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1. A TANKÖNYV KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA 

A Fedezd fel a világot! Környezetismeret 4. tankönyv a sajátos nevelési igényű 4. osztályos tanulók számára készült, és a hozzá kapcsolódó munkafüzettel 

együtt alkot egy egységet. Szervesen épül a Fedezd fel a világot! sorozat 1–3. évfolyam köteteire. 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.  

Az alapozó szakaszban a környezetismeret tanításának legfőbb célja, hogy felkeltsük a tanulók érdeklődését közvetlen környezetük, társaik és önmaguk 

iránt.  

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

történik. A valóság megfigyelését követi annak képi megjelenítése, rajzon, fotón, maketten, terepasztalon történő ábrázolása, amely alkalmas a játékos 

gyakorlásra, majd szóbeli megerősítésre. Elsődleges tehát a kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváció felkeltése és fenntartása, a szabálytudat, feladattudat 

kialakítása. 

Ezen tankönyvcsalád figyelembe veszi az enyhe értelmi fogyatékos tanulók megismerési sajátosságait. Olyan megismerési helyzetekre helyezi a 

hangsúlyt, amelyekben az aktív tevékenység, a közvetlen tapasztalatszerzés, a cselekvések sokasága, a konkrét gyakorlati vonatkozások értelmezése szerepel. 

A tanulási folyamatban az érzékelésre, az észlelésre, a személyes élményekre, felfedezésekre építve jut el a tanuló a bonyolultabb gondolkodási műveletig, az 

elemi problémamegoldásig. A tanulók mindennapjaiból vett példák segítik az ismeretek elsajátítását; a játékos feladatok aktivizálják a megszerzett 

tudásanyagot. 

Alapvetően frontális ismeretfeldolgozást és feladatmegoldást tesz lehetővé, de az életkori fejlettségnek megfelelően, már páros és csoportos munkára, 

projektjellegű feladatok megoldására is lehetőséget teremt. Emellett számos lehetőséget teremt a különféle részképesség-zavarokkal rendelkező tanulók 

fejlesztésére, a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, a kooperáció fejlesztésére, valamint az önálló tanulásra és önellenőrzésre.   

A negyedik évfolyamos kötet, az első három évfolyamon már megalapozott ismeretekre építve, a spirális építkezést figyelembe véve folytatja a 

fokozatos fejlesztést, és az egyéni sajátosságok figyelembevételével fejleszti a természetismereti kompetenciákat. 

A taneszköz szövegei, feladattípusai megfelelnek a 9-10 évesek életkori sajátosságainak. A feladattípusok érdekesek, változatosak, motiválóak.  

A néhol felbukkanó kézműves munkadarabok, mozgásos játékok, versek, énekek a tantárgyközi kapcsolódásokon túl, megfelelő érzelmi motiváltságot 

tesznek lehetővé. Az érdekességek, szorgalmi feladatok lehetőséget adnak a differenciálásra, a tehetséggondozásra. 
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A kötet fejezetei: 

I. Növények  

II. Állatok 

III. Anyagok tulajdonságai 

IV. Telnek az évek 

V. Élettelen környezetünk 

VI. Tájékozódás 

VII. Az emberi test 

VIII. Élőhelyek 

IX. Kiegészítő tananyag 

A negyedik évfolyamon egy nem beírós tankönyvből és egy munkáltatásra alkalmas munkafüzetből tanulhatnak a gyerekek. 

A tankönyvcsalád elsődleges célja, hogy gyermekbarát legyen. A mindennapi életből kiindulva, a meglévő tartalmakhoz kapcsolja az új ismereteket. A 

fokozatosságot szem előtt tartva nemcsak tudásanyagot közvetít, hanem komplex készség- és képességfejlesztésre törekszik.  

Legtöbbször a kortárs gyermekirodalomból veszi a ráhangolódáshoz szükséges motivációt, a kitalálós versikéket, egyben értéket is közvetít. 

A taneszköz színes, motiváló, dialógusban van a tanulókkal. A konkrétumoktól, tapasztalástól, képi világtól jut el az absztrakcióig. Kevés törzsszöveg, 

gazdag képanyag és játékosság jellemzi, melynek rendkívül fontos szerepe van a motivációban. Mivel az ismeretek 70%-át vizuális úton szerezzük, ezért az 

elsajátítás folyamatát is megkönnyítik a színes ábrák, fényképek, illusztrációk. 

A mindennapi életben való változatos felhasználhatóság, az általános készségek és képességek fejlesztése, az önmagáról való gondoskodás egyre 

nagyobb szerepet kap ezen korosztályú tanulók életében. Ezért a taneszközök figyelembe veszik az SNI gyermekek életkori sajátosságait, értelmi, nyelvi 

fejlődésük ütemét. Elkülönül a tananyag megtanításának (kiépítés, rögzítés, analógiákra épülő gyakorlás, automatizálás) folyamata a már megtanult ismeretek 

használatától. 

Változatos módszertannal dolgozik: élményutas módszerek, tevékenységközpontú pármunka, csoportmunka, projektmunka, kutatómunka. A 

kísérletezés és terepi megfigyelés fontos része a tananyagnak. Ajánlatos egy külön megfigyelési naplót is vezetni, ami több éven keresztül vezetve jó alapot ad 

a későbbi természettudományos tárgyak ismereteinek elsajátításához. Hangsúlyozza a több érzékelési csatorna általi tapasztalást és gondolkodást. 

Megalapozza és ösztönzi az önálló tudásszerzés igényét, megismertet az ismeretszelektálás és -feldolgozás módszereivel. Az adott témákhoz kapcsolódó 

linkekkel segíti a pedagógus irányító munkáját is. 

A kompetenciafejlesztés minden területét érinti: kommunikáció, szókincsbővítés, digitális kultúra, együttműködés, szociális készségek fejlesztése, a 

társadalomba, közösségbe történő megfelelő bekapcsolódás segítése, térbeli, időbeli tájékozódóképesség fejlesztése, analizáló-szintetizáló képesség 

fejlesztése, szövegértés fejlesztése, kreativitás, ok-okozati összefüggések láttatása. 
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A tankönyv figyelembe veszi az iskolaév ritmusát, az őszi, téli és a tavaszi szünetet. A különböző fejezeteket eszerint ütemezi, tárgyalja. A tananyag 

párhuzamosan halad a természet változásával, az évszakokhoz igazodva rendeli hozzá a tananyagot. A munkafüzet feladatai a tankönyvi ismeret rögzítésére, 

elmélyítésére szolgálnak. A szellős, egyértelmű grafika segíti az SNI tanulókat az eligazodásban, a feladatmegoldásban, kitöltésben. Az összefoglalások nem a 

megszokott módon ismételtetik a tanulókkal a fejezet ismereteit. A sok kreatív feladat, a matricák beragasztása több érzékszervet is bekapcsol a 

tudásszerzésnél. 

A tankönyv és munkafüzet nem mindenható, hanem segédeszköz kíván lenni, a tanári önállóságra apellál. A tankönyv és munkafüzet által felkínált 

változatos anyagokból a pedagógus szabadon válogathat, bővítheti, szűkítheti, mellyel a szükséges egyéni differenciálást lehetővé teheti. 

A tankönyvhöz és munkafüzethez készült jelen Tanítói 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 tantárgyakhoz kapcsolódóan. Előszeretettel ajánlja az 

okosdoboz és a learningapps weboldalak online feladatait az adott témakörhöz. Az ajánlott linkeken a tanulók további érdekességeket tudhatnak meg egy-egy 

témáról, vagy éppen a pedagógusoknak adnak háttéranyagot. Ha lehetőség van rá, feltétlenül használják fel ezeket a digitális anyagokat, melyek egyúttal a 

tanulók digitális kompetenciáját is fejlesztik a tudás rögzítése és az érdeklődés felkeltése mellett. 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 Tanítói 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 Tanítói kézikönyvben az egyes leckékhez először a tankönyvi, majd a munkafüzeti oldalakat mutatjuk be, fejtjük ki táblázatos formában. A tankönyvi 

és munkafüzeti oldalak mellett közvetlenül leírjuk az adott feladatok célját, megoldásait, illetve számos módszertani kiegészítést is, 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 és munkafüzet 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. A tankönyv egyértelműen jelöli, hogy adott feladathoz mely mellékletek tartoznak. 

A Tanítói 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 jobb kereshetőség érdekében a tankönyv és a munkafüzet első belső oldalán feltüntettük 

az ott használatos piktogramokat és jelentésüket.  

A tankönyvsorozat az első évfolyamtól fokozatosan bővülő piktogramrendszert 

használ a feladatok munkamódszereinek jelölésére. Így a tanulók egyre inkább képesek 

azokat értelmezve, önállóan dolgozni. Javasoljuk, hogy év elején tekintsék át és 

értelmezzék tanulóikkal ezeket a jelöléseket!  
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Bevezetés 

 

Előkészítés: A vers ráhangolódásként szolgál. Előrevetíti a lecke hangulatát, humoros, motiváló. 

1. feladat: Ennél a feladatnál körben ülhetnek a gyerekek, egy napszemüveget adogatva, mindig aki beszél, 
annál van a szemüveg. Fejleszti a feladat az egymásra figyelést, a türelmet is. Az élmények felidézése által a 
bevonódás, a szókincsfejlesztés is megvalósul. A napszemüveg később kapcsolódik a munkafüzet feladatához, 
amelybe lerajzolják kedves nyári élményeiket. 

2. feladat: Jó lenne, ha a gyerekek itt az év elején megfogalmaznának néhány szabályt és kitennék a falra! Ne 
tiltások legyenek, s együtt fogadják el! Akkor be is tartják majd... 

Pl. Az almacsutkát a komposztáló kis vödörbe dobom. 
Pl. Ha esik az eső, váltócipőt veszek fel.  
Pl. Rendet tartok a padomban. 

      Pl. A papír mindkét oldalát használom, ha nem kell már, a papírgyűjtőbe teszem. 
A társas érintkezés szabályainak megbeszélése is ekkor történhet. 
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1. feladat: Elevenítsük fel a 3. osztályban tanult témaköröket, kulcsfogalmakat! Ehhez használhatjuk a 
tankönyvi képeket is, vagy előhívhatjuk bármilyen módszerrel (pl. szóhálóval, szófelhővel, asszociációs játékkal 
stb.). 
Szóforgóval, csomagolópapírra gyűjtve, kis csoportban írják föl a kulcskifejezéseket, rajzoljanak! 
 
 
A harmadikos témakörök: 
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munkafüzet 1. feladat:  
Előkészítés: Páros beszélgetés: 
3-3 percben osszák meg egymással legfontosabb nyári élményeiket! 
3 percig az egyikük mesél, majd cserélnek. Ezt követően nagy körben mindenki elmondhatja társa egyik 
élményét. (Nagyon kell figyelniük egymásra, hogy ez sikerüljön. Figyelmet, önfegyelmet, időbeli tájékozódást 
fejlesztő.)  
Ezután rajzoljanak a szemüvegekbe! Ha előzőleg kinagyítjuk külön lapra a szemüvegkereteket, akkor az 
elkészült rajzokkal dekorálhatjuk a termet is.  

2. feladat: Szóforgóval, csomagolópapírra gyűjtve, kis csoportban írják föl a kulcskifejezéseket, rajzoljanak! 

Előkészítés: Mire emlékszel vissza az előző tanévi anyagból? Először a személyes tapasztalatok, élmények 
előhívása a fontos. Ne adjuk meg, ne sugalljuk egyből, miről is tanultunk!  
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I. fejezet: Növények 

 

Előkészítés: Ez a lecke az iskola környéki sétával indul. A terepi megfigyelés legyen mindig az elsődleges! Itt 
a terep: az iskola udvara, utcája – növények, állatok megfigyelése. Amikor csak lehetséges, a valós 
tapasztalatokból induljunk ki: megfigyeltetés, beszélgetés a látottakról, őszi évszakok jellegzetességei, 
hogyan öltözködünk ősszel stb. Kapcsolódhatunk vele a lakóhely témakörhöz is, lehet beszélgetni az 
épületekről, településtípusról, domborzati viszonyokról, mintegy előkészíteni a tankönyv további témáit. 

1. feladat: A munkafüzet kapcsolódó feladatához rajzolják le a séta során tapasztaltakat! 

2. feladat: Figyeltessük meg a képek alapján, hogy hónapról hónapra hogyan változik meg egy évszakon belül 
a fák lombkoronája! 
Egy osztályfa kiválasztásával egész évben megfigyelhetik a változásokat. 

3. feladat: A táblára kerülhetnek a napi időjárásra jellemző piktogramok (hőmérséklet, csapadék, szél, 
napsütés, felhőzet). Gyűjtsék össze, milyen ruhákba öltöztek ma! Válogassák ki a ruhadarabok közül. 
Szeptemberben: még a rövidnadrág, póló, tornacipő; októberben: esőkabát, hosszúnadrág, pulóver; 
novemberben: kabát, sapka, sál, magas szárú cipő. 
Az őszi hónapok születésnaposai beállhatnak egy-egy csoportba, a hónapoknak megfelelően. 

Játék: Három gyermeket kiválasztunk. Egy társuk megfigyeli őket, majd kimegy a teremből. Ekkor az 
öltözékükben változtatunk, cserélünk valamit. A visszajövő gyermeknek ki kell találni, mi változott. Fejleszti a 
megfigyelést, és gyakorolják a ruhadarabok megnevezését. 
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munkafüzet 

 

Előkészítés: Lehetőség szerint tevékenységgel kezdjenek! Kint az udvaron gyűjtsék össze az ősz színeit! 
Készítsenek színgyűjtő palettát (kemény kartonra ráragasztva kétoldalas ragasztó, melyet ha lehúzunk, ott 
marad a ragacsos felület, amire apró növényi részeket ragaszthatnak... minden színűből egy kicsit). 

1. feladat: Rajzolják le a sétán megfigyelt növényeket! 

2. feladat: Lehullott falevelekből mandala készítése az udvaron, a földön. Mindenféle szín és forma legyen 
benne!  
Kiegészítő tevékenység, tantárgyi integráció:  

1. Technikaórán közösen préseljétek le a kiránduláson gyűjtött leveleket, terméseket! Készítsenek belőlük 
képet! 
Minta: http://kiflieslevendula.blogspot.com/2013/09/oszi-levelmandala.html 

2. Készítsenek őszi fát parafa dugó és tempera segítségével! A csuklójukat és tenyerüket rajzolják körül, 
ez lesz a fa törzse és koronája. Keverjenek ki őszi színeket, majd parafa dugót belenyomva a papírra 
nyomdázzanak vele.  

3. feladat: Tanítói irányítással végezzék a gyerekek!  
Az M1 mellékletben található időjárási piktogramokat ábrázoló megfelelő matricákat kell beragasztani. Az 
aktuális dátumot a fehér téglalapokba kell beírni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kiflieslevendula.blogspot.com/2013/09/oszi-levelmandala.html
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Előkészítés: Rávezethetjük kérdésekkel a gyerekeket, hogy az élőlények lélegeznek, növekednek, mozognak, 
táplálkoznak. De célravezetőbb, ha nem beszélgetéssel, hanem megfigyeléssel vezetjük fel a témát. 
Vagyis: a lecke előtt (!) menjenek ki az udvarra! Keressenek, majd figyeljenek meg állatokat! 
Pl. rovarok, madarak az udvaron, de falun akár egy macskát, kutyát is megnézhetnek a szomszédban (de a 
városi iskolába is bevihető egy órára). 
A növényeknél nincs látványos, azonnali változás, azaz nem látni, hogyan táplálkoznak, hogyan növekednek, 
miként lélegeznek... ezt pl. magok ültetésével figyelhetik meg. Érdemes időt szánni mindkét megfigyelésre! 

1. feladat: Növekszik, úszik, fut, repül, szalad, mászik, siklik. Melyik élőlény mozdult el a helyéről, melyik 
mozdult csak helyben? Figyeld meg, miközben utánozod a mozgásukat! Miért van ez így szerinted? 

Online feladat: Állati mozgások: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

2. feladat: Személyes élmények hozzákapcsolása a beszélgetéshez: kedvenc ételük, kedvenc állatok. 
A kedvenc ételeket lehet játékosan, körülírással is kitaláltatni. A kedvenc állatukat pedig mozgással bemutatni 
vagy hangutánzás alapján. 
Fontos! A növényeknél a víz csak ahhoz kell, hogy kioldja a talajból a tápanyagokat, s szállítani tudja a növény...  
A táplálék a talajban van! Ezért fontos, hogy táptalajba ültessük és öntözzük.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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3. feladat: Megfigyelés eredménye: Feküdjenek le a földre, és úgy figyeljék meg, hogy emelkedik, illetve süllyed 
a hason lévő kezük belégzéskor és kilégzéskor. Belégzéskor domború, kilégzéskor homorú a hasuk. 

Kiegészítő tevékenység: Papírzacskót fújjanak fel, ezzel is lehet szemléltetni a tüdőben lévő levegőt. 
Játékos légzőgyakorlatokat végezhetünk: pl. t, k, p hangokkal. Beszívjuk a levegőt, majd ahogyan a vonat 
zakatol s, sz hangokkal engedjük ki. Beszívjuk a levegőt, majd a hét napjait sorolva engedjük ki. Így ismétlik, 
gyakorolják a hét napjainak neveit is. Fokozhatjuk a kilégzés időtartamát a 12 hónap nevének elmondásával is. 

4. feladat: Erdei, mezei, vízi, vízparti növények és állatok csoportjait látják. 
Először nevezzék meg, miket látnak a képeken. Mondjanak el egy-egy élőlényről mindent, amit tudnak. Mindig 
csak egy csoportot beszéljenek meg, így könnyebb lesz a közös dolgot megnevezni, azaz, hogy hol élnek. 

Játék: Tovább lehet bővíteni az ismereteket úgy, hogy valaki kiválaszt egy élőlényt és E/1. személyben beszél 
magáról: „mit szeretek enni, hogyan mozgok, hol élek, mik a jellemzőim?” A többieknek minél kevesebb 
információból kell kitalálni a megfejtést. 
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5. feladat: A csoportosítás a kültakaró és a végtagok száma szerint történik. 
Mondjanak még példákat a gyerekek mindkét csoporthoz! 

Online feladat: Emlős, madár, rovar? https://learningapps.org/2961363 

6. feladat: A csoportosítás szempontja: fás szárú növények, lágy szárú növények. 
Mondjanak még példákat a gyerekek mindkét csoporthoz! 

7. feladat: Táplálékháló építése: A gyerekek ruhájára csíptetjük, hogy ki milyen élőlény (pl. erdő élőlényei).  
A résztvevők egy fonalat adnak tovább. Miközben átadják a fonalat egymásnak, elmondják, hogy mi közük van 
egymáshoz, milyen kapcsolatban állnak egymással. 

Kiegészítő tevékenység: Élőképbe álljanak be a gyerekek hármasával, a tápláléklánc szerint. Hangutánzó szavak 
segítségével kell kitalálni, hogy milyen állatok. 

Online feladatok: 
Tápláléklánc: 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=139&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/2961363
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=139&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=139&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=24&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor


NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

16 
 

munkafüzet 
 

1. feladat: úszik: hal; fut: róka, őz; repül: sas, bagoly, denevér; növekszik: fa. 
Játék: Sarokjáték: a terem négy sarkát kijelöljük a négy mozgásnak 
megfelelően.  
A gyerekek választanak egy élőlényt maguknak, és jelre mindenki beáll a 
megfelelő sarokba. A mozgás segíti a memorizálást. 

2.  
a) feladat: tehén–fű, gólya–béka, nyúl–répa, kutya–csont, mókus–dió, béka–

légy, kecske–káposzta, tyúk–magvak, róka–tyúk 
Játék: Párosító játék: kis kártyákon a táplálékok, az állatok, és meg kell 
keresni a gyerekeknek, hogy melyik állatnak mi a tápláléka.  
Fejleszti a figyelmet, a memóriát. 

b) feladat: földet rajzoljanak a gyökérzet köré, öntözőkannával öntözik a 
gyökérnél a növényt, ami a gyökéren keresztül felszívja a vizet, amely a 
tápanyagot tartalmazza. 

3. feladat: mókus, róka, gólya, katica. Visszacsatolás: miért? 
 

4. feladat: rovar: 3, 7, 10, 13, 15, 16; emlős: 1, 4, 8, 18, 19, 21, 22; hal: 2, 12, 17, 
20; 
madár: 5, 6, 9, 11, 14. 
Játék: Sarokjáték mintájára: jellemző mozgással, illetve hangutánzással is 
megkereshetik a gyerekek a helyüket. 

5. feladat: Az M5 mellékletben található kis kártyákon megtalálható néhány 
állat képe és a kültakarójuk: 1. krokodil, 2. páva, 3. elefánt, 4. párduc, 5. gyík, 6. 
zebra, 7. tigris, 8. őz, 9. zsiráf, 10. hal. 
Mindenki húz egy kártyát, amelynek meg kell keresni a párját.  
Ezzel a kártyajátékkal számos más feladatot lehet játszani, pl. a témakör 
összefoglalásánál is elő lehet majd újra venni.  
– Memóriajáték: kültakaróhoz az állatot vagy fordítva felhúzni.  
– Csoportos párkereső: mindenki kap egyet: találják meg a párjukat. 

6. feladat: Páros munkában, könyvtár, internet segítségével, a minta alapján 
gondolattérkép, tabló készítése. 
Fejleszti a szociális, digitális kompetenciát, valamint mintát ad az önálló 
tanuláshoz. 
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Előkészítés: A témakör előtt ajánlott betervezni egy kertlátogatást vagy az iskolakert rendezését. A kertben 
nézzék meg a növényeket! Milyen a törzsük, milyen a száruk? Jellemezzék tapintás, hajlékonyság alapján! 
Rajzoljanak a füzetükbe egy-egy példát lágy szárú és fás szárú növényre! A valós tapasztalás után 
következhetnek a lecke feladatai. 

1. feladat: Csoportosítás korongok segítségével. 
fás szárú: csipkebogyó, szőlő, alma, szilvafa, rozmaring, rózsa, szeder 
lágy szárú: kamilla, muskátli, petúnia 

Kiegészítő tevékenység: Főzzünk gyógyteákat! Rendezzünk kóstolót! Melyik mire jó? Készítsünk képkártyákat 
(növény rajza, neve, hatása)! 

Gyógyteák: 
kamilla – gyulladáscsökkentő 
csipkebogyó – C-vitamin-tartalmú 
levendula, citromfű – nyugtató hatású 

Online feladat: Gyógynövények: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=294&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=294&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=294&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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2. feladat: Mindenképpen kapcsolódjon hozzá tevékenység! Pl. a lehullott levelek, letört, apró ágak 
összegereblyézése, komposztálása, betakarítás, feldolgozás. Elmehetnek egy kertbe almát szedni, 
készíthetnek szilvalekvárt. Próbáljanak felásni egy kis kertrészt. Az osztálytermi ültetéshez a hozzávalókat 
előzetesen beszéljük meg a gyerekekkel! Hívjuk fel a figyelmüket arra, nehogy túlöntözzék a növényt. Utána 
lehet erről beszélgetni, rajzolni.  

3. feladat: Háztartásunkban, kertünkben rengeteg zöldhulladék keletkezik. Ezeket nem kell a kukába tömni 
vagy elégetni. Komposztáljuk, azaz alakítsuk termőfölddé! Tegyenek kis vödröt az osztályba, kerüljön bele 
minden, ami lebomlik, ami a komposztálóba mehet! Készítsenek komposztálót raklapokból, ha megoldható! 
Végezzenek vizsgálatot! Valóban lebomlik, „eltűnik” pl. a tojáshéj a földben? 

