. Kössük össze, majd színezzük ki a képeket! 
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Előkészítés:  
A gyerekek mondják el, hogy amikor jöttek az iskolába, hogyan öltöztek fel, milyen idő várható arra a napra! 
Vegyük elő az öltöztetőbabás borítékot!  

1. feladat: Öltöztessük fel az öltöztetőbabánkat az adott napi időjárásnak megfelelően (M13 és M14 
mellékletek)! Tekintsünk ki az ablakon, nézzük meg a reggel kirakott kártyákat, és öltöztessük a babánkat.  
A pedagógus a táblánál, és a gyerekek vele párhuzamosan a sajátjukat. 
(Ha éppen nagyon szélsőséges az idő, akkor egy átlagos nyári napra jellemző időjárást szem előtt tartva 
végezzük a feladatot.) 

2. feladat: Színezzük ki azokat a ruhadarabokat, amelyeket az imént ráadtunk az öltöztetőbabára. Színezés 
után össze is köthetjük a kiszínezett ruhákat a megfelelő testrészekkel. 

3. feladat: Beszélgessük az erős napsugárzás káros hatásairól, a leégésről, és hogy mi mindent tehetünk ez 
ellen, hogyan védhetjük meg egészségünket a nyári forróságban. (Elegendő folyadék bevitele; bőr védelme – 
naptej, kalap, megfelelő ruházat, árnyék.) A biztonságos strandolásról is beszélgessünk! Színezzük ki a 
strandfelszerelést! 

Kapcsolódó irodalom: 
Andók Veronika: Vakáció 
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Előkészítés:  
Mindenki hozzon egyet a kedvenc nyári gyümölcséből (ha már terem) – kóstolgassuk meg, készítsünk 
gyümölcssalátát vagy turmixot belőle. 
Piacra, kertbe vagy zöldségeshez is ellátogathatunk. 

1. feladat: Nevezzük meg és színezzük ki a nyári gyümölcsöket. Kössük össze, melyik hol terem (fán, bokron, 
földön). 

Kapcsolódó irodalom: 
Bartos Erika: Gyümölcskosár 
Pete Margit: Hogy is néz ki? 

2. feladat: Kedvenc nyári gyümölcs/ök lerajzolása.  

Kiegészítő tevékenység: 
– Gyümölcsöket ábrázoló krumplinyomdából vagy szivacsnyomdával is készíthetünk nyári képeket. 
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Előkészítés:  
Sétáljunk ki egy parkba, kertbe, figyeljük meg a nyár virágait! Látogassunk el a piacra, vegyünk vagy a gyerekek 
otthonról hozzanak pár szál nyári virágot! Vagy még jobb, ha készítünk egy virágládát, ahova nyári virágokat 
ültetünk. 

1. feladat: Ismerjük meg a nyári virágokat! Tanuljuk meg minél többnek a nevét! 

2. feladat: Rajzoljanak szép nyári virágokat a virágládába! Akiknek otthon is vannak virágládáik, lerajzolhatják 
azt is, milyen virágokkal ültették tele. 

3. feladat: A piaci látogatás során sokféle virágot láthattunk, ezeket felidézve egészítsük ki a rajzot! 
Beszélgessünk arról, melyik a tartósabb, melyik él hosszabb ideig! A ládába ültetett vagy a vágott virág? 

Kiegészítő tevékenység: 
– Énekeljünk virágokról szóló dalokat: Pl. 
Kinyílt a rózsa… 
Hej, tulipán, tulipán… 
Fehér liliomszál… 
Zöld paradicsom, liliom, liliom… 
– Virágültetés. 
– Iskolai virágoskert gondozása. 
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1. feladat: Irányított beszélgetés a nyári teendőkről – segítenek a képek. 
Milyen feladatok várnak ránk nyáron? A kertben, a mezőgazdaságban, az udvaron? Kinek miben van már 
tapasztalata? Ki miben szokott segíteni? 