Kiegészítő irodalom: https://eletszepitok.hu/a-komposztalas-alapjai-mit-es-hogyan/ 
 

https://eletszepitok.hu/a-komposztalas-alapjai-mit-es-hogyan/
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munkafüzet 

 

1. feladat: lásd a tankönyvben a csoportosításnál. Az M5 mellékletből kivágott képeket ragasszák be a 
megfelelő helyre! 

Kiegészítő irodalom: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-
termeszetben-4-osztaly/az-elo-termeszet-alapismeretei/lagy-es-fas-szaru-novenyek 

2. feladat: ásás, gereblyézés, gyomlálás, termések betakarítása, szüret. 
A szüretnél a munkafázisokat beszéljük át, a gyerekek személyes tapasztalatára építve! 

3. feladat: A cselekvéseket felsoroló kártyákból húzzanak, és az Activity játék szabályai szerint mutogassák el 
vagy rajzolják le vagy írják körül. A felsoroltakon túl ki lehet még találni további kerti munkával kapcsolatos 
cselekvéseket is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/az-elo-termeszet-alapismeretei/lagy-es-fas-szaru-novenyek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/az-elo-termeszet-alapismeretei/lagy-es-fas-szaru-novenyek
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Előkészítés: Kis csoportokban készítsenek felmérést a kedvenc gyümölcsökről, zöldségekről! Mindenki rajzolja 
le a kedvenceit! Vágják ki a rajzokat, ragasszák fel egy csomagolópapírra! Számolják össze, melyik gyümölcsöt, 
zöldséget szereti a többség! 

Hozzanak be gyümölcsöket, zöldségeket! Egyenek meg egy almát, körtét, szőlőt... Tanulják meg, miként kell 
megmosni, felvágni stb.! 

1. feladat: alma, körte, szilva, brokkoli, sütőtök, cékla, krumpli. 
Csoportosítsák, hogy melyik zöldség és melyik gyümölcs. 

Játék: Gyümölcsbingó: A képeken látható gyümölcsökről mondjanak a gyerekek jellemző meghatározásokat. 
Aki felismeri, melyikről van szó, tegyen rá korongot. (Bővebb leírás a lecke munkafüzeti részénél.) 

A hozott gyümölcsöket vizsgálják meg! Illat, tapintás, íz alapján. 

Játék: Találd ki, mi ez! Bekötött szemmel, tapintásra mondják meg, melyik gyümölcsöt tapintották meg! Utána 
illat alapján állapítsák meg, minek az illatát érzik! Végül íz alapján, vagyis kóstolgassanak! 

Gyümölcssüni készítése: szükséges: szőlőszemek, körte és fogpiszkáló. 
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy vigyázni kell a fogpiszkálóra, éles a hegye, ne szúrjon meg senkit! 

2. feladat: Vágjanak félbe zöldségeket, gyümölcsöket. Figyeljék, vizsgálják meg a felépítését és a magját! A 
könyvben látható zöldségek és gyümölcsök magjai nagyság szerint növekvő sorrendben: paradicsom, paprika, 
szőlő, alma, körte, szilva. 
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3. feladat: Figyeljék meg egy alma és egy szilva félbevágott termését, magját! A termés lehet húsos (lédús) 
vagy száraz.  

4. feladat: Saját élmény előhívása, megbeszélése. 

5. feladat: A tevékenységet a feladatok felosztása előzze meg! Tervezés: pl. recept keresése interneten 
képekkel, az alapján alapanyagok, mennyiségek, eszközök összeírása. Készítsenek listát a bevásárláshoz 
(tudatos vásárlóvá nevelés, pénzhasználat), becsüljék meg az árakat. Környezeti nevelés kerüljön elő! Tudatos 
vásárló: pl. cédulával, saját táskával menj vásárolni! Hazai gyümölcsöt, zöldséget vegyél, ami lehetőleg helyben 
termett! Osszák be, hogy ki mit fog megvenni, hogyan. 

Szituációs játék: Vásárlási helyzetek. Udvariassági szokások (köszönés, kérés)...  

Kiegészítő irodalom: https://tudatosvasarlo.hu/regi12pont  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://tudatosvasarlo.hu/regi12pont
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munkafüzet 

 

1. feladat: pl. szőlő, szilva, őszibarack, esetleg még birs, naspolya, kökény. 

Játék: Gyümölcsbingó: 

Minden tanuló kap egy lapot, melyen véletlenszerűen helyezkednek el a gyümölcsök nevei. A tanítónál 
ugyanezen gyümölcsöket ábrázoló kis kártyák vannak. A tanító húz egy kártyát, felmutatja. 
A játékosok közül mindenki rátesz egy korongot az adott gyümölcsre a saját lapján. Akinek elsőként van 
tele piros koronggal egy teljes sora vagy oszlopa (esetleg átlósan egy sor), az nyer.  
Variáció: a játékot nehezíthetjük úgy, hogy nem 
felmutatjuk a gyümölcsöt, hanem a jellemzőit 
mondjuk el. 

Kiegészítő irodalom: Bingógenerátor: 
https://osric.com/bingo-card-generator/ 

2. feladat: Rajzolják le a hozott terméseiket. 

3. feladat: Termés részei: a tankönyv ábrája alapján 
leellenőrizhető. 

4. feladat: Csoportmunkában adjuk ki a feladatot! Lehet színek vagy nagyság szerint csoportosítani a 
gyümölcsöket, zöldségeket. 
Közmondások gyümölcsökkel: https://gyumolcsok.webnode.hu/szolasok-kozmondasok/ 

5. feladat: Az órai munka alapján, az adott osztályra vonatkozóan gyűjtsék ki a hozzávalókat. Ezt a listát vihetik 
majd a piacra. Hozzávalók: pl. alma, körte, banán, citrom, szőlő. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://osric.com/bingo-card-generator/
https://gyumolcsok.webnode.hu/szolasok-kozmondasok/
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Feladat: Az előző órán összeírt alapanyagok beszerzése a piacon. (kapcsolódó lecke: IX. fejezet 3. lecke: Piaci 
séta – Projekt) 

A beszerzett alapanyagokból készítsünk gyümölcssalátát! 

Differenciálás keretében az ügyesebbek hámozhatnak késsel, a kevésbé fejlett finommotorikával 
rendelkezők pl. a banánt hámozhatják, darabolhatják, vagy a szőlőt szemezhetik. 
A tevékenység megkezdése előtt beszéljük meg a balesetvédelmi szabályokat! 

A saláta elkészítése után lássunk vendégül egy másik osztályt. Ennek keretén belül beszéljük meg a vendéglátás 
szabályait: pl. szép és esztétikus terítés, a házigazdának illik hellyel kínálni a vendéget, ő szed a vendégnek a 
tálból stb. 
Tevékenység közben beszélgessenek arról, miért kell sok gyümölcsöt enni! 

Érdekesség: magyar találmány, ahol növények kelnek ki elültethető papírbonbonokból: 
https://seedbonbon.hu  
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munkafüzet 
 

 
 
 

1. feladat: mivel ősz van, a lehetséges megoldás: sárgarépa, banán, 
lilahagyma, szilva, paprika, alma, körte, brokkoli, kelkáposzta, szőlő, 
fokhagyma, krumpli, citrom, a többi idénygyümölcs. 

2. feladat: pl. alma, körte, kivi, banán, citrom. 

3. feladat: a mellékletben lévő matricákat ragasszuk be a szabályok szerint. 
Bal oldalon a szalvéta, rajta a villa, középen a kistányér, jobb oldalon a 
kiskanál, kés, felül a tál és csésze. 

1. feladat:  
A feladat fejleszti a térbeli tájékozódást is, és a vízszintes, függőleges fogalmát 
gyakorolja. 
Megfejtések: 
Vízszintes: 1. haszonnövény, 4. szüret, 6. október, 7. életjelenségek, 9. piac 
Függőleges: 2. november, 3. életközösség, 5. cserje, 7. élőlény, 8. komposzt 
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II. fejezet: Állatok 

 

Előkészítés: Fontos a 3. osztály végén tanultakra építeni ezt a fejezetet. Visszacsatolások legyenek 
mindenképp! Házi, illetve ház körül élő állatok megfigyelése, megnevezése adott szempontok alapján (méret, 
alak, szín, mozgás, szaporodás, kültakaró). Beszélgessünk arról, hogy a kutya segítheti a gyerekeket a 
beilleszkedésben, az agressziókezelésben, az időseket a mozgásrehabilitációban.  
Ha van lehetőségünk, szervezzünk állat-asszisztált órát. Ne csak beszélgessünk! Hívjunk meg egy kutyaterápiás 
embert vagy egy vakvezető kutyás embert! Szerezzenek tapasztalatot állatokkal. 

1. feladat: pl. etetőtál, kutyaól, cicaszőnyeg, kellemetlenebb: ürülék, állatszőr. 
A ház körül élő állatok nem szorulnak gondoskodásra. A számukra kedvező életfeltételeket azonban az ember 
közvetlen környezetében találják meg. Pl. házi légy, balkáni gerle, füsti fecske. 
Minden gyermek találkozik molylepkével, pókhálóval, ezüstös pikkelykével a lakásban. Több gyermek fél 
ezektől. Itt lehet beszélgetni róluk, hogy veszélytelenek az emberre. 

2. feladat: A haszonállatokról harmadikban tanultak felidézése. 
Szarvasmarha: tejet ad, melyekből tejtermékeket készítenek, valamint húst, amelyből húsféleségek készülnek. 
A folyamatábrákat közösen beszéljük meg. A húsfeldolgozó üzem ábrájánál, ha félelmetesnek találják a 
gyerekek, hogy levágják a szarvasmarhát, lehet utalni a korábban eljátszott táplálékláncra. 

c) feladat: Egyéni megoldás. 
Kiegészítő irodalom: https://hobbiallat.hu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hobbiallat.hu/
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3. feladat: Elevenítsük fel a 3. évfolyamon a vadállatokról tanultakat! 
Kiegészítő irodalom: Könyvek vadállatokról: 
 http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=1186 

Online feladat: Gyakorló feladat az állatok csoportosítására: 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=322&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

4. feladat: Beszélgessünk a kutyás élményekről! Akinek van kutyája, meséljen arról, hogy mikor hogyan 
kommunikál az állat. Értik a gazdái, hogy mit akar? A saját élményeket elevenítsük fel! 
 
Online feladat: Testbeszéd: a kutyák nyelve: 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=325&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=1186
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=322&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=322&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=325&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=325&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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munkafüzet 
 
 
 

1. feladat: Egyéni megoldás. 

2. feladat: Érdemes különböző színeket használni az összekötésnél, hogy 
átlátható legyen. 

3. feladat: Egyéni megoldás. 
Részletek a kötetből: https://litera.hu/irodalom/elso-kozles/toth-krisztina-
allatsagok.html 

4. a) feladat: 3, 2, 1, 4 Online feladat: Ismered a kutyák nyelvét? 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=325&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=oni
smeret-es-viselkedes 

b) feladat: lehetséges válaszok: kíváncsi, szabadságvágy, félénk, harcias, hiú, 
félelmetes/éhes 

5. feladat: Játék: Párkereső: arra kell figyelni, hogy egyszerre nézze meg mindenki 
a kártyáján lévő képet, csak akkor indulhat a játék. Az a győztes pár, akik először 
megtalálják egymást hang alapján. 

https://litera.hu/irodalom/elso-kozles/toth-krisztina-allatsagok.html
https://litera.hu/irodalom/elso-kozles/toth-krisztina-allatsagok.html
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=325&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=onismeret-es-viselkedes
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=325&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=onismeret-es-viselkedes
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=325&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=onismeret-es-viselkedes


NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

28 
 

 

1. feladat: Olvassuk el a versrészletet! Beszéljük meg, hogy milyen információkat tudtunk meg belőle! 
A vers után beszélhetünk a különleges emlősökről, melyek a vízben élnek. 

Kiegészítő irodalom: https://index.hu/tudomany/til/2017/04/01/hogy_lelegeznek_a_balnak_es_a_delfinek/ 

a) feladat: Foglaljuk össze, hogy milyen az emlősök testfelépítése: fej, nyak, törzs, végtagok. Hogyan tudnak 
mozogni? Mi fedi testüket? Stb. 
Különleges emlős a denevér: első, megnyúlt végtagjai között bőrhártya feszül, ezért repülni is tud. 

Kiegészítő irodalom:  
Denevérek testfelépítése: http://www.hunbat.hu/html/deneverekrol_link/testfelepites_link/test.htm 
Denevér hangja: https://www.youtube.com/watch?v=T-4LaDPZfug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://index.hu/tudomany/til/2017/04/01/hogy_lelegeznek_a_balnak_es_a_delfinek/
http://www.hunbat.hu/html/deneverekrol_link/testfelepites_link/test.htm
https://www.youtube.com/watch?v=T-4LaDPZfug
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1. b) feladat: saját élmények meghallgatása az állatok szaporodásáról.  

Kiegészítő irodalom: Mit tehetünk, ha a cicamama elhagyja a kölykeit? 
https://www.haziallat.hu/macska/taplalkozas/kismacska-etetese/2109/ 

2. feladat: Csoportosításuk: ragadozók, növényevők, futómadarak, vízimadarak, énekesmadarak. 
Előkészítés: Menjenek ki az udvarra, a parkba, az erdőbe, vigyenek ki távcsövet! Behunyt szemmel 
figyeljék meg, van-e madár a közelükben, hallják-e a hangjukat! Csendben, mozdulatlanul figyeljék meg 
nyitott szemmel is a madarakat! Melyiket ismerik? Jellemezzék! Pl. lábak száma, tollazata, csőre, hangja, 
mozgása. 
Nyomozzanak utána csoportokban az interneten, milyen a testfelépítésük, mivel táplálkoznak, hol élnek, 
milyen a mozgásuk! Készítsenek posztert a megismert madárról! Keressenek fészket! Ha van leesett fészek, 
vizsgálják meg, miből készült! Többféle van... interneten keressenek képeket fészkekről!!! 
Mi a szárny? Míg az emberek mellső végtagját kéznek nevezzük, a madarak mellső végtagjai a szárnyak. 
Mi a csőr? A madárfej jellegzetes, a szájnyílást is magában foglaló része a csőr. 

Kiegészítő irodalom: Madarak a kertünkben: http://www.mteweb.hu/madarak_a_kertunkben.html 
képekről madarak azonosítása 
Kisfilm a madarakról: https://www.youtube.com/watch?v=ow0cVYjeGXw&t=657s 

Online feladatok:  
Madárvilág: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=323&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select 
_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kertben-mezon 
Hazánk madarai: https://learningapps.org/2985993 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.haziallat.hu/macska/taplalkozas/kismacska-etetese/2109/
http://www.mteweb.hu/madarak_a_kertunkben.html
https://www.youtube.com/watch?v=ow0cVYjeGXw&t=657s
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=323&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kertben-mezon
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=323&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kertben-mezon
https://learningapps.org/2985993
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3. feladat: Rovarok mozgásuk szerint: futó, ugró vagy úszó bogarak. Többségük tud repülni a szárnyaik 
segítségével. 
Figyeljék meg a rovarok testtájait! Beszélgessünk a rovarok szaporodásáról! 

Kiegészítés, de nem tananyag: táplálékuk szerint több csoportba sorolhatók: nektárszívók, növényrágók, 
ragadozók, élősködők, mindenevők. 

Előkészítés: Menjenek ki az udvarra! Keressenek rovarokat! Figyeljék meg azokat, amik nem szaladnak el! 
Szelídítsenek rovart, azaz engedjék, hogy óvatosan az ujjuk hegyére másszanak! Rovarnézőkébe is beletehetik, 
s nagyítóval jobban látni fogják! Rajzoljanak le a látott rovarok közül egyet! 

Kiegészítő tevékenység: Darázsgarázs készítése, új jeles zöld nap: beporzók napja.  

Online feladatok:  
Hatlábú kvíz: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=149&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_ 
tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kertben-mezon 
Rovarok memóriajáték: https://learningapps.org/2292037 

Kiegészítő irodalom: Nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar jelentésére KerekMese: 
https://kerekmese.hu/temak/rovarok-bogarak/ 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=149&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kertben-mezon
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=149&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kertben-mezon
https://learningapps.org/2292037
https://kerekmese.hu/temak/rovarok-bogarak/
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munkafüzet 
  

 
 
 
 
 

1. feladat: sertés: fej, törzs, végtagok 
méh: fej, tor, potroh, hártyás szárny, ízelt láb 
gólya: csőr, nyak, törzs, végtagok 
ponty: áramvonalas test, fej, kopoltyú, úszók (farokúszó, hátúszó, hasúszó, 
mellúszók) 

2. feladat: a megfejtés: méh. 
Játék: Tojás-fióka-sasmadár 
Menete: A játék a kő-papír-olló szabályaira épül. A játékosok célja, hogy 
egymást legyőzve, úgy, mint a kő-papír-ollóban, feljebb léphessenek a 
fejlődési szakaszokra. Amikor valaki eléri az evolúciós lépcső tetejét, 
megnyerte a játékot. A játékosok az evolúciós fokokat egy-egy mozgás 
képében jelenítik meg. Íme egy példa a fejlődési szakaszokra, mellettük a 
mozgással: 
tojás – a játékos egyik tenyerével a feje búbját ütögeti, 
fióka – a játékos karjai segítségével csirkemozgást végez, 
sasmadár – tárt karokkal repül. 

3. feladat: sas, tyúk 

4. feladat: repül: 1, 4, 5; ugrik: 2, 3; fut: 3; totyog: 5; cammog: 6.  
A mozgással való megjelenítéssel fejlesztjük az egyensúlyérzéket, 
nagymozgásokat. 

5. a) feladat: A barkácsolás történhet technika- vagy rajzórán. A spatulából 
készített madáretetőt a gyerekek is könnyen el tudják készíteni, felnőtt irányítása 
mellett. Lehet fából is készíteni, pl. az apukák bevonásával. Ez tartósabb, 
természetesebb. 
Lehet ajánlani a műanyag palackos változatot is, de ha lehet, részesítsük 
előnyben a környezetbarát technikákat, anyagokat. 

Kiegészítő irodalom: 
http://www.okosanyu.hu/nappali/Madarak_etetese_%E2%80%93_hazilag 

b) feladat: A madárkalács gyúrása fejleszti a finommotorikát is. 

http://www.okosanyu.hu/nappali/Madarak_etetese_%E2%80%93_hazilag
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Ráhangolás: Emlősök, madarak, rovarok, halak. Keressék ki a versből az állatok nevét! Nézzenek utána 
interneten, határozókönyvekben, melyik hol él! Készítsenek táblázatot (csoportos munka)! Állat neve, élőhelye: 
pl. béka, víz, vízpart. 
Érdekesség: sok emlős éjszakai életet él, csak a lábnyomait figyelhetjük meg. 

1. feladat: Lehetőség szerint az órát előzze meg a terepi megfigyelés, saját élmények, tapasztalatok gyűjtése 
az erdőben, mezőn, vízparton! Kapcsolódó lecke: IX. fejezet 2. lecke: Tanulmányi kirándulás – Séta az erdőben 

A 25. oldali képeken élőhelyek szerint elkülönítve megjelenik néhány jellegzetes állat. Ezek segíthetik felidézni 
a séta során vagy az előzetesen az állatokról gyűjtött információkat. Ennek segítségével a Ki kicsoda? játék 
feladványai megoldhatók.  

Megoldások:  
a) emlősök: őz, vaddisznó 
b) madarak: bagoly, nagy fakopáncs 
c) rovarok: szentjánosbogár, hangya 

Kiegészítő tevékenység: A Ki kicsoda? játék kibővítése: az élőhelyek állatait a munkafüzet mellékletéből nagy 
méretben kimásolva a táblára helyezzük. Felhelyezzük a szintén a munkafüzetben található üres élőhelyek 
ábráit is. Egyes szám első személyben felolvasunk néhány mondatot az egyes állatokról. Aki kitalálja, hogy ki 
beszél, az kimehet a táblához és behelyezheti az állatot az adott helyre.   

További feladat: Élő tápláléklánc alkotása mozgással kísérve. 
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2. feladat: 
Megoldások: 
a) emlősök: vakond, mezei nyúl 
b) madarak: fürj, szarka 
c) rovarok: tücsök, méh 
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3. feladat: 
Megoldások: 
a) csigák, rovarok, halak, kétéltűek: béka, szúnyog, vízicsiga, harcsa 
b) madarak: gólya, tőkés réce 

4. feladat: 
Csoportokat alkotva, a tanulók most egymásnak készítsenek feladványokat! Nézzenek utána az adott 
állatoknak, gyűjtsék ki róluk a legfontosabb információkat! 
Ajánlott állatok: 
erdő: róka, mókus, farkas, szarvas, szajkó, kékcinege, szarvasbogár, erdei szemeslepke 
mező: hörcsög, fácán, mezei pacsirta, egerészölyv, vetési varjú, zöld lombszöcske 
vizek: molnárka, szitakötő, búvárpók, hanyatt úszó poloska, tükörponty, szürke gém, nádi poszáta 
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Kiegészítő tevékenység: 
A képen lehet irányok vagy akár égtájak szerint keresni az állatokat. Ezzel gyakorolhatják a gyerekek az alatt, 
mögött, előtt, fölött névutókat. A rész-egész látást is fejleszti a gyakorlat. 

Tantárgyi integráció: 
Anyanyelv: Mely mesében szerepelhetnek a képeken szereplő állatok?  
Pl. A holló és a róka, A nyúl és a teknős stb. 

Ének: Énekeljenek dalokat, melyeknek ezek az állatok a szereplői! 
Pl. Harcsa van a vízben, Hol jártál az éjjel cinegemadár stb. 
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munkafüzet 
 

 

1. a) feladat: Az M1 mellékletből, a matricák 
beragasztása fejleszti a finommotorikát, a 
térérzékelést. 
Az erdőben található állatok a tankönyv 25. 
oldali képe alapján ellenőrizhetők. 

b) feladat: Az egyes állatok nyomai a 
munkafüzet 88. oldala alapján ellenőrizhetők.  
Készíthetünk vagy beszerezhetünk laminált 
nyomhatározót is, pl. a Magosfa Alapítványtól  

(http://www.magosfa.hu/kategoria/magosfa-termekek/) 

2. feladat: A mezőn található állatok a tankönyv 25. oldali képe alapján 
ellenőrizhetők. 

3. feladat: A vízben, vízparton található állatok a tankönyv 25. oldali képe alapján 
ellenőrizhetők. 

http://www.magosfa.hu/kategoria/magosfa-termekek/
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Ráhangolás: lehet beszélgetni a szelídítésről, felelős állattartásról. 
Pl. csak akkor vegyünk magunkhoz bármilyen állatot, ha alaposan és jól átgondoltuk a vele járó felelősséget, 
kötelezettséget, terheket.  
Kiegészítő irodalom: http://allatmentoszolgalat.com/tudasbazis/a-felelos-allattartas-szabalyai/ 

1. a) feladat: 

Háziasítás során korábban vadon élő állatokat szelídítenek meg. 

Például a szürke farkas a kutya őse. 

A macska őse a vadmacska.  

A haszonállatok táplálékot biztosítanak az ember számára: hús, tojás, tej. 

Először a juhot, kecskét háziasította, majd a sertést és a szarvasmarhát. Később a nyulat. 

A madaraknál először a galambot, majd később a tyúkot. 

A lovat kezdetben húsáért és tejéért tartották. Később málhás lóként használták. 

A háziméhet is háziasították.  

Kiegészítő irodalom: https://www.youtube.com/watch?v=cysPFIRcjC8 

Kiegészítő tevékenység: Készítsünk tablót a „Felelős állattartás” témáról! Pl. a felelős állattartás napja május 
6-án felhívja az emberek figyelmét a felelős állattartás fontosságára, a felelős állattartás hét 
aranyszabályának betartására. 