Kiegészítő tevékenység: 
– Készítsünk bodzaszörpöt, akácszörpöt. 
– Vegyünk részt tavaszi-nyári gyümölcsszüreten, pl. Szedd magad! akcióban egy eperföldön. 
– Gondozzuk folyamatosan az iskolakertet, ha van. 

Kapcsolódó irodalom: 
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők (Balázs Árpád megzenésítette) 

Bodzavirágból, bodzavirágból 
hullik a, hullik a sárga virágpor. 
Fönt meg a felhők szállnak az égen, 
bodzafehéren, bodzafehéren. 

Szállj, szállj felhő, 
pamacsos, 
hullj le, te zápor, 
aranyos, 
hullj le, te zápor, 
égi virágpor, 
égen nyíló bodzavirágból. 
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1. feladat: A vonalak átírásával kiderül, kinek mi lesz a nyári programja. Könnyebb, áttekinthetőbb, ha színes 
ceruzákkal dolgozunk. Kérdezzük meg a gyerekeket is nyári terveikről! 

2. feladat: Beszélgessünk a szabadidő hasznos eltöltéséről, a szabadban eltöltött idő értékéről, a sokféle 
lehetőségről! 
A nyár veszélyeiről se feledkezzünk meg, beszélgessünk a baleset- és betegségmegelőzésről is! 

Kiegészítő tevékenység: 
– Rajzkészítés a nyári tervekről. 
– Nyári kifestő készítése. 
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1. feladat:  
Foglaljuk össze, hogy a négy évszakban hogyan változik a természet. Egészítsük ki a fák rajzát a 4 évszaknak 
megfelelően. Ehhez nagy segítségünkre lesznek az év során elkészített évszaktablók. 

Kiegészítő tevékenység: 
Alakítsunk csoportokat, és ismételjük át az évszakokról tanultakat. Készíthetünk kvízjátékot, játszhatunk igaz-
hamis játékot stb. 
A négy csoportnak lehet négy különböző feladata: 
1. Időjárás változása a különböző évszakokban. 
2. Állatok élete a különböző évszakokban. 
3. Növények élete a különböző évszakokban. 
4. Az ember alkalmazkodása – öltözködés a különböző évszakokban. 
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A tankönyv végén Év végi játékok címmel összegyűjtöttünk néhány olyan játékot, tevékenységet, amelyek 
alkalmat adhatnak az ismétlésre, és a szabadban, a természetben játszhatóak.  

1. feladat: A számháborúhoz hasonló játék. Minden gyereknek készítsünk (együtt készítsük el) egy-egy 
fejpántot, amire valamilyen tanult állat, növény képét rajzolhatjuk vagy ragaszthatjuk rá! Menjünk ki az 
udvarra vagy egy közeli parkba. Mindenki bújjon el, és próbálják egymást „lebuktatni”: akinek a fejpántján 
szereplő állat vagy növény nevét kimondják és elárulják a rejtekhelyét, az kiesett. 
Játszhatjuk a bújócska klasszikus változatát is, csak fejpántokkal – a hunyónak nem a megtalált gyerekek nevét, 
hanem a fejpántján lévő dolgot kell mondania… 
Ugyanezekkel vagy hasonló fejpántokkal alakíthatunk ki csoportokat valamilyen más feladathoz, játszhatunk 
barkochbajátékot stb. 
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2. feladat: A szoborjátékhoz hasonló játék a szabadban, egy parkban, erdőben vagy az iskolaudvaron. 
Válasszunk egy tanulót, aki behunyja a szemét, és csak fülel. A többiek helyezkedjenek el a területen! 
Óvatosan, minél kevesebb zajt adva lopakodjanak a háta mögé. Ha zajt csapnak, a társuk hátrafordulhat, 
kinyithatja a szemét – ekkor mindenkinek szoborrá kell változnia! Aki megmozdul, kiesik vagy a kiindulópontra 
kell visszamennie, aki pedig először meg tudja érinteni a csukott szemű társ vállát, az lesz az új hunyó. 