 Szeretet (szeretetteljes törődés, gondoskodásunk kifejezése nap mint nap)  

 Táplálás (az igényeknek megfelelő eledel és friss ivóvíz biztosítása) 

 Ápolás (a kültakaró, a karmok és a fogazat rendszeres karbantartása) 

 Pihenés (gondoskodás az időjárás viszontagságaitól védett pihenőhelyről)  

 Egészség (rendszeres védőoltás, parazitamentesítés, állatorvosi ellátás) 

 Mozgás (rendszeres mozgáslehetőség, séták és játék biztosítása)  

 Családtervezés (a nem kívánt szaporulat megelőzése ivartalanítás révén) 

b) feladat: birka–gyapjú, tehén–tej, ló–teherhordás, lúd–tollaslabda  
 
 
 
 

http://allatmentoszolgalat.com/tudasbazis/a-felelos-allattartas-szabalyai/
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2. a) feladat: Fontos a rendezett, az állat méretének megfelelő ólak, kifutók biztosítása, nem láncon tartás... 

b) feladat: A kutya ápolása: megfelelő mozgás biztosítása, fogazat ápolása, szőrének tisztán tartása. 
Kutyaiskola: kutyák viselkedésének bemutatása. 
Állatmenhely: fontos felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy nem csak addig kell gondozni egy állatot, amíg 
kedvünk tartja.  

c) feladat: Tevékenység: az osztály számára egy akvárium, egy terrárium, egy kalitka beszerzése, hobbiállat 
gondozása. A gondozási teendők összeírása, vállalások velük kapcsolatban stb.  
Menjenek el egy állatmenhelyre, és segítsenek takarítani, etetni, sétáltatni. Ez lehet rendszeres 
együttműködés a menhellyel. 
Az SNI-s gyerekeknél különösen fontos a saját tapasztalatszerzés, a gyakorlat! 
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munkafüzet 
  
 

 

1. feladat: kacsa: máj, hús;  
szarvasmarha: tej, sajt, cipő, hús, táska, szappan; 
kecske: tej, sajt, hús, táska; 
tyúk: tojás; 
juh: sajt, gyapjúpulóver, hús; 
liba: máj, toll, tollkabát, kispárna, hús. 

2. feladat: felelősség, táplálás, környezet, szeretet, mozgásigény, utódok, 
egészség 

4. feladat: Kutyát bevinni tilos! Nem kutya-WC! Kutyát bevinni szabad. 
 

1. feladat: 
A szófelhőben a leckék szavai találhatók. Már az is érdekes a gyerekeknek, 
ahogy megtalálják ezeket, felismerik és kapcsolják a megtanultakkal. Vissza is 
tudnak keresni egy-egy szó, kifejezés kapcsán az ott tanultakra. 
Első szófelhő: háziállatok, haszon-, társ- és hobbiállatok.   
Második: élőhelyük szerinti csoportosításban a vadon élő állatok. 
Harmadik: madarak.  
Negyedik: 
rovarok. 
Ötödik: emlősök. 
Használjuk fel minél többféleképpen a szófelhőket! Pl. csoportos munkában, 
kutatási feladatként stb. 
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III. fejezet: Anyagok tulajdonságai 

 
 
 
 

Előkészítés: Nézzenek szét maguk körül! Kis csoportban gyűjtsenek tárgyakat leírva, vagy középre pakolva, 
s állapítsák meg az anyagukat! Tapogassák meg! Milyen anyagból készültek? Utána beszélgessünk arról, 
hogy melyik anyag természetes, melyik mesterséges, vagyis előállított. 

Egyértelműsíteni kell, mert van már műszálas textil is, amely mesterséges anyag. 

1. feladat: A fent gyűjtött tárgyak anyagát először állapítsák meg a gyerekek. Utána nézzék meg, a 
táblázatban milyen tárgyak szerepelnek, s azoknak mi az anyaguk! Gyűjtsünk még további tárgyakat a 
különféle anyagokhoz! 

2. a) feladat: Beszéjük át, hogy a természetes anyagokból készült tárgyak hogyan készülhetnek, mi az 
előnyük, hátrányuk. Keressünk fából készült tárgyakat a környezetünkben! 
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Fához kapcsolódó mesterségek: pl. asztalos, ács, hajókészítő, erdész, vadász. 

Pamutból készült dolgok: pl. lakástextil, ruha. Mesterségek: pl. szabó.  

Kőből készült dolgok: pl. útburkolat, építőanyag. 
A képen látható természetes anyagok: kő, fa, növényzet. 

Online feladatok: 
Játékos anyagismeret: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk 
Tárgyak tulajdonságai: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk 
Egy tárgy több anyagból is készül. Melyek ezek? 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk 

2. b) feladat: A műanyag játékok minden gyerekszobában megtalálhatók. Felhívhatjuk a gyerekek figyelmét 
arra, hogy inkább természetes anyagból készült játékokat kérjenek. 

Kiegészítő irodalom: A környezettudatos nevelésnél megmutathatjuk, melyik anyag mennyi idő alatt bomlik 
le! 
http://www.erdekesvilag.hu/mennyi-ido-alatt-bomlanak-le-az-altalunk-hasznalt-anyagok-a-kornyezetben/ 

3. feladat: A tapintós játék az érzékelést is fejleszti. A forma alapján a tárgy megnevezése komplex feladat. 
Bővíthetjük a játékot azzal, hogy meg kell nevezni, hol használják az adott tárgyat. 

Online feladat:  
Mesterséges-természetes anyagok: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-
4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk 
 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=135&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=350&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.erdekesvilag.hu/mennyi-ido-alatt-bomlanak-le-az-altalunk-hasznalt-anyagok-a-kornyezetben/
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=227&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
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munkafüzet 
 
 

1. feladat: a feladat megoldása a tankönyvi táblázatból ellenőrizhető:  
zöld színnel: ágy, szék, asztal, 
kék színnel: füzet, könyv, jegyzetlapok 
grafittal: evőeszközök, kulcs 
piros: pulcsi, törölköző, hátizsák 
barna: cipő, női táska 
narancssárga: fésű, legó, vonalzó 
sárga: pohár, ablaküveg 
fekete: radír, labda, autógumi 
Fontos megemlíteni, hogy egyes tárgyaknál többféle anyag is megtalálható 
egyszerre, pl. autókeréknél fém és gumi is. 
 
 

2. feladat: kőtömb–köves út, fonal–bárány, bőr–iskolatáska, liszt–kenyér, 
farönk–szék 
b) feladat: újságból kivágott képeket is beragaszthatunk. 

3. feladat: A tankönyvben található kép egyes tárgyai külön válogatva 
megtalálhatók a mellékletben. A közös halmazba a természetes és 
mesterséges anyagból is készültek kerülnek. Ami ebből is, abból is lehet. Vagy 
egyszerre van benne, mert több részből áll. Pl. szék lehet műanyagból is, meg 
fából is; könyvespolc, ami fából készült, de a tartója vasból.  
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Ráhangolás: Az összes játék szilárd halmazállapotú, a medencében a víz folyékony, a légvárban a levegő 
légnemű. 
Visszacsatolásként át kell ismételni, amit erről a három halmazállapotról már tudnak a gyerekek. 
Fontos, hogy a három halmazállapotot s azok tulajdonságait párhuzamosan lássák a gyerekek. A munkafüzet 
feladatait a következő órán ellenőrzésként érdemes megoldani. 

1. a) feladat: Figyeltessük meg, hogy a szilárd anyagok alakja állandó, nyomás hatására sem változik. A legót 
nem tudjuk eltörni, de az írólapot el tudjuk tépni, össze tudjuk gyűrni. 
Ezt a gyerekek mindenképp próbálják ki a gyakorlatban is, szerezzenek tapasztalatokat! 

b) feladat: A mákot a legkönnyebb önteni, mert a szemszerkezete ennek a legapróbb. 
A gyerekek végezzék el ezeket a kísérleteket, ha lehet, csoportokban! 

c) feladat: A reszelővel a gyurmát és a ceruzát tudjuk megkarcolni. A pénzérmével és az üveggel szintén a 
gyurmát. Puhább az anyaga, erre a gyerekeknek a kísérlet által kell rájönniük. 
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2. a) feladat: A folyékony anyag felveszi az edény alakját, vízszintes marad a felszíne. Csoportban végezzék 
ezeket a kísérleteket. Ha ételszínezéket cseppentünk a vízbe, könnyebben látják, hogy vízszintes a felszíne. 

b) feladat: A vizet a legkönnyebb önteni, majd az olajat. A méz, a lekvár és a joghurt sűrűbb, így azokat 
nehezebb. 

Emiatt a vízben süllyed le leggyorsabban a beleejtett tészta.  
Ezt a kísérletet párhuzamosan végezzék a gyerekek. Akkor tudják jól megfigyelni, hogy ugyanannyi idő alatt 
melyik folyadékot tudják hamarabb kitölteni, illetve a tészta melyikben süllyed le. 

c) feladat: Könnyebben érzékeltethetjük a folyadék sűrűségét, ha megtapinthatják a gyerekek. Így több 
érzékszervet is bekapcsolunk a tanulás folyamatába, ami az SNI-s gyerekeknél fontos szempont. 

3. a) feladat: A légnemű anyagok megtapasztalása legkönnyebben a levegővel való kísérletekkel valósítható 
meg.  
A helyes légzést is tudjuk gyakorolni a feladat segítségével. A furulya könnyebben megszólal, a trombitát csak 
azok tudják megszólaltatni, akiknek megfelelő a légzésük. 

b) feladat: Ha nincs úszógumi, különböző alakú léggömbökkel is érzékeltethetjük a feladatot. 
A léggömbökkel utána akár játszani is lehet: adogatással meddig marad fenn a levegőben? Fejleszti a szem-kéz 
koordinációt. 
A léggömb összenyomható, ezzel szemléltetjük, hogy a levegő térfogata változik, kitölti a rendelkezésére álló 
teret. 
A buborékfújó készítésekor a finommotorikát fejlesztjük. A fújással pedig az orális praxist, ami a helyes 
artikulációt is segíti. 
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munkafüzet 
  

 
 

1. a) feladat: papír: nem, igen, nem, igen, igen 
legó: nem, nem, nem, nem, nem 

b) feladat: A mák a legkönnyebben önthető. 

c) feladat: gyurmában: reszelővel, pénzzel, üveggel, ceruzával; üvegben: 
reszelővel 

2. a) feladat: A tankönyvi feladat alapján. A színezés hatására látják, hogy a 
folyadék felveszi az edény alakját és a folyadék felszínét. Fontos, hogy 
mindhárom edényben vízszintesen legyen a jelölés! A folyadék felszínét is 
megfigyelik. 

2. b) feladat: víz, olaj, joghurt, méz. A vízben ér le leggyorsabban. 
 

c) feladat: Az olaj a sűrűbb. 
Vigyük körbe kis tálkákban a két folyadékot! Tapintsák meg a gyerekek 
mindkettőt, morzsolgassák össze ujjaikkal, így könnyebben megtapasztalják a 
sűrűségüket! 

3. feladat: pl. úszógumi, autókerék, lufi 

4. a) feladat: A lufiból kiment a levegő, így visszaállt eredeti alakjára, közben 
repült a levegőben ide-oda. 
b) feladat: vízzel nem sikerült. 
c) feladat: a levegő egy ideig összenyomható. 
d) feladat: csak akkor sikerül, ha nem folyik be a víz a pohár alá, erre fel kell hívni 
a figyelmet! 
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Ráhangolás: A ráhangoló feladat egyben visszacsatolás az előző órai anyagra, a halmazállapotokra. 
A limonádét minden gyermek ismeri és szereti. Készítsük el közösen, közben beszéljük meg a hozzávaló 
anyagok halmazállapotait! 
Szilárd, légnemű, folyékony halmazállapotú anyagokból készült. 

1. a) feladat: Kétféleképp készítsük el: először a tejbe tesszük a kakaóport, majd a kakaóporra öntjük rá a tejet. 
Figyeltessük meg, melyik sorrendnél tudjuk jobban elkeverni a kakaóport. A hideg tejben nem lehet jól 
kikeverni, szemcsés marad. 

b) feladat: Ha van lehetőség, melegítsük meg a tejet, majd így is végezzük el a műveletet! 
A forró tejben gyorsabban elolvadt a kakaópor, könnyebben ki lehetett keverni 

c) feladat: Kevergetéssel lehet még gyorsítani az oldódást 

d) feladat: Igen: 1., 4. Nem: 2., 3., 5.  
A homok leülepedik a víz aljára, a kavics lesüllyed. A palack lebeg a felszínen, nem oldódik. Itt beszélhetünk a 
környezetvédelemről is, miért ne vegyünk palackos vizet. A mikroműanyagok is ott vannak már mindenhol... 

2. a) feladat: A citromlé és a szörp oldódott a legkönnyebben. A keverés gyorsította ezt a folyamatot. Az olaj 
fennmaradt a víz felszínén, nem oldódott. 
A víz az oldószer. 
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2. b) feladat: Hétköznapi megfigyelés: a leves tetején is ott van az olaj. Felkavarjuk, mielőtt szedünk, hogy ne 
az olajat merjük le... 

A természetes vizeinkbe került olajszennyeződés rátapad a madarak tollára, akadályozva ezzel repülésüket. Az 
olajréteg miatt nem jut elég oxigén a vízben élő állatoknak. A környezetvédelmi vonatkozásokat beszéljük meg! 

3. feladat: A házi lávalámpa készítése veszélytelen a gyerekek számára, de a hatása lenyűgöző. 
Megfigyeltethetjük, hogy az olaj miként nem oldódik a vízben, illetve a pezsgőtabletta segítségével a szén-
dioxid jelenlétét is. 

4. feladat: Utaljunk a szénsavas italokra az óra elején készített limonádéval. 

Online feladat: Megváltozó anyagok: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=265
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1. feladat: A munkafüzeti feladatok szorosan kapcsolódnak a környezetvédelemhez, a vizek védelméhez a 
téma kapcsán. Buzdítsuk a tanulókat önálló kutakodásra, kiselőadás készítésére! A két cikk elolvasása után 
beszélgessünk a tapasztalatokról és arról, hogy a gyerekek mit tudnak tenni a vizek védelme érdekében. 
A vízben oldódó, nem oldódó témához kell igazítani! 
Pl. a gyógyszerek maradványai belekerülnek a természetes vizekbe a csatornahálózaton át, onnan a 
halakba, amiket kifogunk, megeszünk stb. 
A műanyag is gond! Lásd csendes-óceáni műanyag szigetek. A műanyag nem bomlik le, nem oldódik vízben.  

Kiegészítő irodalom:  
Mikroműanyagnak az 5 mm-nél kisebb, a környezetbe kerülő műanyag darabokat nevezik. Természetes 
vizeinkbe többféle úton kerülhetnek be: ruhák mosásából és a kozmetikai szerekből, valamint a műanyag 
hulladékok aprózódása útján.  
https://mikromuanyag.hu/Tudta-e 
www.szelektalok.hu/teszedd/   
Hazai vizekkel kapcsolatban: A Tiszán évek óta PET-hajókat építenek a folyón összegyűjtött palackokból: 
https://petkupa.hu/hu_HU/palackra-magyar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mikromuanyag.hu/Tudta-e
http://www.szelektalok.hu/teszedd/
https://petkupa.hu/hu_HU/palackra-magyar
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Ráhangolás: Vershez tartozó kérdések: 
űrtartalmat mérőedénnyel, magasságot centiméterrel, tömeget mérleggel. 

1. a) feladat: Megfigyelés, viszonyítás, becslés, mérés. 
Vállfára is akaszthatunk zacskókban tárgyakat, lehet tömegeket összehasonlítani a segítségével! 
Minden feladatot tevékenykedtetéssel kezdjünk! Saját tapasztalat alapján viszonyítsanak. Utána következzék 
a becslés. Mindig hozzunk a hétköznapokból példákat: pl. 1 kg kenyér tömegéhez viszonyítva nehezebb vagy 
könnyebb a vizsgált tárgy? 
Minden becslést jegyezzenek le a munkafüzetbe! Utána mérjenek, a mérés eredményét is jegyezzék fel! 

b) feladat: Visszacsatolás a piaci sétához, ahol az árusok esetleg a képen látható súlyokat használtak az áru 
méréséhez. 

2. feladat: Tapasztalat: a lépéssel mért távolság gyorsabb volt, és kevesebb a mérőszám. A lábfejjel mért 
távolságnál nagyobb a mérőszám. 
A gyerekek szívesen mérnek mérőszalaggal. Ha van idő, lemérhetik a padok hosszát, szélességét is. 
A mérőléc/colstock segítségével különböző alakzatokat, betűket is kirakhatnak. Fejleszti a fantáziát, az 
absztrakt gondolkodást. 
Beszéljük meg, hogy hol találkoznak a mindennapokban a hosszúság, távolság mérésével! 

Érdekességként meg lehet említeni a láb, öl, nagyarasz, kisarasz fogalmát, megmutatni a kezünkkel az araszt. 
Lehet beszélni a nagyobb távolságok méréséről (pl. mindenki utazott már messzebbre, azt a távolságot 
kilométerben mérjük), közlekedési táblákról, melyek a városok közti távolságot jelölik. 
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3. feladat: Fontos a személyes élmények előhívása. Szót ejthetünk a helyes táplálkozásról is röviden (pl. mindig 
kell reggelizni, kávét csak felnőttek ihatnak). 

A feladat alkalmas a viszonyításra, becslésre, szemmérték fejlesztésére. 
Közben ihatnak is a gyerekek, hisz a megfelelő folyadékpótlás fontos. 
A palackoknál az összehasonlítás segít a megállapításnál. 

b) feladat: 1 l = 10 dl. 

c) feladat: Folyadék mérése: tej, szódavíz – mérőedénnyel, 
tömeg mérése: liszt – mérleggel vagy evőkanállal. 

Online feladatok:  
Mivel mit mérünk? http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk 
Milyen mértékegység: https://learningapps.org/2571087 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
https://learningapps.org/2571087
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Előkészítés: Mérőeszközök használatának gyakorlása minél többféle mérlegen, 
eszközzel történjen! Fontos, hogy az órán mérjenek! Egymás magasságát 
lemérhetik az ajtófélfa mellé kiragasztott mérőszalag segítségével. Ezt a 
feladatot el lehet végezni a védőnő segítségével az orvosi szobában, később is. 
Álljanak növekvő sorrendbe a mérések alapján! Mondjanak igaz és hamis 
állításokat! Pl. Feri magasabb Pistinél. 

1. a) feladat: táska > füzet > ceruza 

b) feladat: 5., 2., 4., 3., 1. 
Játék: Kis kártyákat osszunk ki az állatok képével. Csoportmunkában csoporton 
belül álljanak be a könnyebbtől a nehezebbig. Viszonyítás. 

c) feladat: bolti mérleg, postai levélmérleg, piaci zöldség-gyümölcs mérleg, 
konyhai mérlegek, fürdőszobamérleg, digitális és analóg mérlegek 

d) feladat: A saját tömeg mérését végezhetjük az iskolai szűrővizsgálat 
keretében is. 

2. a) és b) feladat: A tankönyvi feladatok becsléseinek, méréseinek rögzítése. 
c) feladat: A tornasorban jelzett hely és a mért magasság összehasonlítása, 
indoklása. 

Az eltérés oka lehet a cipő talpának eltérő magassága, hajviselet, rossz 
testtartás. 

d) feladat: Mérőszalag: szabóságban. 

3. a) feladat: Szükséges eszközök: 1 l-es üres tejesdoboz, félliteres üres 
üdítősdoboz, saját üres poharak stb. Mérőedények: 1 l-es, fél l-es, 1 dl-es. 
Sorrend: 5, 3, 4, 1, 2.  

b) feladat: 10x, 5x, 7x, 2x, 3x. 1l = 10 dl. 

Kiegészítő tevékenység: Kis csoportban játsszanak boltost! Minden csoport 
más-más boltot vezessen! Készítsék elő a szükséges mérőeszközöket! 
(Mérleg, mérőszalag, mérőedények.) Legyen sok dió, mogyoró, alma (vagy ezt 
„helyettesítő” tárgyak), egy vödör víz, egy guriga madzag előkészítve! 
Vásároljanak pl. a zöldségesnél 1 kg-nyi árut! 
Térjenek be a tejivóba! Igyanak meg 2 dl, 3 dl vagy fél liter kakaót! 
A háztartási boltban vegyenek 3 m, fél m, 1 m madzagot!  
Gyűjtsenek képeket reklámújságokból kivágott élelmiszerekről, ahol látszik a 
mérőszám és a mértékegység. 
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Ráhangolás: A mért kinti és benti hőmérsékleteket rögzítsék a munkafüzetben. 

1. feladat: A forró leves megégetheti a szánkat, ami a fogzománcnak sem tesz jót. A túl hideg fagyitól 
megfájdulhat a torkunk. 

Online feladat: Halmazállapot-változások: 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=265&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kolcsonhatasok 

2. a) feladat: 0 °C-on 

b) feladat: 100 °C-on 

c) feladat: Levegő mérésére használható a hőmérő, fürdővízre a vízhőmérő, testhőmérsékletre a lázmérő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=265&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kolcsonhatasok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=265&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kolcsonhatasok
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3. feladat: A beszélgetés kezdődhet létszámellenőrzéssel. Vannak-e betegek, hiányzók az osztályban? 

Játék: Körben ülnek a gyerekek. A kör közepén álló játékos mond egy betegséget. Akinek szintén volt már, feláll 
és leül valakinek az üres helyére. A középen álló gyereknek is igyekeznie kell ülőhelyet találnia. Akinek nem 
jutott hely, ő lesz középen, és ő mond majd újabb betegséget vagy annak tüneteit. 

4. feladat: Időjárás-jelentést internetről is lehet nézni. Figyeltessük meg, melyek a gyakran ismétlődő szavak! 
Fejleszti a figyelmet, a memóriát és a szókincset. 
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Javaslat: Legyen a teremben mindig egy hőmérő, és az ablakban is. Mielőtt kimennek a szabadba, 
leolvashatják, hogy hogyan öltözzenek fel. 

1. a) feladat: Egyéni megoldás. 
b) feladat: 9 és -9, azaz 18 fok a különbség. 

2. feladat: Piros korongokkal jelöljék a nyári öltözékeket, kékkel a téli öltözékeket. Így mindenki dolgozik, és 
könnyű az ellenőrzés is. A színek kapcsolódnak az előző feladathoz. 

3. a) feladat: Végezzük el a kísérletet! Csoportokban dolgozzanak a gyerekek! Eszközök: spirituszégő, 
tartóállvány, facsipesz, vízhőmérő, üvegpohár. 
Az égők meggyújtását a tanító végezze! Hívjuk fel a figyelmet a balesetveszélyre! 
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Ráhangolás: Tapogatós játék: Egy dobozba tegyünk bele viszonylag könnyen felismerhető tárgyakat: pl. ceruza, 
radír, hegyező stb. A gyerekek egyesével nyúljanak bele csukott szemmel, fogjanak meg egy játékot, és a 
formája alapján találják ki, hogy mi lehet az! A doboz összeállításához segítség: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ax7ujAm5Gr8 

1. feladat: Már a játék során rávezető kérdésekkel válaszolhatnak a gyerekek a feladat kérdéseire. 

Kiegészítő irodalom:  
10 szórakoztató kísérlet: https://www.youtube.com/watch?v=AnU40luzstE 

2. feladat: 
vonalzó – kemény, törik 
füzet – puha, hajlékony, gyűrhető, téphető 
iskolatáska – puha 
radír – hajlik, puha 
hegyező – kemény, hideg 
ceruza – kemény, nem hajlik 

Játék: Középre tegyük ki a tárgyakat. Egy tanuló mondja el az egyik tárgy tulajdonságait, a többieknek ki kell 
találniuk, melyik tárgyra gondolt. Aki kitalálta, az mondhat a következő tárgyról tulajdonságokat. 

3. feladat: Különböző tárgyakat adunk körbe: pl. mosogatószivacs, törlőrongy, újságpapír, ceruza, vonalzó, 
radír, írólap, hurkapálca. Mindenki mondjon egy-egy tulajdonságot a kézben tartott tárgyról, majd adja tovább! 
Hajlítható: mosogatószivacs, törlőrongy, újságpapír, vonalzó, írólap, radír. 
Törhető: ceruza, vonalzó, hurkapálca. 
Gyűrhető: törlőrongy, újságpapír, írólap. 

Az SNI-s gyerekeknél különösen fontos, hogy minél több érzékszervet kapcsoljunk be az ismeretszerzésbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax7ujAm5Gr8
https://www.youtube.com/watch?v=AnU40luzstE
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3. a) feladat: Mondóka: Töröm, töröm a mákot… el lehet mondani, miközben aprítunk. 
Beszélgessenek arról, hogy ki szokott anyukájának segíteni a konyhában! Látta-e otthon a képen szereplő 
műveleteket? 
Változatok: Szeleteljenek föl egy kolbászt! Vágjanak szeletekre egy kenyeret! 
Meg is ehetik az így készült kis „katonákat”. 
Ha sárgarépát vagy almát szeletelünk fel, visszacsatolhatunk a gyümölcssaláta készítéséhez is.  
Megtapasztalhatják a gyerekek, hogy a keményebb ételeket nehezebb aprítani (lásd répa-alma, kolbász-
kenyér), mint a puhábbakat. 
A borsőrlővel szemléltethetjük a szemcseszerkezet változását. 

b) feladat: Törjék össze darabokra a tűzrakáshoz szükséges gallyakat! 
Mi történt? Mi és hogyan változott? (Anyaga, halmazállapota, színe, állapota?) 
A halmazállapota, színe nem változott, csak az alakja. 

c) feladat: Beszéljünk a szél és a víz felszínalakító munkájáról is. 

Kiegészítő irodalom: Kisfilm az aprózódásról: https://www.youtube.com/watch?v=QXljFCXICKU 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QXljFCXICKU
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1. feladat: táska – téglalap, sajt – háromszög, labda – kör alakú, tolltartó – 
henger. 

2. feladat: Keménység, hajlíthatóság alapján vizsgáljuk a tárgyakat. 
füzet: téphető, hajlékony 
hegyező: nem hajlik, kemény, hideg (ha fémből készült) 
ceruza: törik, nem hajlik, kemény 
táska: puha, gyűrhető, hajlékony 
vonalzó: hajlékony, törik, kemény 
radír: puha, hajlékony, kemény 

3. a) feladat: konzervdoboz–dobozos üdítő, vonalzó–műanyag palack, füzetlap–
újságpapír–ceruza, dióhéj–almacsutka–ceruzaforgács 
 

b) feladat: papír: füzetlap, újságpapír; fém: üdítősdoboz, konzervdoboz; 
műanyag: szivacs, palack, vonalzó; komposztáló: almacsutka, ceruzaforgács, 
dióhéj 

4. b) feladat:  

c) feladat: a gyökereknél, a köveken kell jelölni. 

Érdekesség: hasznos oldal a környezetbarát 
hulladékról: 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladek_abc/ 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladek_abc/
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Ráhangolás: Beszélgessünk arról, hogy régen hogyan oltották a tüzet. Mit jelent a kanális szó? 
Kanális = ásott árok víz elvezetésére. 

1. feladat: Magyarázat: az első képen csak fizikai változás történt, csak aprózódás, míg a másodikon kémiai, 
mert a hurkapálcából más anyag lett (hamu, korom). A fizikai és kémiai szót nem kell tudniuk, de a különbséget 
érzékelni kell. 

2. feladat: Régen: meleget adott, vadállatok elleni védelmet, húst sütöttek rajta, a tűz körül gyűltek össze, 
különböző mesteremberek a munkájukhoz használták. 
Ma: főzés, kandallóknál, kályháknál, tábortűznél. 

3. a) feladat: Füzet, építőkocka. 

b) feladat: A tüzet hő és fényjelenség kíséri. 

c) feladat: Éghető anyag, oxigén, megfelelő gyulladási hőmérséklet. 

Kísérlet: két teamécsest meggyújtunk. Az egyiket egy alacsonyabb, a másikat egy magas falú pohárral borítjuk 
le. Az alacsonyabb falú pohár alatt alszik el hamarabb a gyertya, mert megszűnik az oxigén. 

Érdekes kísérlet: Mi történik, ha az egyik feltételt megszüntetjük? 
https://www.youtube.com/watch?v=-ql2OjGrqcw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-ql2OjGrqcw
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4. a) feladat: Lehetőség szerint gyakoroltassuk a gyerekekkel! Gyufa meggyújtása biztonságosan, és elfújása.  
Tűzrakás: gyűjtsenek vékony gallyakat, vékonyabb, majd vastagabb faágakat, fadarabokat, hasábokat, és 
gyakoroljuk a tábortűzrakást. 
A tábortűzrakás szabályai: https://www.mozgasvilag.hu/turazas/hirek/hogyan-rakjunk-tuzet 

b) feladat: A tüzet fény és hőjelenség kíséri. 

c) feladat: Parázs, hamu marad. 
Homokkal, földdel, vízzel lehet eloltani. Egészen addig, amíg minden parázs elalszik. Különben szél hatására a 
még szunnyadó parázs lángra kaphat. 

d) feladat: Beszélgessünk az egyre gyakoribb erdőtüzekről, a megelőzési lehetőségekről! Erdőtűz-megelőzési 
program: Firelife! http://erdotuz.hu/category/firelife/page/2   
Játék: http://erdotuz.hu/jatekok/jatekos-feladatok/ 

Érdekességek: 
Tűzgyújtási technikák: 
Tűzgyújtás nagyítóval vagy szemüveggel 
Tűzgyújtás „fúrótechnikával” 
Tűzgyújtás „pattintással” 
Szent Iván-i tűzgyújtás máig a legteljesebb módja a szertartásos tűzgyújtásnak! 
A népszokásról itt olvashatunk: http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/138.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mozgasvilag.hu/turazas/hirek/hogyan-rakjunk-tuzet
http://erdotuz.hu/category/firelife/page/2/
http://erdotuz.hu/jatekok/jatekos-feladatok/
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/138.html
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munkafüzet 

 

1. feladat: Füst és hamu. 

2. feladat:  
Éghető:1, 2, 4, 7, 8  
Nem éghető: 3, 5, 6, 9 

3. feladat: Lehetőség szerint a tűzrakást próbálják is ki az udvaron! 
https://www.mozgasvilag.hu/turazas/hirek/hogyan-rakjunk-tuzet 

4. feladat: éghető anyag: fa, 
égéshez szükséges levegő: oxigén, 
megfelelő hőmérséklet: tűz. 

5. feladat: Vödör víz, homok, lapát. 

Kiegészítő irodalom: Trombi és a tűzmanó: Az elhagyott tábortűz: https://www.youtube.com/watch?v=HbPj-
ZKOKzA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mozgasvilag.hu/turazas/hirek/hogyan-rakjunk-tuzet
https://www.youtube.com/watch?v=HbPj-ZKOKzA
https://www.youtube.com/watch?v=HbPj-ZKOKzA


NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

61 
 

 

Ráhangolás: A vers megfejtése: tűzoltó. 

1. feladat: Az előző leckéhez csatoljunk vissza: ha nem oltjuk el rendesen a tábortüzet, lángra kaphat a parázs 
és elterjedhet a tűz, veszélyeztetve ezzel az erdő fáit, növényeit. 
Ha őrizetlenül hagyjuk otthon az égő gyertyát vagy mécsest, dísztököt. Karácsonyfán a csillagszóró is be tudja 
gyújtani a száraz ágakat. A tűzhelyen az olaj is lángra kaphat. 

2. feladat: Itt fontos, hogy a lehetséges veszélyekre hívjuk fel a figyelmet, de ne keltsünk félelmet a 
gyerekekben. Hangsúlyozzuk ki, hogy felnőtt felügyelete mellett szabad a konyhában segíteni. 

3. a) feladat: Beszéljük meg a kép alapján a lehetséges tűzveszélyes helyzeteket! Pl. a hősugárzó, a tűzhely 
lapja könnyen átforrósodhat, s a környezetében lévő anyagok könnyen meggyulladhatnak. A szeméttartóba 
égő gyufát tilos dobni! A vasaló felforrósodott talpa könnyen tüzet okoz. Stb. 
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3. b) feladat: Ha van, nézzünk meg az épületben egy füstjelző készüléket! 

4. a) és b) feladat: Jó, ha közösen végigsétálnak az iskola épületében, és megnézik, pontosan hol vannak a 
porral oltók. A menekülési útvonalat jelző táblák jelzéseit is kövessék nyomon!  
Rendezzenek tűzriadó gyakorlatot az iskolában, ahol az egész iskola gyakorolja a menekülési útvonalat. 

c) feladat: Szituációs játék keretében gyakorolják a tűz bejelentését! 
Mindenki kipróbálhatja, hogyan hemperegne, ha lángra kapna a ruhája, és hogyan kúszna a füstben. 
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munkafüzet 

 

1. a) feladat: Szituációs játék. 

b) feladat: A tábla a porral oltó helyét jelöli. 
A tűzoltók telefonszáma: 105. 

2. feladat: Páros munkában gyűjtsék össze a különféle tűzveszélyes helyzeteket és a megelőzési tanácsokat! 
Lehetséges megoldások: 
– Otthon, kertben: gyertya, gázláng – fokozott figyelem, avar kigyulladhat – nem hagyjuk őrizetlenül a parazsat. 
– Járműveken, közlekedésben: jármű motorja kigyullad – biztonságos üzemeltetés, karbantartás. 
– Szabadban, kiránduláskor: tábortűz – nem szabad őrizetlenül hagyni, illetve meg kell győződni, hogy teljesen 
eloltottuk.  

3. feladat: Van, ahol menekülési útvonalat ábrázoló alaprajz is ki van téve, a zöld táblák mellett. 

4. feladat: H, I, H, I, I 

5. feladat: A kisfilmek epizódjai a gyerekek nyelvén mutatják be, mire kell vigyázni az otthonunkban.  
 
Kiegészítő irodalom: Olvassák el Gárdonyi Géza: Micó című meséjét! 
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A témanap célja, hogy minél több oldalról ismerjék meg a tűzoltók munkáját.  

Pl. Beszélgessetek majd egy tűzoltóval! Ehhez állítsatok össze kérdéssort! Mi érdekel benneteket? Nézzétek 
meg az öltözetüket! Rajzoljátok le! 
Milyen eszközöket használnak tűzoltáskor? 
Ismerjétek meg egy tűzoltókocsi felszerelését! Milyen a hangjelzése? 
Milyen a tűzoltó napirendje? 
Adjanak elő tűzről szóló énekeket, verseket a tűzoltóknak ajándékba. 

Kiegészítő tevékenység: Interneten kutassanak híres tűzesetek után. Nézzenek meg kisfilmeket a hős 
tűzoltókról. 

2. feladat: Tanulmányozzák a tűzoltók öltözetét!  
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3. feladat: Tanulmányozzák a látogatás alkalmával a tűzoltók szerszámait és a tűzoltóautók felszerelését! 
Tudakolják meg, hogy mi mire való: a hidraulikus erővágóval pl. az összeroncsolt autó karosszériáját lehet 
szétvágni. 
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munkafüzet 
 
 
 

 

1. feladat: A tankönyv 44/2. feladata segítségével tudják megoldani ezt a 
feladatot. 

2. feladat: A kérdéseknél figyeljenek a helyesírásra is! (tantárgyi integráció) 

3. feladat: Az M7 mellékletben található papír tűzoltóautó kivágása, 
összeállítása. Tantárgyi integráció: technika, életvitel és gyakorlat. 
Az egész fejezetet át lehet ismételni a feladat segítségével. Az építések 
kapcsán beszélhetünk a mértékegységekről is, mivel mit mérünk. Az egyes 
csoportok tervezzék meg előre, hogy az adott alapanyagokból hogyan és 
milyen épületet érdemes építeni! 
 

 

A fejezet leckéihez kapcsolódó további online feladatok:  
Anyagok körülöttünk: Játékos anyagismeret 
www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=osszes-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=a
nyagok-korulottunk  
Az anyagok változásai, kölcsönhatások: Igaz vagy hamis az állítás? 
www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=291&select_osztaly_search=osszes-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=k
olcsonhatasok 
Mérhető tulajdonságok: Mit mivel mérjünk? 
www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=osszes-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=a
nyagok-korulottunk 
 

 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=224&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=291&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kolcsonhatasok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=291&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kolcsonhatasok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=291&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kolcsonhatasok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=18&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk


NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

67 
 

IV. fejezet: Telnek az évek 

 

Ráhangolás: Beszélgessünk a várakozásról! Könnyű vagy nehéz? Hogyan lehet csökkenteni a várakozás idejét? 
Olvasással, játékkal, centit vágnak, hogy mindennap közelebb kerüljenek a célhoz. 

1. feladat: Tanulmányozzuk a naptárat, az órát! Idézzük fel az évszakok körforgásáról az ismereteket! Az 
ember alkotta időmérés (óra, perc stb.) kezdete előtt csak a szabályosan ismétlődő természeti jelenségekhez 
viszonyítva állapították meg az idő múlását. Ma óra és naptár áll a rendelkezésünkre a pontos idő 
megállapításához. 

Lehetőleg saját kártyanaptárt tanulmányozzanak: a fekete számok a hétköznapokat, a piros a vasárnapokat, 
ünnepnapokat jelöli. 

Leolvasható, hogy egy év 52 hétből áll. 

Megfigyelhetik, melyik hónap hány napos. 

Négyféle színnel bekeretezhetik a négy évszaknak megfelelő hónapokat. 

A Föld keringésének az ideje egy év, pontosabban 365 nap és 6 óra. Azon a részén, ahol Magyarország is 
található. 
A keringés során különbözőképpen érik a Föld felszínét a napsugarak, ezért váltakozik a négy évszak a Földön. 
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2. feladat: Végezzük el a modellezést elemlámpa és két gyermek segítségével! A „Föld” gyermek lassan 
forogjon saját maga körül, közben keringjen az elemlámpát tartó társa körül is. Figyeltessük meg a többiekkel, 
hogy a Föld-gyermeket mikor világítja meg a Nap-társa! 

Ebből vezessük le a napszakok majd az évszakok váltakozását. 

Kiegészítő irodalom: 

Bolygós dal: https://www.youtube.com/watch?v=4jXCAXguwoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4jXCAXguwoc
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munkafüzet 

 

Előkészítés: Otthoni feladatnak adhatjuk, hogy meséltessék el születésük történetét. A következő órán 2-2 
percben megoszthatják egymással ezeket. 

Játék: Sarkos játék: a négy évszaknak megfelelően álljanak be születési hónapjuk szerint az évszakokról 
elnevezett sarkokba! Így gyakorolják az évszakhoz tartozó hónapok neveit is.  
Variálhatjuk a játékot úgy, hogy az adott hónap szülöttei beállnak növekvő sorrendben, a legfiatalabbtól a 
legidősebbig!  

1. feladat: Egyéni feladatmegoldás. 

2. feladat: Az óra járásának megfelelően a sorrend: nyár, tavasz, tél, ősz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. feladat: 1 év = 365 nap > 1 hét  > 24 óra = 1 nap < 1 hónap > 48 óra 
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Ráhangolás: A dal bevezeti a témát. Fejleszti a ritmusérzéket, a hangszínhallást. Ha elég ügyes az osztály, 
énekelhetjük kánonban is. Megtanulnak általa egymásra figyelni. 

Érdekesség: A kakasoknak működik egy belső órájuk, ami alapján pirkadatkor kukorékolnak. Ehhez feltétel, 
hogy „lássák” a napot: https://www.origo.hu/tudomany/20130319-cirkadian-ritmus-belso-ora-ebreszti-a-
kakasokat.html 

1. feladat: Végeztethetjük úgy is a feladatot, hogy kis kártyákon kiosztjuk a napszakok elnevezéseit, s mindenki 
azt a tevékenységét meséli el, amelyik a kártyáján szerepel. Lehet újra húzni a kártyákat, hogy mindenki szóhoz 
jusson. 

Kiegészítő tevékenység:  
Napszak-rap: 
Hajnal, reggel, délelőtt, dél, délután, este, éjszaka, éjfél. 
Ezt a kis versikét mondva könnyebben megtanulják a napszakok elnevezéseit. 

2. feladat:  
Kiegészítő irodalom: Az időmérés fejlődéséről: http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Idomeres_.htm 
http://regisegnet.hu/orak-az-idomeres-tortenete/ 

Kisfilm az időről: https://www.youtube.com/watch?v=rvuYOKyQ3Pg 

Online feladatok: Az időmérés: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van 

3. feladat: Tanulmányozzanak használat közben különféle időmérő eszközöket, stopperórát, homokórát, 
digitális és analóg órákat stb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.origo.hu/tudomany/20130319-cirkadian-ritmus-belso-ora-ebreszti-a-kakasokat.html
https://www.origo.hu/tudomany/20130319-cirkadian-ritmus-belso-ora-ebreszti-a-kakasokat.html
http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Idomeres_.htm
http://regisegnet.hu/orak-az-idomeres-tortenete/
https://www.youtube.com/watch?v=rvuYOKyQ3Pg
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
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4. feladat:  
Online feladatok:  
Az idő egységei: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select 
_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van 
Időmemória: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=205&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_ 
tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van 

Játék: Párkereső kártyákkal: írjunk le időtartamokat kétféleképpen, keverjük össze. Adott idő alatt meg kell 
keresni a párjukat. 

5. feladat: Az időérzék mérését páros feladatként is végezhetjük. 

6. feladat: Készítsük el a munkafüzet M7 mellékletéből az órát!  
Játék: Kettős kör: gyakorolhatjuk az időpontokat. A belső körben lévő gyerekek a kis kártyákon vagy a 
papírórájukon beállított időpontokat mutatják, melyeket a külső körben álló gyerekeknek le kell olvasniuk. Ha 
helyes a megfejtés, eggyel tovább léphetnek. 

Kiegészítő irodalom: M. Ende: Momo 
http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/attachments/ende_momo.pdf 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=205&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=205&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/attachments/ende_momo.pdf
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munkafüzet 
 

 

1. a) feladat: 6, 8, 2, 10 
3, 1, 12, 7 
9, 4, 5, 11 
kék: december, január, február 
zöld: március, április, május 
sárga: június, július, augusztus 
barna: szeptember október, november 
A színek a könnyebb memorizálást segítik. 
Játék: a színezésnek megfelelő 4 ceruzát előkészítik a gyerekek. A pedagógus 
mondja egy hónapnak a nevét. A gyerekeknek azt a színt kell felmutatniuk, 
amelyik évszakban van az adott hónap. 

2. feladat: Az órán megfogalmazott tevékenységeket rajzolják le. 

3. a) feladat: 3, 6, 4, 1, 7, 5, 2  

b) feladat: <,  >,  < 
>,  < 

3. c) feladat: 12, 24 
7, 60 

4. a) feladat: Ezt előkészítjük az órán, és másnap mérik le a gyerekek. 

b) feladat: Meg kell határozni, hogy senki nem szaladhat. A feladatot 
kapcsolhatjuk a korábbi leckéhez, ahol a tűzriadót gyakoroltuk. Hasznos lehet 
tudatosítani, hogy mennyi idő alatt lehet leérni a tanteremből esetleges vész 
esetén. 

c) feladat: A korábbi leckénél végzett légzőgyakorlat becsléssel és méréssel. 

5. feladat: Páros gyakorló feladat a papíróra segítségével. 

6. feladat: Kettős körben vagy párkereső játékkal is lehet gyakorolni. 
Készíthetnek a gyerekek memóriajátékot is belőle. 
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Ráhangolás: Ajánlott vers lehet ebben a témában ráhangolásként: Kovács Barbara: Hova növök 

1. feladat: Az első feladattal visszacsatolhatunk a korábbi leckékre: tömeg, hosszúság mérése. Növények 
évszakonkénti változása, állatok fejlődése, az ember fejlődése. Vegyék elő a mért adataikat, pl. testsúly, 
testmagasság! Kérjék el otthon a születési adataikat! Vessék össze a mostanival! Kiskori képet hozzanak, alá 
írják oda az évszámot! Koruk, testsúlyuk, hosszuk... Mikor bújt ki az első foguk? 
Hívjuk fel a figyelmet a párhuzamokra! Keressék meg a gyerekek a közös pontokat a növény- és az állatvilágban 
az emberrel. 

2. feladat: Meséljenek a gyermekkori képeikről, emlékeikről! Mennyi idős a képen? Emlékszik-e, hogy mit 
tudott már akkor csinálni? Szülei mit meséltek róla? Visszacsatolás a születéstörténetre. 

Játék: Felismerő játék: Mindenki kap egy osztálynévsort. A nevek mellé írják be a kiskori fénykép sorszámát, 
akire tippelnek. 

Variáció: Egyvalaki kiválaszt titokban egy fotót, majd bemutatja élő fotó formában. A többieknek ki kell 
találniuk, melyik fotóról lehet szó. 

Ismételjék át az életjelenségekről tanultakat: mozgás, légzés, táplálkozás, növekedés, szaporodás. 
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3. feladat: A csoportmunka után tegyék ki a gondolattérképet ábrázoló csomagolópapírokat a táblára! 
Keressék meg a közös pontokat, melyeket minden csoport megemlített. 

a) feladat: Élelmiszereket ábrázoló kártyákból válogassák ki az egészséges ételeket! 

b) feladat: A család közös sportját, testmozgását mutassák be az Activity játék „mutogatás” szabályainak 
megfelelően. A többieknek ki kell ez alapján találnia, hogy mi az. 
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munkafüzet 

 

1. feladat: A feladat megoldásánál segítségükre lehetnek a kiskori fényképek. 
Megfogalmazhatják vágyaikat, elképzeléseiket, a felnőttkori tervüket. 
Ezáltal fejlődik a szókincsük is. 

2. feladat: Gyakorolják a sorrendiséget, az időbeliség fogalmát. Ragasszák be az M6 melléklet képeit időrendi 
sorrendben! 

3. feladat: Az M3 melléklet képei közül kiválasztott egészséges ételekből állítsanak össze egészséges 
étrendet. 

Online feladat: Egészséges táplálkozás: 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349&select_osztaly_search=1-4-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra
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Ráhangolás: Ne csak hallgassák, hanem énekeljék is az előadóval a dalt! 

Előkészítés: A leckét építhetjük az előző órára behozott kiskori fényképekre. 
Tegyék időrendben növekvő sorrendbe a képeket! 
Amelyik két hasonló életkori szakaszt ábrázol, azokat tegyék egymás fölé.  
Így kialakítanak egy fejlődési idővonalat. 
A képeken látottakból határoztassuk meg a gyerekekkel az egyes életkori szakaszok sajátosságait! 

1–5. életkori szakasz: Dolgozhatnak csoportban is. Minden csoport kap egy életkori szakaszt, amit a tankönyv 
segítségével vagy tapasztalatok alapján kidolgoz. Ha minden csoport kész, időrendi sorrendben egymásnak 
megtanítják a tananyagot. 