3. feladat: A természetben megtalálható szépség felfedezése, felismerése a feladat célja. Készítsünk fehér 
kartonból képkereteket különböző méretekben! Ezeket egy tanulmányi sétára elvihetjük magunkkal, s a 
természet egy általunk különösen szépnek vagy valamiért érdekesnek tartott részletét bekeretezhetjük vele, 
felhívhatjuk a többiek figyelmét is arra, amit látunk, beszélgethetünk róla, hogy miért tetszik, miért különleges 
a számunkra stb.  
Ezeket le is fotózhatjuk, s az iskolába visszatérve, a képeket kinyomtatva egy tablót is készíthetünk. 

További adaptálható játékok elérhetőek az alábbi weboldalon: 
www.docplayer.hu/4656483-Halacsy-agnes-saly-erika-victor-andras-erdoelmeny.html 

Év végi ismétléshez ajánlott oldalak interaktív táblára: 
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/1-osztaly/kornyezetismeret/osszes-temakor 
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/1-osztaly/egeszsegneveles/osszes-temakor 
http://gyakorolj.hu/oktato/elsokornyezet.php?evfolyama=1&tantargya=k%C3%B6rnyezetismeret 
https://learningapps.org/index.php?category=76&s=&stufeStart=0&stufeEnd=1  
https://learningapps.org/index.php?category=82&s=&stufeStart=0&stufeEnd=0 

Iskolakert kialakításához segítség: 
http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/ 
http://www.iskolakertprogram.hu/ 

http://www.docplayer.hu/4656483-Halacsy-agnes-saly-erika-victor-andras-erdoelmeny.html
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/1-osztaly/kornyezetismeret/osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/1-osztaly/egeszsegneveles/osszes-temakor
http://gyakorolj.hu/oktato/elsokornyezet.php?evfolyama=1&tantargya=k%C3%B6rnyezetismeret
https://learningapps.org/index.php?category=76&s=&stufeStart=0&stufeEnd=1
https://learningapps.org/index.php?category=82&s=&stufeStart=0&stufeEnd=0
http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/
http://www.iskolakertprogram.hu/
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MELLÉKLETEK 

I. Matricás 
A körbevágott matricás mellékletek elemeit a lapról leválasztva, közvetlenül beragaszthatjuk az adott 

feladatokhoz. 

II. Kivágós 
A belív papírjával egyező vastagságú kivágós mellékleteket ollóval körbevágva, ragasztóval lehet az adott 

feladatokhoz beilleszteni. 

III. Karton 
A kartonált mellékletekből kivágott elemek tartósabb munkadarabok elkészítésére vagy sablonként 

szolgálnak.  

IV. Fóliás 

A fóliás mellékletekben található ruhadarabokat a vágásjelnél felvágva, többször felhasználható módon lehet 

az öltöztetőbabára illeszteni. Lehet rétegezni a ruhadarabokat, és szükség esetén gyurmaragasztóval 

rögzíteni is. 
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3. MELLÉKLET – TANÁRI TABLÓ 

6. oldal/1. feladat 
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11. oldal/1. feladat 
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14. oldal/1. feladat (és a többi évszakkezdő feladat 
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20. oldal/1. feladat (és a többi időjárással kapcsolatos feladat) 
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25. oldal/5. feladat 
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35. oldal/2. feladat 

 

     

    

 

 

 



NT-98711 Fedezd  fe l  a  vi l ágot !  Körn yeze t i smeret  1 .  –  Taní tó i  kézikön yv  

98 

 

 

  

      

     



NT-98711 Fedezd  fe l  a  vi l ágot !  Körn yeze t i smeret  1 .  –  Taní tó i  kézikön yv  

99 

 

37. oldal 
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56. oldal/2. feladat 
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60. oldal/2. feladat 
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67–68. oldal 
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