Kiegészítő tevékenység: Készítsenek villámkártyákat: a kártya egyik oldalán egy-egy életkori szakasz neve 
szerepel, a másik oldalán hívószavak. (A munkafüzet 5. feladata segítségével.) 
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6. életkori szakasz: Mivel kb. ebben az életkorban tartanak, kicsit többet foglalkozhatnak, beszélgethetnek 
róla. Gyűjtsenek interneten, könyvekben képeket, információkat erről a korosztályról! Készítsünk szófelhőt a 
kamaszkor jellemzőivel, amiről csoportosan írhatnak egy-egy gondolatot 2-3 szó felhasználásával, vagy 4 soros 
vers is lehet, bármilyen kötetlen formában.  

Kiegészítő irodalom: Svéd gyerekversek, Ágai Ágnes versei. 

Játék: 20 főnél: kártyák, rajta családnevek (pl. Kiss, Szabó, Takács stb.). Egy családnévhez 4 kártya tartozik. Pl.: 
Kiss apa, Kiss anya, Kiss lány, Kiss fiú. Játék menete: Az összes kártyát bedobjuk egy kalapba. A játékosok 
húznak egyet, de még nem nézik meg. Kijelölünk 5 széket. A játékosoknak a megadott sorrendben kell leülniük, 
ha megtalálták a családjukat: anya ül a széken, apa mögötte áll, kislány apa mellett jobbról, fiú apa mellett 
balról. A játékosoknak a játék indítása után a családnevek kiabálásával kell minél hamarabb megtalálniuk 
egymást, majd a megadott sorrendben elfoglalni a helyüket egy-egy széknél. 
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munkafüzet 
 
 
 
 
 

1. feladat: Egyéni megoldások. 

A könyv online verzióban: http://www.oocities.org/wellesley/1345/fiu.htm 
http://www.oocities.org/wellesley/1345/lany.htm 
Beszélgessenek, fogalmazzanak meg személyes élményeket arról, hogy miért 
jó lánynak/fiúnak lenni. 

2. b) feladat: Ha nincs olyan szakkör a képen, ahova jár, akkor rajzolja le! 
A Lackfi-vers kapcsán lehet beszélni azokról a dolgokról is, melyek rosszul 
esnek a gyerekeknek – bántalmazás, verekedés, csúfolódás, kirekesztés.  

3. feladat: Régi mesterségekről: 
http://www.kabocalap.com/index.php?option=com_content&view=section&
layout=blog&id=37&Itemid=43 

4. feladat: Ez a lecke különösen alkalmas arra, hogy a szülő beszélgessen a 
gyermekével, a nagyszülők átadhassák tapasztalataikat. Bemutathatják a 
szülők foglalkozását 3 perces kiselőadásokban. 

b) feladat: olló–fodrász; táska–postás; sztetoszkóp–orvos; vonalzó–mérnök; 
tábla–tanárnő 

5. feladat: A keretek segítik az összetartozó párok keresését. A feladat 
szintetizálja a tanultakat. 
Megoldások: csecsemőkor–szoptatás; kisgyermekkor–szobatisztaság; 
óvodáskor–mesemondás; iskoláskor–gyűjtögetés; serdülőkor–testi-lelki 
változások; ifjúkor–munkába állás; felnőttkor–családalapítás; időskor–
bölcsesség. 

http://www.oocities.org/wellesley/1345/fiu.htm
http://www.oocities.org/wellesley/1345/lany.htm
http://www.kabocalap.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=37&Itemid=43
http://www.kabocalap.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=37&Itemid=43
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1. feladat: Beszélgessünk róla: Kire hasonlítasz? Mondd el kis csoportodban! Nézd meg magad egy tükörben!  
A világon egyedül te vagy olyan, amilyennek látod magadat. Nincs két egyforma ember a Földön. Mindenki 
más, egyedi. Van-e olyan jellegzetes... ? 
Az óra anyagát minél többféle játékon keresztül dolgozzuk fel! 

Játékok:  
1. A tanító kiválaszt egy gyermeket, majd mond róla állításokat. A többieknek ki kell találni a jellemzők 

alapján, hogy ki az. 

2. Ki kicsoda? játék: 
Hozzávalók: kis kartonkártyák, színes ceruza. 
Játék leírása: Kitalálod, kire gondolt a játékostársad? A Ki kicsoda? társasjátékban különböző arcok vannak 
a tálcádon, sokféle tulajdonsággal. A játékosoknak felváltva kell a tulajdonságokra rákérdezni, mint pl. 
hajszín, hajforma, szemüveg. A játék kizárásos alapon működik, amelyik arc nem felel meg a kérdésnek, 
azt le tudod hajtani. 
Melyikőtök fogja kitalálni gyorsabban, hogy melyik játékosra gondolt a másik játékos?  

3. Péter-Pál játék: Párosával beszélgetnek egymással a tanulók. 3-3 percben bemutatkoznak egymásnak. 
Ezután körbetesszük a székeket és leülünk nagy csoportban. A párok egyik tagja leül, a másik mögé áll, a 
vállára teszi a kezét, és az ő nevében bemutatkozik. 

4. Tükörjáték: Egyvalaki kiáll az osztály elé. Amilyen érzéseket kifejez az arcával vagy a testtartásával, a 
többieknek azt kell visszatükrözni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

80 
 

 

1. b) feladat: A párok vagy csoportok közösen dolgozzanak! Utána osszák meg tapasztalataikat, mutassák be 
ábrájukat az osztálynak egy szóvivő segítségével! 

Pókhálóábra: Kellékek: csomagolópapír, filc. 

A válaszok meghallgatása után keressük meg a közös pontokat, és készítsünk belőlük pókhálóábrát! 

Kiegészítő tevékenység: 

Csoportmunka: minden csoportnál jó és rossz tulajdonságokat tartalmazó kis kártyák vannak. Szét kell 
válogatni, melyek a jó, illetve melyek a rossz tulajdonságok. Indokolni is kell. 

Pl. az akaratos lehet negatív, de ha valaki kitartó a céljai elérésében, van elég akarata, hogy megvalósítsa 
azokat, akkor már lehet pozitív is. 

A tapasztalatokat osszák meg egymással a csoportok. 

Lehet vitatkozni is, ezáltal a helyes és kulturált érvelést is gyakorolhatják a gyerekek. 

2. feladat: Az SNI-s gyerekeknél is fontos a hátrányos helyzetű társaikkal és emberekkel szembeni érzékenyítés. 
Mivel maguk is tapasztalják ezt környezetünkben, fontos, hogy oldott hangulatú, kellően toleráns légkörben 
beszélgessünk a különféle részképességzavarral küzdő, fogyatékkal élő emberek iránti türelemről, megértésről 
és az őket segítő hozzáállásról. 

Online feladat: Mások vagyunk: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=326&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=onismeret-es-viselkedes 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=326&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=onismeret-es-viselkedes
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=326&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=onismeret-es-viselkedes
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munkafüzet 
 

 
 

 

 

1. feladat: Egyéni megoldás. 
Online feladat: 
Egy kis illemteszt: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=324&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=onismeret-es-viselkedes 

2. feladat: Egyéni megoldás. 

3. feladat: Játsszunk érzékenyítő játékokat, ha van idő rá! 
Kiegészítő irodalom: A paralimpiáról: http://www.hparalimpia.hu/ 
Hallgassák meg Érdi Tamás zongorajátékát! 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4m7Hw6ZJNI&list=RDEMZVIh2Awcje4ae5_gj2-
mag&start_radio=1 
Lélekmozgató program: https://fodisz.hu/mpn2018-felhivas.html 

1. feladat: Egyéni megoldás. 
Ennek kapcsán átismétlik a fejlődés szakaszait, 
tájékozódnak az időben, ismétlik az időről 
tanultakat. 
Ki is nagyíthatják másolással, és szobájuk falára 
kitehetik, hogy ne felejtsék el a születésnapokat. 

Kiegészítő tevékenység: Családfakészítés, amihez 
elővehetjük a 3.-os munkafüzetet, ahol már 
készítettek. Ezt esetleg most ki lehet egészíteni. 
 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=324&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=onismeret-es-viselkedes
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=324&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=onismeret-es-viselkedes
http://www.hparalimpia.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4m7Hw6ZJNI&list=RDEMZVIh2Awcje4ae5_gj2-mag&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Q4m7Hw6ZJNI&list=RDEMZVIh2Awcje4ae5_gj2-mag&start_radio=1
https://fodisz.hu/mpn2018-felhivas.html
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V. fejezet: Élettelen környezetünk 

 

Ráhangolás: A vers ráhangolódás a fejezetre. Mivel valószínűleg a téli szünet után, januárra esik a témakör, a 
verset elolvasván lehet beszélgetni a téli időjárásról, öltözékről. A vers jól szemlélteti a téli csapadékfajtákat is. 
Lehetőséget ad kitekintésre a sarkköri időjáráshoz. 

1. feladat: A korábbi leckénél, az anyagok tulajdonságainál érintettük már a halmazállapotokat. Ehhez 
visszacsatolva elevenítsük fel a 3-féle halmazállapotot, mielőtt annak változásaira térünk. A lecke kísérleteit 
ezekre az ismeretekre építsük!  
Szilárd, folyékony, folyékony, légnemű, légnemű, szilárd. 

2. a) feladat: 
Előkészítés: Az előző órán jégkockatartóba vizet teszünk, és mélyhűtőbe tesszük. A víz megfagy, ezzel 
dolgozunk a kísérleteknél. 
Fontos, hogy előtte becsültessük meg, melyik jégkocka fog először elolvadni! Ezt a Mf. 2. feladatánál a 
kísérletek előtt rögzíteni kell! 
5 csoportot alakítsunk. Minden csoport más helyszínen figyeli a jégkocka változását. A pedagógus az első 
csoportot felügyeli, ahol borszeszégővel melegítik üvegedényben a jeget. 
Legelőször az alulról melegített jégkocka fog elolvadni. Utána a hajszárítóval melegített, majd a radiátorra 
tett jégkocka. Végül a szobahőmérsékleten majd az ablakba tett jégkocka olvad el legkésőbb (amennyiben 
kint 0 fok feletti a hőmérséklet).  
Következtetés: A jégkockát érő külső hőmérséklet befolyásolja az olvadás időtartamát. 
A kísérlet eredményét rögzítsük a munkafüzet táblázatában, beszéljük meg a tapasztalatokat! 
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2. b) feladat: Ha van hó, akkor végezzük a kísérletet a hóval (amit lehet helyettesíteni esetleg a mélyhűtőből 
kikapart jégdarával), valamint a jégkockával. Eredmény: a hó olvad el hamarabb, mivel lazább a szerkezete, 
mint a jégé. Ezt a gyerekekkel mondassuk ki! 

2. c) feladat: Az üveglapon pára látható. Ez a melegítés során keletkező vízgőz. 

3. feladat: A halmazállapot-változásokat figyeljük meg a természetben, a környezetükben! 
A párolgást szemléltetni tudjuk a tábla vizes szivaccsal történő letörlésével is. 
Ha rosszul zár az ablak, akkor a lecsapódást is megfigyelhetik a gyerekek.  

Online feladat: Képrejtvényben a halmazállapot-változások: 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=345&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk 
 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=345&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=345&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk


NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

84 
 

munkafüzet 

 

A munkafüzeti feladatok a tankönyvi lecke ismereteit ellenőrzik, rögzítik. 

1. feladat: A Tk. feladata alapján. Egyéni megoldás. 

2. feladat: A kísérletek eredményeinek rögzítése. Előtte mindenképpen tippeltessük meg a várható sorrendet!  

3. feladat: A tankönyv képei alapján: fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás. 
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Ráhangolás: A találós kérdés megfejtése: víz. 

1. feladat: Nemcsak a szervezetünk jelentős részét teszi ki a víz, hanem így van ez bolygónkkal, a Földdel is, 
melyen élünk. A Föld felszínének 75%-a víz. Ennek kb. 97%-a tengervíz, 2%-a jég, és csak közel 1%-a édesvíz. 
Ivóvizet pedig az édesvíz felhasználásával tudunk előállítani. Ezeket az arányokat érzékeltessük is a 
százalékoknak megfelelő arányosított vízmennyiségekkel! 
A szóforgóhoz segítséget adnak a tankönyv ábrái. 

Kiegészítő irodalom: A víz világnapja: http://vizvilagnap.hu/ 

2. a) feladat: Beszélgetés után, ha van lehetőség, nézzék meg a kisfilmet! 

Kiegészítő irodalom: Kisfilm: Albert és a természet: Víz nélkül nincs időjárás.  
https://www.youtube.com/watch?v=hMhfcXtYFuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vizvilagnap.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=hMhfcXtYFuc
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2. b) feladat: tavasz: eső, pára, köd, harmat 
nyár: eső, harmat, pára, köd 
ősz: eső, pára, harmat, köd 
tél: eső, köd, zúzmara, hó, jég 

Online feladat: Hóvirágtól zúzmaráig: 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=346&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=hoban-szelben-napsutesben 

3. feladat: Fel lehet olvasni Petőfi Sándor: A Tisza című versét, melyben az utolsó versszakokból kiderül, milyen 
a medréből kilépő folyó.  
Kutatómunkában keressenek cikkeket az időjárási szélsőségekről, az árvízről, az aszályról! Tartsanak 
kiselőadást! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=346&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=hoban-szelben-napsutesben
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=346&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=hoban-szelben-napsutesben


NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

87 
 

munkafüzet 

 

1. feladat: A fazékban, a flakonban, a fürdőkádban, a radiátor belsejében, csapban ivóvíz, locsolás. 
A feladat a mindennapi életből indul ki és jut el a nagy egészig, a természetben előforduló vizek 
meghatározásáig. 

2. feladat: Egy évszakhoz többet is fel lehet sorolni. Lásd a tankönyv 2. b) feladatát! 

3. feladat: Megoldás: Árvíz, aszály. 

4. a) feladat: Pl. tűzoltó – fecskendőjében a víz, hajóskapitány, vízszerelő stb. 

b) feladat: Pl. úszás, vízilabda, kajak-kenu, szinkronúszás, műugrás stb. 
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1. feladat: Az órát vízkóstolással kezdjük! A gyerekek állapítsák meg, milyen a színe, íze, szaga. Rögzítsék a 
megfigyelést! 
Visszacsatolás a halmazállapotokra: a víz itt folyékony halmazállapotban fordul elő. 

Kiegészítő irodalom: Hogy kerül a víz a csapba? kisfilm megtekintése:  
https://www.youtube.com/watch?v=oGQ9NWzH-zQ 

Kiegészítő tevékenység: Nézzenek utána interneten: Honnan jön az ivóvíz? Rajzoljanak folyamatábrát hozzá! 
Látogassanak el egy víztoronyhoz! 

2. feladat: Kisfilm a víz körforgásáról: Albert mondja… 
https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10&t=760s 

Online feladat: A víz körforgása – gyakorlás: https://learningapps.org/6089410 

Kiegészítő anyag: Óravázlatok a víz témakörének feldolgozásához: 
www.ofi.hu/sites/default/files/lesson_scripts/cseppben_a_tenger_modulvazlat.docx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oGQ9NWzH-zQ
https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10&t=760s
https://learningapps.org/6089410
http://www.ofi.hu/sites/default/files/lesson_scripts/cseppben_a_tenger_modulvazlat.docx
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3. feladat: Közösen készítsék el a leírásban szereplő kísérletet! 
Figyeljék meg, mi történik, majd rögzítsék a tapasztalatokat a munkafüzetbe! 

Hozzávalók: 1 hőálló nagy üvegtál, 1 csésze meleg víz, kanál só, 4-5 db jégkocka, folpack 

A kísérlet a víz körforgását modellezi. Minden egyes fázisnál tudatosítsuk a gyerekekben a szakszavakat: 
felmelegszik, párolog, felszáll, lehűl, lecsapódik, lehull, elszivárog! 

4. feladat: Az ásványvizek összetevőinek vizsgálata. Hozzunk be többféle ásványvizet, és vizsgáljuk meg a 
címkéket! 
Nézzenek utána, hol forgalmaznak ásványvizeket! 

Kiegészítő irodalom: Magyarországon 159 minősített ásványvíz van. 
http://www.gyogyhelyek.hu/asvanyvizek.html 
 

  

http://www.gyogyhelyek.hu/asvanyvizek.html
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munkafüzet 
 

 

1. feladat: A megfelelő szavak beírása: színtelen, szagtalan, íztelen, folyékony. 

2. feladat: Felmelegszik, felszáll, lehűl, lecsapódik, beszivárog. 

3. feladat: A meleg víz párolog. A fólia tetején levő jégkocka lehűti a felszálló 
párát. A fólia alján ez lecsapódik, majd az edény oldalán visszajut a vízbe. 

4. feladat: Ásványvizek kóstolása, tapasztalatok lejegyzése. 
Rózsaszín: sima, zöld: enyhén szénsavas, kék: szénsavas. 
 

5. feladat:  
Öntsünk tiszta vizet… – Hagyjunk fel a… 
Vizet prédikál… – Mást mond… 
Vért izzad. – Küzd valamivel… 
Vizet hord… – Feleslegesen… 
Itatja az… – Keservesen sír. 

A 6. feladat előkészíti a következő leckét. 
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Ráhangolás: Az előző leckében már utaltunk a „kék bolygó” kifejezésre. Figyeltessük meg, hogy miért! 

1. feladat: Végezzük el a szemléltetést! Az SNI-s gyerekeknek ez a fajta bemutatás közelebb hozza az arányok 
érzékelését. 

Mutassuk meg a térképen a vízhiányos országokat! Képzeltessük el, hogy milyen lehet az aszály sújtotta 
országban gyereknek lenni! Hogyan nézne ki egy napjuk, ha csak 1 liter víz állna rendelkezésükre, s ebből 
mindent meg kéne oldaniuk, amire a nap folyamán víz kell? 
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2. feladat: A gyerekek is sokat tehetnek a vizek védelméért. Pl. nem dobják el a szemetet a vízparton. Otthon 
a háztartásban nem öntenek a lefolyóba ételt, étolajat. Beszélgessünk arról, hogy a papírgyártáshoz is sok víz 
kell.  
A vízzel közvetve is takarékoskodhatunk. Visszacsatolás a III. fejezet 3. leckéjére. 

Kiegészítő irodalom:  
Kisfilm a szennyvíztisztításról: https://www.youtube.com/watch?v=DosQDtRsLEw 
A gyerekek nyelvén érthetőbben meséli el, hogy hogyan kerül a lakásokba, a csapba ivóvíz: 
https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10&list=PLqUwGAEUL0EXhByU_UbklOuyb0IXO4wQw 

3. feladat: A vízzel otthon és az iskolában is tudnak takarékoskodni. Erre társaik, illetve a család figyelmét is fel 
kell hívniuk. Gondolják át, hogy hol használnak vizet, és ott hogyan tudnak vele takarékoskodni. Készítsenek 
erről táblázatot, gondolattérképet, vagy rögzítsék a munkafüzet 1. feladatához! 

4. feladat: A vízőrjárathoz készítsenek beosztást. Ez a feladat erősíti a gyerekekben a felelősségtudatot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DosQDtRsLEw
https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10&list=PLqUwGAEUL0EXhByU_UbklOuyb0IXO4wQw
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munkafüzet 

 

1. feladat: Az első feladat megoldása segít tudatosítani a gyerekekben, hogy mennyi mindenre használják a 
vizet a mindennapokban. 

2. feladat: A piktogramokat értelemszerűen kössék össze a felszólításokkal!  

3. feladat: Eszközök: két lavór, mérőedények (dl, l), fogmosókészlet.  
A kísérlet elvégzése után mérjék le, számolják ki a különbséget! 
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 Előkészítés: Az előző leckében előkészítettük a víztakarékosság révén a papírgyártás folyamatát. A megelőzés 
legyen az elsődleges! 
Pl. Takarékoskodj! A papír mindkét oldalára írj! Vásárláskor figyelj, hogy ne a túlcsomagolt terméket válaszd! 
Füzeteid újrapapírból legyenek! Kerüld a túlcsomagolt árukat! Te se csomagold be az ajándékot, vagy használd 
újra a papírtasakot, csomagolópapírt!  
Mutassunk be újrapapírból készült füzeteket, tárgyakat! Hívjuk fel a figyelmet a csomagolásmentes 
termékekre. Mire jó még a kartondoboz? (ötletek gyűjtése kis csoportban) 

1. feladat: A feladatot összekapcsolhatjuk a napszakokkal. Melyik napszakban milyen tevékenységet végeznek, 
s melyiknél használnak papírt és mire? 
6 csoportot alkotva végezzék el a gyűjtőmunkát. 

Papírvizsgálat: lehetőség szerint minden gyermek kapjon kézbe különböző vastagságú, keménységű 
papírfajtát! 
Végezzék el a vizsgálódást! Jegyezzék le a tapasztalataikat a munkafüzet 1. feladatához! 

2. feladat: A papírvizsgálat eredményét megerősítjük a papírfajták vízen való úsztatása által. 
Először hajtogassanak a gyerekek papírcsónakot (tantárgyi integráció)! Pl. http://manokucko.hu/papircsako-
es-papirhajo-keszitese  
Ha megnézik a gyerekek a videót, maguk is megfogalmazhatják az elkészítés menetét. 
Fejlődik a térérzékelésük, finommotorikájuk. 

Kiegészítő irodalom: Berg Judit: Rumini. 
http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/attachments/bj-r.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://manokucko.hu/papircsako-es-papirhajo-keszitese
http://manokucko.hu/papircsako-es-papirhajo-keszitese
http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/attachments/bj-r.pdf
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3. feladat: Tanulmányozzuk a folyamatábrát! Az elemeket külön kimásolva és kivágva gyakorolhatjuk a 
sorrendbe állítást a táblánál. 

Kiegészítő irodalom: 
A papírgyártásról: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-
termeszetben-4-osztaly/a-papirgyartas/a-papir-alapanyaga  
A papír 7 élete: https://nyomdablog.hu/papir-het-elete/ 
Hogyan készítsünk papírt? www.ofi.hu/papir-utja-meritsuk-ki-hulladekot-szemetbol  

Március 1. Az újrapapír világnapja. Gyűjtsenek erről információkat. 

4. feladat: Tantárgyi kapcsolódás: technika. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/a-papirgyartas/a-papir-alapanyaga
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/a-papirgyartas/a-papir-alapanyaga
https://nyomdablog.hu/papir-het-elete/
http://www.ofi.hu/papir-utja-meritsuk-ki-hulladekot-szemetbol
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munkafüzet 

 

1. feladat: Minden papírnál próbálják ki az összes vizsgálatot! Utána töltsék ki a válaszokat! 

2. feladat: A tankönyv ábrája alapján kell megoldani ezt a feladatot. Fejleszti a figyelmet is. 

3. feladat: Itt szóban mondjanak több példát is! 
Pl. újrapapírra ír, rajzol. Mindkét oldalára rajzol a lapnak. Nem színes lapot használ füzetborításra, mert annak 
az előállítása drágább. 

4. feladat: A papír újrahasznosításának egyik lehetőségét mutatja be. Tantárgyi kapcsolódás: technika. 

5. feladat: Az újságpapír felcsíkozásával, apró darabokra tépésével fejlődik a finommotorikájuk a gyerekeknek. 
Lehet növényi részeket is beletenni a merített papírba, ez díszíti.  

Kiegészítő irodalom:  
Papírmerítés: www.aprolepes.hu/zold-puska/tantargyak/mveszetek/40-papirmerites-otthon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aprolepes.hu/zold-puska/tantargyak/mveszetek/40-papirmerites-otthon
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Ráhangolás: Otthon gyűjtsenek még időjós mondásokat! 
Pl.: Ha Zsuzsanna napján a pacsirták szólnak, vége lesz a hónak, de ha befagy a pacsirták szája, egyik hó a 
másikat várja. 
A Luca-napot (dec. 13.) követő 12 nap időjárását feljegyezve megtudhatjuk a következő év 12 hónapjának 
időjárását. 

1. feladat: A képek segítségével rávezetjük a gyerekeket az időjárás elemeire. 
Az első képen napsütés, a második-harmadik képen a csapadékfajták (eső, hó), illetve a hőmérséklet (hideg, 
tél), a negyediken a fák dőléséből a szelet figyelhetjük meg. Az utolsó képen az időjárási piktogramok találhatók 
(az előző évekből már ismerik ezeket, visszacsatolás!) 
Visszacsatolás az évszakokhoz: első képen nyár, majd ősz, tél, tavasz. 

Időjárási napló vezetése a munkafüzetben (piktogramok megbeszélése). 

Online feladat: Időjárás-piktogramok: https://learningapps.org/6089216 

2. feladat: A víz mindhárom halmazállapotában jelen van. 
Meséljék el a gyerekek, hol találkoztak már a csapadékfajtákkal! Pl.: Utazáskor a köddel, reggel a harmatos 
fűben lépdeltek, télen a zúzmarával.  
Miért veszélyes a zúzmara, a dér a növényeknek? 
A dér egy finom szerkezetű jeges lerakódás, amely vízgőzből jön létre. A dér a növényzetet károsíthatja – a 
kialakuló éles jégkristályok roncsolják a levelek, friss hajtások, virágok szerkezetét. 
A zúzmara a ködben, felhőben lévő nedvesség kicsapódása a tereptárgyakra. 
 
 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/6089216
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3. feladat: Szélfigyelő/szélmérő készítése az iskolaudvaron.  

Pl. fém konzervdoboz, színes szalagokkal. Vagy szélzsák készítése műanyag palackból. 

  
Utána naponta figyeljék meg ezen a szél erősségét, irányát!  

4. feladat: Lent a völgyben még jó idő van, zöld a fű, távolban a hegy már havas. 
A földfelszíntől minél magasabbra megyünk, annál jobban hűl a levegő. 

Kiegészítő tevékenység: Megfigyelések végzése. Kémleljék az eget! Osszák be, hogy melyik kis csoport mit fog 
figyelni az udvaron! Vagy mindenki figyeljen mindent, de csoportban osszák meg a feladatokat! Miként 
érzékeljük, hogy napfényes-e az idő? Rögzítsék a piktogramokkal, hogy pl. napfényes idő, bujkáló Nap, felhős, 
borús idő van, azaz a Nap nem látható. 

5. feladat: a feladat kapcsán beszélhetünk a klímaváltozásról. Nem biztos, hogy az évszaknak megfelelő a 
hőmérséklet aznap. A globális felmelegedés miatt szélsőséges az időjárás.  
Kiegészítő irodalom: Tudnivalók a klímaváltozásról: https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/hatasok-
alkalmazkodas/ 

Kiegészítő irodalom: Egy időjárási honlapról kigyűjtöttük, hányféle csapadék létezik. A víz különböző 
halmazállapotai szerint csoportosították a csapadékfajtákat.  

Folyékony csapadék: szitáló eső, gyenge eső, eső, intenzív eső. 
Vegyes csapadék: havas eső, ónos eső, gyenge ónos eső, ónos szitálás. 
Szilárd csapadék: fagyott eső, hószállingózás, havazás, intenzív havazás. 
Hőszállítással kapcsolatos csapadék: záporeső, hózápor, száraz zivatar (=dörgés), zivatar záporesővel, zivatar 
jégesővel, zivatar hózáporral, havas eső zivatar, havas eső zápor. 
Egyéb csapadék: párásság, zúzmarás köd, ködszitálás, ónos ködszitálás, köd.  
 
 
 

https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/hatasok-alkalmazkodas/
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/hatasok-alkalmazkodas/
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Előkészítés: Készítsenek hőkígyót, majd tegyék radiátor fölé! Magyarázzák meg a jelenséget! 

1. feladat: Jegyezzék fel a gyűjtött időjós mondásokat! 
A gyerekekkel figyeltessük meg, jegyeztessük fel az adott nap időjárását, s a következő évben térjünk vissza rá! 
Kiegészítő irodalom: http://naptarak.com/naptarak_idojoslas 

2. feladat: Szél, csapadék, napsugárzás, hőmérséklet. 

3. feladat: Biztosítsuk a közös időpontot, hogy egységes legyen a megfigyelés, hisz így tudjuk majd elemezni. 
Olvassák le reggel és délben is a hőmérsékletet, hogy érzékeljék a napi változást! Az M1 melléklet piktogramjait 
ragasszák be a táblázatba! Töltsék ki a dátumokat is! Hasonlítsuk össze az előző évszakban kitöltött táblázattal! 
Vonjunk le következtetéseket az eltérésekre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://naptarak.com/naptarak_idojoslas


NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

100 
 

 

Ráhangolás: A dalt énekelhetjük egyre gyorsabban, s ennek megfelelően gyorsabban is mozogjanak a 
gyerekek. 

1. feladat: Szél, Nap, hőforrás, víz, táplálék/folyadék. 

Kiegészítő irodalom: Kisfilm az energiáról. A háztartásban a gépek működéséhez használt energiafajták: 
https://www.youtube.com/watch?v=VhAhi0dPs70 

2. feladat: Beszélgessenek arról, hogy milyen lenne az élet elektromos áram nélkül! 
Nézzenek körül az iskolaépületben, hol használják az elektromos áramot!  
Nézzenek utána, hogy mik a megújuló és nem megújuló energiaforrások! Milyen feltételek szükségesek ezek 
használatához? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VhAhi0dPs70
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Kiegészítő irodalom:  
A napelemekről: www.napelemek-napkollektorok.hu/magazin/napenergia/a-napkollektorok-alkalmazasa  
Szélerőmű működése: https://www.youtube.com/watch?v=QkGA2AAiYig 

3. feladat: Beszélgessünk: Hogyan keletkezett a szén? Hogyan lesz energia a szénből? Mi lesz a hulladékból? 
Hogyan szennyezi az elégetett szén a levegőt?  
Mi az a savas eső? Hogyan keletkezik? Milyen pusztítást tud végezni? Hogyan kapcsolódik az üvegházhatáshoz? 
Mindezekről beszélgessenek az óra eleji kisfilm megtekintése után! 

Kiegészítő irodalom: www.energiakaland.hu 
Az oldalon megtudhatjuk, mi az energia, bepillanthatunk az energiaotthonba, energiavárosba. A gyerekek 
nyelvén, több fokozatú szinten magyarázzák el az ismereteket. Érdekes, interaktív feladatok megoldásával 
kerülhetnek közel az energiafelhasználás legfontosabb információihoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.napelemek-napkollektorok.hu/magazin/napenergia/a-napkollektorok-alkalmazasa
https://www.youtube.com/watch?v=QkGA2AAiYig
http://www.energiakaland.hu/


NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

102 
 

munkafüzet 

 

1. feladat: A szélkerék működéséhez a szél;  
az izmok működéséhez, azaz a mozgáshoz megfelelő táplálék;  
a gáztűzhelyen főzéshez a földgáz adja az energiát;  
az autó működéséhez benzin kell; 
a TV és rádió működéséhez pedig elektromos áram szükséges.  

2. feladat: Pillekollektor készítése: 
 

 
 
3. feladat: Megújuló: 2, 4, 6, 7 
Nem megújuló: 1, 3, 5  

4. feladat: A www.energiakaland.hu oldalon találhatunk letölthető és nyomtatható feladatlapokat is. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energiakaland.hu/
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1. feladat: Beszélgessünk arról, hogy otthon, illetve az iskolában mihez használunk energiát! 
A korongos feladatot végezhetjük nemek szerinti csoportban is. A fiúk gyűjtsék ki azokat az eszközöket, 
gépeket, melyeket apukájuk használ, a lányok pedig azokat, amelyeket anyukájuk használ. Lesznek átfedések, 
erről is lehet beszélgetni. 

Készítsenek tablót csoportmunkában! 
Hozzávalók: reklámújságok, csomagolópapír, ragasztó. 
A csoportosítás a helyiségeknek megfelelően legyen! Melyik háztartási gépeket használjuk a konyhában, 
fürdőszobában, kertben stb. 

2. feladat: Van-e hőerőmű a településen? Sétáljanak el, nézzék meg kívülről legalább. 
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3. feladat: Az előző leckénél már érintettük ezeket a témákat, de a környezettudatosságra és az 
energiatakarékosságra nevelés érdekében minden lehetőséget meg kell ragadni. Tevékenyen, cselekedtetve! 

Kiegészítő tevékenység: Készíthetnek és kitehetnek kis táblákat adott helyekre, akár a terembe, akár az iskola 
más helyiségeibe vagy otthonra: 
Pl.: Áramtalanítsd a készülékeket, ha nem használod! Ne égesd a lámpát nappal! Csukd be az ablakot, ha fűtesz! 
Ha kimész a teremből, kapcsold le a villanyt! Zárd el a csapot! Ne folyasd a vizet feleslegesen! Stb. 

d) feladat: Képzeljék el, hogyan helyettesítenék a képen látható eszközök munkáját! Meséljék el egymásnak 
az ötleteket! 
Keressenek olyan meseregényeket, ahol még nem szerepelnek elektromos eszközök. 

Kiegészítő tevékenység: Régi és új háztartási eszközök képének keresése. A gyűjtött képeket ragasszák fel 
páronként! 
Pl.: régi mákdaráló, amit kézzel tekerünk – elektromos mákdaráló, kézi habverő – gépi habverő, seprű – 
porszívó. 
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munkafüzet 

 

1. feladat: Itt is segít a www.energiakaland.hu oldal. 

2. feladat: Egyéni megoldás. 

3. feladat: pl. hűtőgép, mosógép, porszívó stb. 

4. feladat: Pozitív és negatív példák is vannak a képen. Sorolják fel ezeket! 
Soroljanak maguktól példákat. Pl.: Rétegesen felöltözünk, nem fűtünk jobban, csak ha már 20 fok alatt van a 
szobahőmérséklet. 
x: nyitva az ablak, amikor fűtűnk; ég a lámpa, amikor kint süt a nap; csöpög a csap. 
pipa: a nem használt elektromos eszközök áramtalanítva vannak, pl. projektor, digitális tábla, ventilátor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energiakaland.hu/
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1. feladat: Beszélgessünk arról, hogy fel kell készülni, hogy egy kirándulás során keletkezett hulladékot a 
hátizsákban hazahozzák a gyerekek (pl. szendvicsek csomagolóanyaga). Minden növény a maga 
környezetében szép, ne szedjenek virágokat az erdőben! A bogarakat ne tapossák el! Idézzük fel az erdei 
kirándulásokat, miket láthatunk az erdőben, jó és rossz példákat egyaránt! 
Tudatosítsuk, hogy a természetvédelem nem egy elvont fogalom, mi magunk is képesek vagyunk tevékenyen 
közreműködni benne. 

2. feladat: Az előző leckékben erről is esett már szó. Érdemes összevonni ezt a három leckét, mert 
összefüggenek egymással, egymásra épülnek. 
 
3. feladat: A tudatos vásárlás, a megelőzés (pl. komposztálás) az elsődleges! Értelmezzük az ábrát, hogy 
milyen megelőző lépésekkel lehet a hulladék keletkezését megakadályozni! Gyűjtsünk példákat az egyes 
szintekre! 
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4. feladat: https://tudatosvasarlo.hu/regi12pont 
Lehet versenyt rendezni. Minden pontnál, ha valakinek sikerült megvalósítani, kap egy matricát. 
A környezettudatos hozzáállást kényelmi okokból sokszor a felnőtt gátolja a gyerekeknél. Ha erős motivációt 
alakítunk ki a gyermekben, hatásosabban tudja rávenni felnőtt környezetét is a változásokra. 

A magyar termék vásárlását állítsák szembe a külföldi termék behozatalával. 
Két csoportban dolgozzanak! Írja össze mindkét csoport, milyen úton jut el a termék a vásárlókhoz! 

Kiegészítő irodalom: Kisfilm a hazai termékekről: https://www.youtube.com/watch?v=5smZJhHL7Ow 

Kiegészítő tevékenység: Sétáljanak el egy közeli élelmiszerboltba, és keressenek magyar termékeket! Keressék 
az ezt jelölő címkéket! 
 

  
 
Versenyezzenek, ki vesz magyar terméket! Kezdjék el figyelni otthon, vásárláskor is az emblémákat, az 
áruismertetőket! 

5. feladat: Elevenítsék fel az előző években tanultakat a szelektív hulladékgyűjtésről! Sétáljanak el egy szelektív 
hulladékokat gyűjtő szigethez. Mindegyik gyűjtőedénynél írják fel, hogy milyen hulladék gyűjtésére alkalmas. 
Vigyenek íróeszközt és írólapot a gyerekek, és másolják le ezeket! 
Tegyék ki az osztályterembe, ahol naponta láthatják, olvashatják. 
Az iskola folyosóján helyezzenek el műanyag és papírgyűjtő hulladéktárolót! 
Technika- és rajzórán különösen figyeljenek arra, melyik gyűjtőedénybe teszik a hulladékot! 

https://tudatosvasarlo.hu/regi12pont
https://www.youtube.com/watch?v=5smZJhHL7Ow
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munkafüzet 
 

 
 
 

Az 1–3. feladatokkal a tankönyvi ismereteket ellenőrizhetjük.  
Tegyük ki az osztályban a Zöld Szív egyesület 10 pontját! 
1. Becsüld és óvd a természet értékeit! 

2. Szeresd a vadon élő növényeket – fákat, virágokat –, a zöldszívesek 
sohasem tépnek le vadvirágot! 

3. Védd a vadon élő állatokat! A zöldszívesek nem bántalmaznak rovarokat 
és más állatfajtákat! 

4. Gondoskodj élőhelyük megőrzéséről! 

5. Végy védnökséged alá egy természeti értéket! (patak, vadvirágos rét, fa, 
erdő, domb stb.) 

6. Védd meg az itt található növény- és állatvilágot! 

7. Vigyázz a patakok, folyók, tavak vizére! 

8. Becsüld a jó levegőt! 

9. Őrizd a természet és környezeted tisztaságát! 

10. Ültess egy fát, és vigyázz rá! 

1. feladat: Lapozzanak vissza a tankönyvben az aktuális témákhoz! 

2. feladat: Az időjárás elemei szerepeljenek az állításokban! 

3. feladat: A víz körforgása. 

4. feladat: fűtés, radiátor, ablakon át, digitális tábla, elektromos áram, 
használaton kívül kikapcsoljuk; autózás, benzin, gyalog járunk. 
Online feladat: Megváltozó anyagok: 
www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=265&select_osztaly_search=osszes-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=
kolcsonhatasok  
A feladat kapcsán lehet beszélgetni az időjárás elemeiről, a halmazállapot-
változásokról és a vízről is! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=265&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kolcsonhatasok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=265&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kolcsonhatasok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=265&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=kolcsonhatasok
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VI. fejezet: Tájékozódás 

 

Ráhangolás: Kell egy földgömb, amit megnézhetnek az óra elején. Nézd meg a földgömböt! Ismerkedj vele, 
olvass róla! Fogalmazzanak meg megállapításokat: pl. kék bolygó, szárazföldek, vizek, Magyarország helye, 
sarkpontok, legszélesebb öv stb. Így elhelyezhetik a Földet képzeletben. A valóságban tudatosítani kell, hogy 
ahol élünk, lakunk, járunk nap mint nap, az a Föld nevű bolygó felszíne, az egyetlen élő bolygó a 
Naprendszerben. Differenciálásként a tanító mesélhet arról, hogy régen sokféle elgondolás volt a Föld 
alakjáról, pl. lapos korong, teknős páncélján álló négy elefánt tartja stb.  

1. feladat: A Föld forgásáról és a keringéséről már az Idő leckéknél tanultak. Építsük ezekre az 
ismeretekre ezt az órát! 

Játék:  
1. Csukott szemmel állnak a gyerekek. A tanító irányokat mond, amerre fordulniuk kell: jobbra, balra, 
hátra arc stb. Még negyedikben sem tudja mindenki az alapvető irányokat, ezért kell ezt gyakorolni. 
2. Nyitott szemmel állnak a gyerekek, kiegészítjük a jobbra-balra irányokat előre-, hátralépéssel is, 
ilyenkor a kezüket is vinni kell, ezzel is segítjük a tudatosítást. A le iránynál leguggolnak, a fel-nél pedig 
ha állnak, felugranak. Ezt frissítő gyakorlatként bármikor, bármelyik anyagrésznél ismételhetjük. 

2. a) feladat: Először társakkal viszonyítunk, majd a tárgyakat, iskolai felszereléseket is. 

2. b) feladat: Az előző játéknál csak irányokat mondtak a gyerekek. Itt távolságot is kellett (pl. két lépést jobbra) 
az irányok mellé, hogy pontosan odataláljon a kijelölt helyhez. 
Megbeszélés: Kit irányítottak a legpontosabban? Milyen kifejezések kerültek elő a leggyakrabban? 
Irányok: jobbra, balra, le, föl, előre, hátra. Távolság meghatározása: egy lépést előre, két lépést balra stb. 

Kiegészítő feladat:  
Határozzátok meg minél pontosabban, hol áll pl. Kati! Kati Jancsi bal oldalán áll. Kati Petitől jobbra áll. 
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3. feladat: Itt is fontos, hogy ne a tanteremből nézelődjenek! Menjenek ki az udvarra, ott keressék meg a 
Napot! Figyeljék meg, merről süt, hol áll éppen! Utána figyeljék meg, hogy a tanterembe hány órakor hová süt 
a nap. Lehet készíteni egy tantermi napórát is. 

Játék: Nevezzenek meg az osztályteremben lévő tárgyakat égtájak szerint! 

b) feladat: Mindenki keresse meg a születési hónapjának a csillagképét! 
Az azonos csillagjegyűek alkossanak csoportokat! 

Érdekesség: Amikor nem felhős az ég, sokszor a város erős fényei (éjszakai világítás) is elnyomják a csillagok 
fényét, vagyis, ha városon kívül vagyunk, pl. kirándulásnál, akkor jobban látszanak a csillagok. 
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munkafüzet 

 

1. feladat: Az óra elején megfigyelt földgömb segít ennél a feladatnál. 

2. feladat: Ahogy a társaikat irányították, úgy most az irányok és távolságok segítségével egy alakzatot 
rajzolnak. 
Ez a feladat a Zümi-programozásban (Bee-Bot) is segíti a tanulókat. 

3. feladat: Készítsük el az M8 mellékletben található csillagképköröket, majd vetítsük ki a falra! A falra 
vetített képnél beszélhetünk a fény terjedési útjáról is = egyenes irányba terjed, az átlátszatlan tárgy mögött 
fényhiányos terület, vagyis árnyék keletkezik. (fizika tantárgy előkészítése) 

Tantárgyi integráció: A saját csillagjegyet fonallal kivarrhatják. Így a szem-kéz koordinációt is fejlesztjük. 
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1. feladat: A hozott iránytűkben a közös az északi irányba mutató piros mutató.  
Nézzék meg, hogy a termükben merre van az északi irány, beszéljenek a tájolásról. Pl. az ablak milyen égtáj 
felé néz, milyen tájolású a terem. 

2. feladat: Saját tapasztalatok alapján gyűjtsék össze, hol találkoznak a mindennapi életben a mágnesességgel! 
Pl. otthon: hűtő, mikro ajtaja, késtartó, társasjátékok; 
iskola: tábla. 

3. feladat: Különböző anyagokkal próbálják ki, hogy vonzza-e a mágnes. Minden gyermeknek jusson kis 
mágnes, amivel páros munkában elvégzik a megfigyelést, majd rögzítik a munkafüzet 2. feladatánál. 
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b) feladat: A gyerekek a náluk lévő kis mágnesekkel is kipróbálhatják a vonzást és a taszítást. 
A kísérlet végén jelöljék a munkafüzetben a látottakat! 

c) feladat: Engedjük, hogy játsszanak a mágnessel, alkossanak szobrokat!  
Készíthetünk „hókotrót” is mágnesből. Lisztet teszünk papírtányérra, majd a közepébe egy kis mágnest. A 
papírtányér alatt egy másik mágnessel „mozgatjuk” a lisztben lévő mágnest, ami ezáltal tolja maga előtt a 
lisztet. 
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munkafüzet 

 

1. feladat: A kis versikét mondogatva jelöljük be a fő irányokat! Nagy kezdőbetűvel jelöljük! 
Differenciálásként a mellékvilágtájakat is beírhatjuk. Magyarázzuk el, hogy hogyan képezzük ezek nevét! A 
hozott iránytűn leellenőrizhetik az elnevezések kezdőbetűit (amennyiben magyar feliratosak). 

2. feladat: vonzza: 1, 2, 8; 
nem vonzza: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
Érdekességként beszéljük meg, hogy bár a pénzérmétől azt várnánk, hogy vonzza a mágnes, mivel fémből van, 
mégis a százforintos kivételével nem vonzza őket a mágnes! Mi lehet ennek az oka? 

3. feladat: A színezésnél nemcsak az elsajátítandó ismeretet rögzítik a gyerekek, hanem figyelniük kell az 
egyenletes térkitöltésre is. 

A találkozó színek: 
piros–piros 
kék–kék 
piros–kék (vagy kék–piros) 
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Ráhangolás: Ha van rá lehetőség, motivációként nézzünk meg egy építész alaprajzot! 

1. feladat: Segítségként ezeket a tárgyakat néhány más tárggyal együtt el is helyezhetjük a tanári asztalon. 
Találgassanak, melyik illik a körvonalra! 

2. a) feladat: A gyerekek szívesen rajzolják körbe a tenyerüket. Rajzoltassuk körbe velük! 

Tantárgyi integráció: rajz: Mihez hasonlít a tenyered? Egészítsék ki a tenyerük körvonalát valamilyen állatra, 
növényre, tárgyra! Fejleszti a kreativitást. 

 
b) feladat: A tanulmányi séták során keressünk ilyen alaprajzokat (pl. metrónál, parkban, 
bevásárlóközpontban), szemléljük meg, hogy órán vissza tudjanak emlékezni! 

c) feladat: Csoportmunka. Fontos, hogy meghallgassák egymás ötleteit, egyezségre tudjanak jutni a gyerekek.  
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3. feladat: Keressenek olyan meséket, amelyekben kicsinyített világ létezik! Pl. Gulliver Lilliputban. 

Kiegészítő tevékenység: Merre van az arra? 
Ha van autós szőnyeg, hozzuk be és játsszanak rajta kisautóval! Jelöljék ki, hogy honnan hová akarnak eljutni, 
és a legrövidebb, majd a leghosszabb úton közelítsék meg! Eközben mondják az irányokat is! 
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munkafüzet 

 

1. feladat: A hozott kisautót rajzolják körbe. Akinek nincs, az bármi más, kéznél lévő dolgot. 

2. feladat: Fontos felhívni a figyelmet, hogy felülnézetből látják a tárgyakat, bútorokat az alaprajznál. 
Segíthetjük az elvonatkoztatást, ha szerzünk néhány bababútort, és azokat ráhelyezzük egy négyzetrácsos 
lapra. Ezt felülről szemléljék meg a gyerekek, majd másolják le a füzetükbe! 

Előkészítés: Nyomtassunk ki néhány felülnézeti lakásberendezést minél nagyobban! Próbálják kitalálni, hogy 
melyik bútor mi lehet a rajzon! 
 

 
 
3. feladat: Ahogy a nagyobb épületek alaprajzait is kicsinyítenünk kell a rajzolásnál, úgy a kutya rajzát is tudjuk 
kicsinyíteni. A bal alsó saroktól kezdjék a rajzolást. Számoljanak a négyzeteknél! 
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Előkészítés: Hozzunk be minél több típusú térképet! Ismerkedjenek velük, tanulmányozzuk, csoportosítsuk! 

1. feladat:  
A térképeket osztályozhatjuk: 
– méretarányuk szerint,   
– tartalmuk szerint, és vannak 
– tematikus térképek (pl. turista-, autó- és várostérképek) 

Kiegészítő irodalom: Ha nincs megtekinthető térkép, akkor ezen az oldalon mutassuk be a gyerekeknek a 
térképtípusokat! 
http://terkepismeret.elte.hu/alapismeretek/milyen-terkepek-vannak 

2. feladat: Ez a feladat a korábbi leckében található, égtájak szerinti tájékozódásra épül. 
Hallgassuk meg a gyerekek élménybeszámolóit, hisz sokan utaztak már a szomszédos országokba nyaralni. 
Elmondhatják, mit tudnak az adott országról, milyen a zászlaja, mi jellemző az emberekre, ételeikre, 
zenéjükre, esetleg népviseletükre. 
A munkafüzet kihajthatós mellékletében találnak egy domborzati és egy közigazgatási térképet hazánkról. 
Vegyék elő, tanulmányozzák, mondjanak róluk megállapításokat, ami először eszükbe jut!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://terkepismeret.elte.hu/alapismeretek/milyen-terkepek-vannak
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3. feladat: Nézegessék tovább a térképeket, oldják meg a munkafüzeti feladatot! 

4. feladat: A térképek alatt a jelmagyarázat segít a megoldásban. Egyúttal felhívhatjuk a gyerekek figyelmét a 
jelmagyarázatok hasznosságára. 

5. feladat: Páros vagy csoportos munkában oldjanak meg különféle feladatokat a városuk térképén. Pl. minden 
csapatnak más feladványt adjunk, amit meg kell keresniük, végre kell hajtaniuk. Ha fénymásolt térképen 
dolgoznak, akár felrajzolhatnak rá útvonalat, megjelölhetnek pontokat stb. 

6. feladat: Az idegenvezetős/turistás játék fejleszti a szókincset, a térbeli tájékozódást. 
Figyeljünk arra, hogy a gyerekek használják a szakszavakat: jobbra, balra, észak felé… stb.! 
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munkafüzet 

 

1. feladat: A tankönyvi feladat megoldása: országhatár, folyó, síkság, hegység. 

2. feladat: Az M3 melléklet matricáit ragasszák fel a megfelelő helyekre! Mindenképpen nézzék közben a 
megyetérképet! 

3. feladat: Magyarország megyéivel többféleképpen játszhatunk. Pl. álljanak be oda a képzeletbeli 
Magyarországon belül, ahol megtalálható az a megye. 
Égtájak szerint csoportosuljanak. 
Terepasztal készítése:   
 

     
 
Tantárgyi integráció: Kis kártyákon szereplő megyenevekkel álljanak be betűrendbe! 

4. feladat: A városkereső játékot játszhatjuk úgy, hogy vicces nevű városokat, falvakat keressenek párban! 
Pl. Simaság, Bugyi, Vatta, Szalonna, Etyek. 
Aki érdeklődőbb, azok megkereshetik, mely megyében vannak ezek a települések. 
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Ráhangolás: A ráhangoló játék által fejlődik a tanulók szabálytudata. 

1. a) feladat: A tankönyvi piktogramok megbeszélése. 

b) feladat: Lehet statisztikát készíteni, hogy hányan ismernek egy-egy jelet. (matematika tantárgyi integráció) 
Utána beszéljük meg a jelentésüket.  

 
2. feladat: Az előző órán bemutatott térképek jelmagyarázatának megismerése, összevetése más térképekkel. 

3. feladat: Először tippeltessük meg, hogy mit jelenthetnek a közlekedési táblák. Utána nézzék meg, majd 
színezzék ki a munkafüzet 1. feladatát! 
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4. feladat: Szituációs játék során modellezzék a reggeli közlekedést. Ez hozzásegíti a gyerekeket, hogy aktív 
részesei legyenek a szabályos közlekedésnek. 

5. feladat: Meg kell állni. Félre kell állni és elengedni. 

6. feladat: A zöld táblával és a piros, porral oltó készülékkel a korábbi leckékben már találkoztak, így 
visszacsatolásként ismételjük át ezeket. 

Takarításkor a vegyszeres flakonok oldalán találkozhatunk a többi jelzés némelyikével. Beszéljük meg, hogy 
amely flakonon ilyen jeleket látnak, ahhoz semmiképp se nyúljanak!  

1. Robbanásveszélyes 

2. Égést tápláló anyag 

3. Tűzveszélyes anyag 

4. Mérgező 

5. Maró hatású anyag  

6. Irritatív 

7. Környezetre veszélyes 
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munkafüzet 

 

1. feladat: A tankönyvi 3. feladat segítségével vagy arra emlékezve színezzék ki a táblákat!  

Előkészítés: logikai készletből mutassunk fel lapokat, pl. piros háromszög, piros kör, kék kör, kék négyzet. 
Asszociáljanak a gyerekek, hogy melyik közlekedési táblát rajzolhatnánk rá. 
pl. kék kör: kötelező haladási irány 
piros kör: kerékpárral behajtani tilos 

2. feladat: A táblák kapcsán beszéljünk arról is, hogy hol találhatók ezek a táblák. 
Pl. a Parkolj és utazz kis falvakban nem, csak városokban. 

Kiegészítő tevékenység: találjanak ki ők is hasonló információs táblákat, és készítsék el csoportosan. Pl. az iskola 
és környéke nevezetes helyszíneire. Közben beszéljünk arról, hogy milyen fontos szempontokat kell szem előtt 
tartanunk, amikor ilyen táblákat alkotunk! 

3. feladat: Tantárgyi integráció: technika. Készítsék el a táblákat, és játsszanak velük a memória 
játék szabályai szerint! A memóriát fejleszti az a változat is, hogy kiteszünk ötöt, megfigyelik, majd kettőt 
megcserélünk, és ki kell találniuk, melyik kettő volt az.  
Variáció: ha többet teszünk ki, akkor egyet leveszünk, és meg kell mondani, melyik tábla tűnt el. 
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Ráhangolás: A vers megfejtése: hegy. 

1., 2. feladat: Visszacsatolás a fejezet 4. leckéjére. Idézzük fel az ott tanultakat, majd foglaljuk össze a különféle 
fogalmakat! A munkafüzetben találhatók tevékenységek, melyek segítik a rögzítést. Mondjanak példákat a 
felszíni formákra saját környezetükből! 

Kiegészítő tevékenység: Készíthetnek flipbookot is: hozzávalók: papír, színes ceruza, tűzőkapocs. 
Rétegenként felhajtható, beírhatjuk a szinteket jelölő mérőszámokat is. 
A gyerekek önállóan is el tudják készíteni. 
Több oldalról erősítünk rá az ismeretszerzésre, jobban rögzül. 
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3. feladat: Páros munkában játsszanak városnévkereső játékot a munkafüzet mellékletének térképén! 
Variáció: Keressenek településeket azonos kezdőbetűvel! 
Csak egyszótagosakat keressenek! 
Keressenek a Dunántúlon! Keressenek az ország keleti részén! 
Kapcsolódva a domborzati anyaghoz: keressenek az Alföldön, hegységekben, dombságokon! 

4. feladat: 3. évfolyamon már tanultak a különféle településtípusokról. Idézzék fel ezeket a fogalmakat! 
Játék: Három sarok játék: kártyákon képek vagy feliratok láthatók különféle épületekről. Egyik sarok a tanya, 
másik a falu, harmadik a város. Mindenki húz egy kártyát. Jelre beáll abba a sarokba, amelyik településen az 
az épület jellemzően megtalálható. 

5. feladat: Érvelés mellette – ellene. 
Szókincsfejlesztés, vitakultúra. 
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munkafüzet 

 

1. feladat: A villámkártyák készítése nagyon jó tanulási módszer. Az önálló tanulás elsajátításában is nagy 
szerepe van. Használjuk minél többször, minél több területen! 

Játék: Kettős kör: két koncentrikus körben állnak a gyerekek. A belső kör kezében vannak a villámkártyák, 
rajzzal a külső kör felé mutatva. A gyerekek szemben állnak egymással, a külső körben állók a velük szemben 
lévő kártyákon látható rajzokról mondják el, amit arról tanultak. Majd eggyel tovább mennek, s a másik rajzról 
is elmondják a meghatározást. Ha körbeértek, cserélnek, most a külső körben állóknál vannak a kártyák, és a 
belső körben állók mondják el a rajzok alapján a meghatározásokat. (Forrás: S. Kagan: Kooperatív technikák) 

2. feladat: Fejleszti a finommotorikát. 

3. feladat: Ragasszák be az M6 mellékletben található épületeket aszerint, hogy melyek a legjellemzőbbek az 
adott típusú településen! Előkészíthetjük a feladatot azzal, ha kivetített képeket nézünk tanyáról, faluról, 
városról. 

4. feladat: A tanultak szintetizálása. Szituációs játék keretében is megvalósítható, pl. idegenvezetős játék. 
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Ráhangolás: A regény a Balaton-felvidéken játszódik. 
A lisztes kankalin a BFNP címernövénye. 

Kiegészítő irodalom: Nyulász Péter: Helka (meseregény) 

1. feladat: Ennél a feladatnál párhuzamosan haladjunk a munkafüzet 1. feladatával! 
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2. feladat: Térbeli tájékozódást is fejlesztő feladat. 

Tanári tabló: A tanári kézikönyv végén lévő címereket nyomtassák ki és használják fel az órán! 

TANÁRI TABLÓ használata. 

Kiegészítő tevékenység: Kutatómunka: a jellegzetes növény- és állatvilág közül gyűjtsenek ki néhányat! 

3. feladat: Saját tapasztalatokat idézzenek fel! Kiránduláson biztosan találkoztak már ilyen táblával. 
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munkafüzet 
  

 
 

1. feladat:  
Felső sor:  
4, 8, 3, 6, 9 
Alsó sor: 
5, 1, 2, 7, 10 

2. feladat: A csoportmunka eredményét ide rajzolják be! 

3. feladat: Egyéni megoldás. 
 
 
 

1. feladat: Az M9 melléklet tábláján játszható társasjáték segítségével 
játékosan, észrevétlenül ismétlik át a fejezet ismeretanyagát. 
Lehet párban is játszani, ha képesség szerinti erősebb és gyengébb párokat 
alkotunk. 

Osztályszinten is játszhatjuk, akkor az ellenőrzés frontálisan történik. 
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VII. fejezet: Az emberi test 

 

Ráhangolás: Mutogassák el a kis versikét! Keressék meg benne a testrészeket! Beszélgessenek róla, hogy tud-
e az orr fülelni vagy a fül szagolni! 
Igen összetett feladat, mert a testrészeket megnevező főnevek alakulnak igékké, s így kell elmutatni a 
testrészeket, pl. orr-fül(el). 

1. feladat: Előző évfolyamokon már sokat tanultak az emberi testről. Idézzék fel ezeket az ismereteket. Saját 
testkép fejlesztése. 

Kiegészítő tevékenységek:  
Orvosos szituációs játék, ahol meg kell nevezni saját tapasztalat alapján, hogy mi fáj. Az orvos szereplő szintén 
a gyakorlat alapján „gyógyít”.  
Készítsenek rongybabát a főbb testrészek megnevezésére, vagy akár saját babán mutogassák a testrészeket.  
Adjunk fel találós kérdéseket: Pl.: „Én vagyok az a testrész, amely rúgja a labdát.”; „Én írom a leckét.” stb. 

2. feladat: A gyurmából készített emberke által tudatosulnak az arányok, a méretek. Jobban megjegyzik a 
gyerekek, ha ők alkotják meg a figurát. A mozdulatok beállítása közben mondhatják, hogy melyik testrészt 
mire tudják használni. 

A csoportmunkánál a négy fő testrész legyen a kiindulópont, s az azokon található kisebb testrészekről 
gyűjtsenek a gyerekek információkat. 
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3. feladat: A csontra tapadnak az izmok, a csontvázunk védi a belső szerveinket. 
Meséljenek saját tapasztalatokról, csonttörésről és annak gyógyulásáról!  
Ha van rá lehetőség, jó lenne edukációs csontvázon szemléltetni a különböző csontokat.  
Szerencsés, ha ezekre az órákra orvostanhallgatót is meg tudunk hívni, aki mesél a gyerekek nyelvén, érthetően 
az emberi test működéséről. 

Kiegészítő irodalom: Hány csont van az emberben? című kisfilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ii9W2PeCTRQ 

4. feladat: Próbálják ki, hogy melyik könnyebb? 10x leguggolni vagy 3 percig oldalsó tartásban egy pohár vizet 
tartani?  Az utóbbi lesz nehezebb, mert az statikus izommunka. 

Rajzolják körbe egyik társukat egy nagy csomagolópapírra! Nevezzék meg a főbb testrészeket. A figurát 
„felöltöztethetik” akár, osztálytermi dekorációnak is jó lesz farsangkor. 
Későbbi tanulmányaik során ez tovább bővíthető a különféle belső szervekkel, a csontokkal, ahogy bővülnek 
az ismereteik.   
www.etsy.com/listing/228151020/educational-felt-human-anatomy-parts-of?show_sold_out_detail=1  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii9W2PeCTRQ
http://www.etsy.com/listing/228151020/educational-felt-human-anatomy-parts-of?show_sold_out_detail=1
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munkafüzet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. feladat: A feladat jól fejleszti a rész-egész, analizálás-szintetizálás képességét. Ragasszák be az M4 melléklet 
darabjait! 

2. feladat: Differenciálhatjuk a feladatot úgy, hogy a fő testrésznek megfelelően használnak eltérő színt az 
összekötéshez. 
Pl. fej: fej, arc, nyak; 
törzs: törzs;  
végtagok: térd, lábfej, láb, boka, könyök, kar, kézfej, váll. 

3. feladat: A tankönyv 3. feladatát modellezi. A gyerekeknek itt figyelni kell a méretekre, a darabszámokra. 
Pontosan persze nem oldható meg ez a feladat (206 csontja van egy embernek), de nagyvonalakban kirakható 
az emberi csontváz. 

4. feladat: Twister: Az győz, aki utoljára marad állva! A szabály egyszerű: Te magad vagy a bábu! Feladatod 
pedig nem más, mint körönként egy kezed vagy lábad a játéktábla adott színű korongjára helyezni. Maradj 
egyensúlyban és vigyázz, nehogy lekönyökölj, letérdelj vagy eless, mert akkor kiesel! 
Lehet az udvaron is játszani. Ezzel a játékkal gyakorolják az irányokat (bal, jobb), a végtagokat (láb, kéz), a 
színeket és az egymásra figyelést. Fejlődik a figyelmük, az egyensúlyérzékük. 
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Ráhangolás: A találós kérdés megfejtése: nyelv. Ennek kapcsán végezzünk játékos nyelvgyakorlatokat: Nyaljál 
fagyit! Lefetyeld a tejet! Képezz cukorkát a nyelvedből! 

Ezt az órát úgy tervezzük, hogy az érzékszerveket munkába állítjuk. Ha mind az öt érzékszervre vonatkozó 
gyakorlatokon végigmentünk, akkor nyissuk csak ki a tankönyvet, illetve a munkafüzetet. 

1. feladat: A gyerekek csukott szemmel ülnek, és a tanító a különböző tárgyakkal hangokat hallat: 5 
különböző hangjelzést ad (a képeknek megfelelően). A gyerekeknek meg kell figyelniük és kitalálniuk, mi 
lehet az a tárgy, amivel ezeket a zajokat létrehoztuk. Fontos, hogy minél többen mondják el, mire gondolnak. 
A végén lehet arról beszélgetni, miután felfedtük, hogy ténylegesen mivel történt a hangadás, hogy az öt 
közül melyiket lehetett a legkönnyebben, a legegyszerűbben felismerni. Miért? Utána beszéljük meg, hogy 
mivel érzékeltük? Megállapítható, hogy ugyanazt a zajt, zörejt másként halljuk. Mindig mondassuk ki a 
gyakorlat után, hogy melyik érzékszervünkkel érzékeltük, és az minek az érzékszerve? Pl. fül: hallás. 
Itt beszéljük meg azt is, hogyan tudunk vigyázni a hallásunkra! Pl. nem hallgatunk hangosan zenét 
fülhallgatóval (sem). Nem kiabálva beszélünk. Az utcán a munkagépek is nagy zajjal dolgoznak, kerüljük 
ezeket! 

Kiegészítő tevékenység:  

 Próbáljanak elmondani egy mondatot minél hangosabb hangerőn, aztán egyre halkabban! Lehet 
körben állva, továbbadva a mondatot, s egyre erősítve a hangerőt. Pl. Jó reggelt, szomszédasszony! 

 Menjenek ki az udvarra! Hallgatózzanak csukott szemmel! Milyen hangokat hallottak az udvaron? Ezután 

nyissák ki a szemüket, és mondják el.  

2. feladat: Az előbbi kockát mutassuk fel, amiről mondjanak tulajdonságokat. Pl. zöld, fából van, kicsi. 
Beszéljük meg, hogy amikor csak hangot adtunk ki a kockákkal, akkor nem tudtuk ezeket a tulajdonságokat 
megállapítani (mérete, formája, színe). Ha látjuk, akkor ezeket a tulajdonságokat is meg tudjuk beszélni. Meg 
tudjuk állapítani a színüket, alakjukat, nagyságukat, formájukat. Ezekre vezessük rá a gyerekeket, hogy ők 
fogalmazzák meg! 
Az információk 70%-át látás útján szerezzük. Ezért fontos, hogy vigyázzunk a szemünk világára. Erős 
napsütésben hordjunk UV-szűrős napszemüveget! Ha sötétedik, megfelelő világítás mellett olvassunk! Ne 
nyúljunk vegyszeres kézzel a szemünkhöz! Lézerfénnyel ne világítsanak egymás szemébe! Szúrós eszközzel ne 
hadonásszanak szemük előtt. 



NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

134 
 

 

3. feladat: Ismét csukják be a szemüket, és érintsünk az arcukhoz balról egy kozmetikai pamacsot, ami puha, 
jobbról pedig egy tobozt, ami érdes. Melyik milyen volt? Mivel érezte? Fontos, hogy ne a kezébe adjuk, mert 
a tapintás érzékszerve nem a kéz, hanem a bőr. Ki lehet próbálni a combon is. 

Bőrünk védelme: erős napsütésben UV-krém, megfelelő öltözék. 

Játék: Keresd a párját… bekötött szemmel! Ezt a tapintós dominót a gyerekekkel is el lehet készíteni közösen 
a technika órán. 

 

 
 
Az ún. tapintós dominók egy asztalon vannak kirakva. 8 féle különböző felület található a felezett 
fatéglácskákon, mindegyikből kettő. Pl. dörzspapír, zsákvászon, bőr, fémháló, műszőrme, frottír, műanyag, 
plüss. A bekötött szemű játékos kiválaszt egy dominót, majd a dominójátéknak megfelelően párt keres az 
asztalon lévő dominók között (csak az egyik dominórésszel kell azonosnak lennie). Találat esetén hangosan 
jelzi, hogy párt talált. A játékvezető elveszi tőle, és újra kezdődhet a keresés. Minden játékos 1 percig 
keresheti az összeillő dominókat.  
Értékelés: Minden helyesen kiválasztott dominópár 2 pontot ér. 
Variáció: Lábbal: hasonló „szőnyeget” lehet alkotni, akár a gyerekek közreműködésével. 

4. feladat: Csukott szemmel ülnek a gyerekek. A tanító két dolgot szagoltat meg velük: az első: 
mézeskalácsfűszer, a másik: zeller. Utána megkérdezi, hogy melyik volt kellemes. (Valószínűleg a 
mézeskalácsfűszert mondják majd.) 

Érdekesség: A szaglási emlékeink kitörölhetetlenek. Gyakran emlékszünk egy-egy kellemes illatra. Minden 
embernek sajátos, csak rá jellemző illatkörnyezete van. 

5. feladat: Négy kis pohárba tegyünk négyféle ételt (takarjuk le). Kis papírlapot kapnak a gyerekek 1-től 4-
ig sorszámozott, pontozott vonallal. Mindegyiket megkóstolják. A papírra leírják, hogy melyik milyen ízű 
volt. Édes (cukor), sós (mogyoró), savanyú (citromlé,) keserű (grapefruitlé). 

Az ízlelésünk védelme: Vigyázzunk, nehogy túl forró ételt fogyasszunk! 
 
 
 



NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

135 
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A munkafüzet feladatai elmélyítik a gyakorlati tudást. 
Az 1., 3., 6. feladatot az órán is elvégezhetik önállóan. 
A 2., 4., 5., 7. feladatot az órai munkánál kiegészítésként, újabb 
játéklehetőségként alkalmazhatjuk az ismeretek, tapasztalatok 
megerősítéséhez. 
1. feladat: Maci: szem, orr, kéz; magnó: szem, fül, kéz; gyöngyvirág: szem, 
orr, kéz; 
lámpa: szem, kéz; fagyi: szem, nyelv. 

2. feladat: A tiszta artikuláció segíthet a mondat továbbadásánál. Erre hívjuk 
fel a figyelmüket! 

3. feladat: Ellenőrzéskor a sorszámokat is gyakorolhatjuk kétféleképpen: 
először soronként mondják: pl. az első sorban az 5. és a 14.; majd 
oszloponként: pl. az első oszlopban a 2. és a 4.  
Ez a feladat segít az olvasásban, a számlálásban, az irányokat gyakoroltatja. 

 

4. feladat: Kiegészítő tevékenység: Egy vászontáskába különböző tárgyakat 
teszünk (természetes és mesterséges anyagokból egyaránt). Mindenki 
húzzon egyet csukott szemmel, majd meséljen a kihúzott tárgyról! Milyen a 
tapintása? Mi lehet? Nem csak a felületet, a formát is kitapinthatják. 

5. feladat: Jellegzetes illatú, szagú dolgokat kis, zárt tégelyekben vagy 
zsákocskában szagoltassunk végig az osztállyal. Pl. őrölt paprika, menta, 
kömény, fahéj, szegfű, kávé, szappan, gyümölcs. 

6. feladat: Az M6 mellékletből kivágott ételek képeit ragasszák a nyelv 
megfelelő pontjára aszerint, hogy hol érzékeljük azt az ízt! 

7. feladat: Tantárgyi integráció: technika. Készítsük el az M8 melléklet 
táblácskáit! 
Mutassunk fel tárgyakat! A gyerekek a náluk lévő kis táblácskákkal jelzik, hogy 
melyik érzékszervünkkel érzékeljük. Lehet egyszerre több táblácskát is 
felmutatni! 
Később is lehet vele játszani, pl. a következő óra elején, visszacsatolásként. 
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Ráhangolás: A ráhangolásnál ne csak énekeljenek, hanem gyalogoljanak, meneteljenek is a gyerekek körbe a 
terembe! Nagyon fontos az egyenletes járás kialakítása, gyakorlása. A tapsolós játékok edzik az agyműködést 
és befolyásolják más területek fejlődését is, segítenek a tanulásban. 

1. feladat: Mindenki mutassa be, mit sportol, de csak mutogatással! A többieknek ki kell találniuk.  
Ezzel a játékkal minden gyermeket megmozgatunk az óra elején, könnyebb lesz figyelniük, azonkívül 
előkészítjük az óra anyagát is. 

2. feladat: Végezzük el a mérést! Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan és hol kell a pulzust kitapintani. 
Visszacsatolhatunk az Időmérés c. leckére. 
Következtetés: A guggolás utáni mérésnél gyorsabban ver a szívünk. 

3. a) feladat: Ez a feladat már átvezet a következő leckéhez, ugyanis a megfelelő mozgás megfelelő 
táplálkozással együtt hatásos. 

b) feladat: pl. elhízás, betegség, gerincferdülés, rosszkedv. 
A páros munkában szintén megtapasztalják azt az egymásra figyelést, amire a csapatsportoknál is szükség van. 

4. feladat: Érveljenek az egyéni sportág és a csapatsport mellett vagy ellen. 
A paralimpiáról már volt szó korábbi leckénél, erre építhetjük az újabb ismereteket. 

Online feladat: Sportválasztó. A leírás alapján kell megnevezni, melyik sportághoz tartozik. 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=329&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mozgasszervek-mozgasformak 
 

Kiegészítő irodalom: Nagy Sportágválasztó: https://www.sportagvalaszto.hu/sportagvalaszto 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=329&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mozgasszervek-mozgasformak
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=329&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mozgasszervek-mozgasformak
https://www.sportagvalaszto.hu/sportagvalaszto
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Előkészítés: A mozgásszegény életmódra is ki lehet térni. Gond lehet, ha nem mozgunk rendszeresen: elhízás, 
gerincferdülés, vérszegénység, gyenge fizikum. 

1. a) feladat: Ennél a feladatnál kövessék végig egy hetüket a gyerekek, és minden nap, amikor ténylegesen 
mozogtak, adjanak maguknak piros csillagot. Így nyomon követhető a tényleges mozgás. 

b) feladat: futás, úszás, kosárlabda 
kerékpározás, evezés, asztalitenisz 
labdarúgás, lovaglás, vívás 

c) feladat: pl. gyaloglás, úszás, játszás a szabad levegőn (pl. fogócska), túrázás, hegymászás, fára mászás. 

2. feladat: Ezt később egymásnak bemutathatják, így egymást tanítják majd. 

3. feladat: csapatsportok: 1, 3, 7, 8, 9, 11 
egyéni sportok: 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 

Itt lehet beszélni még arról, hogy melyik sportot hol űzik, pl. szabadban, teremben, vízben. Melyik küzdősport, 
melyik tartozik az atlétikához? 
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Ráhangolás: A ráhangoló feladattal átismételjük a környezettudatos magatartásról tanultakat. Amikor 
szétosztjuk a répát és az almát, akkor pedig a darabolás (anyagok) leckéhez csatolunk vissza. Mindig hívjuk fel 
a gyerekek figyelmét a már tanult ismeretekre, arra, hogy az új anyag hogyan, hová tud bekapcsolódni, 
ráépülni.   
Beszélgetés: Melyik étel mennyire egészséges? Mik az összetevők? Miből készültek? Ki csomagolta be 
környezetbarát módon? (pl. textilszalvétába, tízórais dobozba, papírszalvétába) 

Az 1-2. feladatot összevonva beszéljünk a táplálékokról! 
– fajtái (egészséges vagy nem) 
– eredete szerint (állati, növényi) 
– mennyit fogyasszunk belőle. 

A táplálékpiramis jól szemlélteti a mennyiségi követelményeket. 

Online feladatok: 
Mindent tudó táplálkozás I vagy H: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra 
Melyik élelmiszerből milyen étel készül? 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=348&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=348&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=348&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra
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A munkafüzet feladatai közül az 1–3.-at önálló munkaformában végezzék a gyerekek! 

A 4. feladatot páros munkával vagy csoportban. Használják fel hozzá a hirdetőújságokat is! 

Kiegészítő tevékenység:  
Húsmentes hétfő: 
Heti egy nap hús nélkül – nem csak neked, a Földnek is nagy megkönnyebbülés! Pl. kevesebb állatot kell 
tenyészteni, így kevesebb termőföldre lesz szükség, vagyis nem kell több erdőt kiirtani. 

Állítsatok össze húsmentes hétfőre szóló étrendet! 
Írjatok össze minél több húsmentes receptet! Kérjetek segítséget a felnőttektől! Az interneten is 
keresgélhettek. 

Forrás: www.husmenteshetfo.hu/index.php/hu/miert-husmentes/bolygonkert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.husmenteshetfo.hu/index.php/hu/miert-husmentes/bolygonkert
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Ráhangoló: Pl. szép, egészséges legyen a fogunk, ne legyen rossz a leheletünk, jobban tudjunk rágni, ne 
fájjon, ne kelljen fogorvoshoz menni, mert elromlott a fogunk. 

1. feladat: A táblánál kártyákat osztunk ki, melyeken a reklámújságokból kivágott élelmiszerek vannak: pl. 
sütemény, zöldségek, különböző italok. A táblán két nagy fog látható felrajzolva: az egyik lyukas, a másik ép. 
Az ételek kártyáját a megfelelő foghoz kell tenni. Mi jó a fogaknak, és mi nem jó?  

Tanári tabló: A munkafüzetben található kétféle fog megtalálható a tanári kézikönyv végén.  

2. feladat: Beszélgessünk a gyerekekkel, hogy a fogzománc érzékeny, hasonló anyagból van, mint a tojás héja. 
Ezért nem mindegy, hogy milyen folyadékot iszunk, miben ázik a fogzománc. Ha megsérül a fogzománc, a 
kórokozók is könnyebben rongálják a fogainkat. 

Válaszok lehetnek: szóda, kávé vagy gyümölcslé. Nemcsak a fogai, hanem az egészsége szempontjából is 
figyelni kell erre! Milyen italok ronthatják el a fogadat? (cukros, szénsavas). Milyen az egészséges innivaló? 
(ivóvíz, cukormentes tea). Mit együnk, hogy a fogak erősek, egészségesek maradjanak? Gyűjtsük össze! Pl. 
nyers zöldség, gyümölcs, hogy rágni kelljen. 

Kísérlet: Előzőleg főzzünk meg 3 tojást keményre, majd az egyiket tegyük tiszta vízbe, a másikat kólába, a 
harmadikat gyümölcslébe. Szerencsés, ha egy napot áznak a tojások a különböző folyadékokban. A kóla színezi 
el legjobban a tojáshéjat (a foszforsav miatt), utána a savas gyümölcslé. 
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 3. feladat: Hozzanak be fogkefét erre az órára. Közösen mossanak fogat, előtte beszéljék meg a helyes 
irányokat.  
A nagy fogmodellen be lehet mutatni a fogselyem helyes használatát. 

Szerencsés, ha fogorvos szülő is el tud jönni erre az órára. Ő szakszerűen be tudja mutatni a helyes fogmosást, 
a fogselyem helyes használatát. 

4. feladat: Ha van fogszabályozós tanuló az osztályban, mondja el tapasztalatait. A pozitív részét emeljük ki, a 
végeredmény a fontos: szép egészséges fogak, fogsor, ami tovább marad egészséges. 
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1. feladat: A tanári tablóból kivágott fogakra a táblánál teszik rá az élelmiszerek képeit. Ezt itt az M6 
mellékletből kivágott élelmiszerek beragasztásával rögzíthetik is. 

TANÁRI TABLÓ használata. 

2. feladat: Tantárgyi integráció: technika. 
Differenciálás: vagy egyénenként, vagy az egész osztály közösen végzi. 
A gyurmafogsort száradás (kikeményedés) után több alkalommal is használhatjuk szemléltetésre. 
Variáció: gyurma helyett elkészíthetjük piros kartonból (íny) és papír tojástartóból (fogak). 
Ezen a modellen is tudjuk szemléltetni a helyes fogmosást, menetét, irányokat, valamint a fogselyem 
használatát. 

3. feladat: A kóla színezi el legjobban a tojáshéjat (a foszforsav miatt), utána a savas gyümölcslé. Ezt rajzoljuk 
is be az ábrába, hogy rögzítsük a megfigyelésünket! 

4. feladat: Dal a fogmosásról c. dal: https://www.youtube.com/watch?v=XolXyYAPlx8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XolXyYAPlx8
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Ráhangolás: Ráhangolódásnak olvassuk el a verset! 
A másodszori olvasás alatt a munkafüzet 1. feladatához írják fel a gyerekek a versben szereplő betegségeket: 
torokfájás, mandulagyulladás, gyomorvírus, fogfájás lyukas fog miatt, rubeola, mumpsz. 

1-2. feladat: Beszélgessünk: A gyerekek szívesen mesélnek saját élményekről. 
A megelőzésre helyezzük a hangsúlyt a beszélgetés során! 
Ha nem pihen eleget a szervezet, könnyebben megbetegszik. Ezért fontos időben lefeküdni este. 

Kiegészítő tevékenység: Bemutathatjuk csillámpor és lufifújó segítségével, hogy egy tüsszentéssel mennyi apró 
kórokozó jut a levegőbe. 
Lehet akár egészségnapot is rendezni az akadályverseny mintájára, több állomással, ahol forgószínpad-szerűen 
mennek a gyerekek állomásról állomásra. 

Kiegészítő irodalom: Játékos tudomány: 
https://e-bug.eu/junior_pack_ks1.aspx?cc=hu&ss=2&t=KS1%20Lesson%20Pack 
A program öt modulja: 

1. modul: Mikrobamánia (ismeretátadás mellett mikrobakészítés gyurmából) 

2. modul: Szupertüsszencs (a kórokozók terjedésének szemléltetése) 

3. modul: Rémisztő kezek (a mikrobák láthatóvá tétele UV-gél segítségével + helyes kézmosás gyakorlata)  

4. modul: Apró lények a konyhában (élelmiszerbiztonsági tippek) 

5. modul: Tudatos antibiotikum-használat (demonstráció az antibiotikum hatásmechanizmusáról) 

Kiegészítő irodalom: Teddy Maci Kórház www.semmelweis.hu/boe/prevencio/teddy  
A program keretében orvostanhallgatók vezetésével ismerkednek meg az emberi test részeivel, a 
betegségekkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e-bug.eu/junior_pack_ks1.aspx?cc=hu&ss=2&t=KS1%20Lesson%20Pack
file:///C:/Users/viteza/Desktop/VITEZ/SNI/KORI_tanari_kezikonyv/4evf/szerk_kezikonyv/(http:/semmelweis.hu/boe/prevencio/teddy)
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3. feladat: Beszélgessünk a betegségekről, a saját tapasztalatukat, élményeiket hívjuk elő! 
Szituációs játékkal mutassuk be, hogy mi a teendő egy fertőző beteggel: pl. telefonon hívják fel, úgy mondják 
el a leckét. Lázas beteget nem szabad látogatni. Fertőző beteget sem szabad látogatni. Biztosítani kell a beteg 
nyugodt pihenését. Látogatás alkalmával ne hangoskodjanak, ne terheljék meg a beteget, hogy sokáig 
vannak nála! 
Találhatunk párhuzamot Móra: A kincskereső kisködmön c. regényében is, ahol torokgyíkban hal meg 
Marika.  

4. feladat: Betegen nem jövünk iskolába. Nem köhögünk a levegőbe! Papír zsebkendőbe kell tüsszenteni! 

Kiegészítő irodalom: Bohócdoktorok: https://pirosorr.hu/ 

5. feladat: Nemcsak a káros élvezeti szerektől tartózkodjanak, hanem pl. a cukros üdítők mértéktelen 
fogyasztásától is. 
A sok cukros üdítő fogyasztása nemcsak elhízáshoz, hanem a fogak romlásához is vezet. 
Az arányok miatt érdemes megmutatni ezt a táblázatot: 
 

 
(forrás: http://greenfo.hu/hir/a-cukormentes-uditok-arnya/) 
 

https://pirosorr.hu/
http://greenfo.hu/hir/a-cukormentes-uditok-arnya/
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munkafüzet 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. feladat: torokfájás, mandulagyulladás, gyomorvírus, fogfájás lyukas fog 
miatt, rubeola, mumpsz. 

2. feladat: 1: hőemelkedés, láz, fejfájás. 2: hasmenés, hányás. 3: nátha, 
orrfolyás. 4: hidegrázás.  

3. feladat: Fogorvos: tükör és kaparó; fül-orr-gégész: lámpa és nagyító tükör; 
gyermekorvos: sztetoszkóp; szemész: betűtábla. 
 

Az összefoglalásnál használják a tankönyvet! Lapozzanak vissza, ahol nem 
emlékeznek a tananyagra! 

A feladat játékosan ismétel, fejleszti a térlátást, a színek azonosítását. 
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VIII. fejezet: Élőhelyek 

 

Ráhangolás: Valószínű tavasszal érkeznek el a gyerekek ehhez a fejezethez. A vers hangulatát, a versben a 
tavaszról leírtakat össze tudják hasonlítani a valódi természettel. Fogalmazzák meg a közös pontokat! 

1. feladat: A tavaszi hónapok ismétlésekor visszacsatolhatunk a korábbi leckékhez. Gondoljunk a 
légzőgyakorlatokra vagy a tavaszi hónapok szülötteinek felsorolására. 
Jó lenne kártyanaptáron jelölni a tavaszi hónapokat, és színezni a jeles napokat: 
 március 15.  

 március 22.: víz világnapja  

 húsvét (mozgó) 

 április 22. Föld napja 

 május: anyák napja, pünkösd (mozgó), május 10.: madarak és fák napja 

Kiegészítő tevékenység: Nagy csomagolópapírra is lerajzolhatják a „Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak 
meleget.” illusztrációját. Megjeleníthetik mindazt, ami a meleggel érkezik. A tavaszi munkákhoz szükséges 
eszközöket, a tavaszi jeles napokat, világnapokat. 
Gondozzanak növényeket és állatokat a közvetlen környezetükben! Élősarok növényeinek (dísznövények, 
palánták) gondozása, növényültetés, madárodú készítése. 

2. a) feladat: Beszéljük meg: Mi a palánta? Fiatal növény, amelyet meleg helyen tartott ládikába, cserépbe 
vetett magból nevelünk. Ha már megerősödött, akkor kiültetjük a szabadba, az állandó helyére. A palántákat 
kezdetben még óvni kell a hidegtől. A zsázsát rá lehet tenni majd vajas kenyérre. Feltétlenül kóstolják meg a 
gyerekek, így tudják értékelni majd munkájuk eredményét. 
Kiegészítő irodalom: Iskolakertekért Alapítvány: http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/
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2. b) feladat: Ha van rá lehetőség, sétáljanak el a közeli piacra palántákért! 
Ha balkonládába vagy cserépbe ültetnek palántákat, ki kell jelölni az öntözésért felelős gyermeket. Nagyon 
lelkesek szoktak lenni, és gyakran túlöntözik a növényt.  

c) feladat: Ha van rá lehetőség, ültessenek az udvaron gyümölcsfát, vagy látogassanak el egy gyümölcsösbe! 
Beszélgessenek a kertészet vezetőjével a fák gondozásáról, a méhek szerepéről, a jó termés titkáról. 

d) feladat: Vigyázat! A komposzt nem trágya. Trágya: érett istállótrágya, tőzeges sertéstrágya vagy műtrágya.  
A komposzt előállításáról és felhasználásáról van már tapasztalatuk a régebbi leckékből. Idézzük ezt itt fel! Ha 
van komposztáló az udvaron, nézzük meg mi történt vele a tél folyamán! Használjuk fel az érett komposztot a 
virágok, palánták ültetésekor! 
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munkafüzet 

 
 

1. feladat: A tavaszi fán legyenek virágok! A nyárin zöld levelek, az őszin 
gyümölcsök, almák, a télin havas részek. 

2. feladat: Az időjárás-megfigyelést érdemes közösen végezni, adott 
időpontban, különben elfelejtik a gyerekek. Hasonlítsuk össze az őszi és a téli 
táblázatunkkal. Ragasszuk be a megfelelő matricákat az M1 mellékletből! Írjuk 
be a dátumokat! 

3. feladat: Könnyebb a számozást elvégezni, ha elvégzik a gyerekek a 
csíráztatást.  
A tankönyv 2. b) ábrája alapján történhet a sorrend megállapítása. 
7, 4, 1, 5, 3, 6, 2 

4. feladat: Az odúkészítés felnőtt közreműködésével történjen! Helyezzük ki! 

 

5. feladat: Jeles napok: a húsvét és ennek következtében a pünkösd is 
mozgóünnep.  
A világ első madarak és fák napja rendezvényét a párizsi európai madárvédelmi 
egyezmény alapján Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg 
Magyarországon 1902-ben. Az ünnep Herman Ottó közreműködésével vált 
hivatalossá 1906-ban. Bővebben: http://www.mme.hu/madarak-es-fak-napja 
Herman Ottó: természettudós, etnográfus, polihisztor, politikus. 
Bővebben: http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/2011-07-06-20-20-
21/herman-otto-eletrajz 

6. feladat: A vetési naptár kapcsán beszélhetünk a növényekről. Melyiket 
hogyan fogyasztjuk? Mi készül belőle? Fontos, hogy csíráztassanak babot, mert 
a következő óra anyaga a növényekkel végzett kísérlet lesz. 

http://www.mme.hu/madarak-es-fak-napja
http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/2011-07-06-20-20-21/herman-otto-eletrajz
http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/2011-07-06-20-20-21/herman-otto-eletrajz
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Ráhangolás: A kezdőgyakorlatnál figyeljünk, hogy ne essenek túlzásba a gyerekek! Ne legyen rosszullét 
abból, hogy túl sokáig akarják bent tartani a levegőt! 

Előkészítés: Ennél a leckénél hozhatunk párhuzamot az emberi testtel: pl. mi történik, ha letakarnak egy 
takaróval? Egy idő után elfogy a levegő, megfulladunk. 
Ha nem iszunk elég folyadékot, kiszáradunk. 
A napfényben lévő D-vitamin fontos a szervezetnek. 
A megfelelő hőmérséklet eléréséhez megfelelő öltözéket kell viselnünk. Szélsőséges hőmérsékleten megfagy, 
illetve túlhevül az emberi szervezet. 
A megfelelő táplálkozás is elengedhetetlen az élethez. 
Ezekkel az analógiákkal vezethetjük be a témát, így könnyebben megértik a gyerekek. 

A múlt héten csíráztatott babnövényekkel dolgoznak 5 csoportban a gyerekek. 
Mindegyik csoport más életfeltételt von meg a növénytől. 
Figyeljék meg a különböző hiányállapotok hatását a növényekre. 
Megfigyeléseiket jegyezzék fel a munkafüzetbe! 

1. feladat: Bepárásodik a búra, lekonyulnak a levelek. 

2. feladat: Elszárad a növény. Itt lehet beszélni a klímaváltozásról is A szélsőséges időjárás következtében 
vagy szárazság alakul ki és kiszáradnak a növények, vagy a sok eső következtében elrohad a gyökerük a 
földben. 

3. feladat: Megnyurgul, kifakul, törekszik a fény felé. 
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4. feladat: Vizsgálat: Mi történik a palántával, ha hűtőszekrénybe teszed? Ezzel mintázzuk a tavaszi fagyos időt. 
Beszéljünk a fagyosszentekről: Pongrác, Szervác, Bonifác. Nézzék meg a naptárban, mikor van a napjuk. Milyen 
időjárási megfigyelés fűződik a nevükhöz? 

Május 12., 13., 14. Pongrác, Szervác, Bonifác: fagyosszentek 
Már a régiek is megfigyelték, hogy könnyen visszajöhetnek a hajnali fagyok, és kárt okozhatnak a 
veteményesekben, sőt még a szőlő-gyümölcs ültetvényekben is. 

5. feladat: Nézzék meg, hogy az iskolai komposztálóban folyamatosan gyűjtött szerves hulladék lebomlott-e! 
Azzal lehet javítani a növények földjét is. Lehetőség szerint ne használjuk műtrágyát. Beszéljünk ennek 
hatásairól a növényekre, az élővilágra és a fogyasztás által az emberre! 
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 munkafüzet 

 

1. feladat: Az órai munkán megfigyeltek lejegyzése, lerajzolása. A kísérlet elvégzésére nem elegendő egy óra. 
A következmények többnapos megfigyelés után láthatók. Ezért az előző héten készítsük elő az egyes 
állomásokat, és bízzuk rá az egyes csoportokra a felügyeletét! Ezen az órán már a végeredmények lejegyzése 
a feladat.  

Következő órára hozzunk befőtteket, lekvárokat, savanyúságot, szárított zöldséget, gyümölcsöt! 
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Ráhangolás: Az ételkóstolóval visszacsatolunk és röviden átismételjük az érzékszervekről tanultakat is. 
Felidézzük, hogy a különböző ízeket hol érezzük a nyelven. 

1. a) feladat: Mikor érnek a gyümölcsök? Fajtától függ. 

 Eper: május–június 

 Cseresznye/meggy: május–június 

 Sárgabarack: július 

 Őszibarack: június–szeptember 

 Körte: július–október vége 

 Alma: július–november eleje 

 Datolyaszilva: késő ősz–tél 

 Szilva: június–augusztus 

 Paradicsom: június–október 

 Uborka: június–szeptember 

Beszéljük meg, hogy kinek mi a kedvence, és milyen formában szereti ezeket a gyümölcsöket! 

Kiegészítő irodalom: https://www.edenkert.hu/gyumolcs/gyumolcs-az-asztalon/a-gyumolcsok-eresi-ideje/ 
3118/ 

b) feladat: Cserépbe tudnak ültetni akár az osztályban is pl. rozmaringot. Szép, mutatós növény. 

Kiegészítő irodalom: Fűszernövények listája (képpel, leírással): 

https://www.kertforum.hu/fuszernoveny-lista-cop1/ 

2. feladat: Azért érdemes papírzacskót húzni rá, hogy ne hulljon rá a por. 

Beszélgetés, visszacsatolás a betegségekre, gyógyszerekre. 

Ismét jó alkalom a teázásra. Pl. kamillatea gyulladásra; csipkebogyótea (áztatva!) magas C-vitamintartalmú; 

mentatea frissítő, de a mentalevél pl. limonádéba téve nyáron is jó. 

Online feladat: Gyógynövényekről és hatásaikról: https://learningapps.org/4634477 
 
 
 
 
 

https://www.edenkert.hu/gyumolcs/gyumolcs-az-asztalon/a-gyumolcsok-eresi-ideje/3118/
https://www.edenkert.hu/gyumolcs/gyumolcs-az-asztalon/a-gyumolcsok-eresi-ideje/3118/
https://www.kertforum.hu/fuszernoveny-lista-cop1/
https://learningapps.org/4634477
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3. feladat: Vizsgáljuk meg előzetesen a közértek hűtőpultjait. Mi mindent lehet fagyasztva kapni?  
Kiegészítő irodalom: www.foodandwine.hu/2013/03/19/mit-fagyaszthatunk-meddig-taroljuk  

Kiegészítő tevékenység: Nyáron frissítő ital, ha gyümölcsöt fagyasztunk le jégkockatartóban. A gyerekekkel 
közösen készíthetjük el, majd melegebb napokon készítsünk friss italt belőle! 
 

 
 
4. feladat: Idézzük fel, hogy otthon milyen savanyúságok, befőttek vannak. Melyiket szeretik, melyik mire jó, 
milyen ételekhez fogyasztják.  

Online feladat: Tartósíts okosan! http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-4-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodandwine.hu/2013/03/19/mit-fagyaszthatunk-meddig-taroljuk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=256&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mi-kerul-az-asztalra
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munkafüzet 

 

1. feladat: Föld alatti részét: burgonya, retek, cékla, hagyma. 
Föld feletti részét: karfiol, karalábé, paradicsom, saláta, kapor, borsó, hagyma. Differenciálásként 
rákérdezhetünk arra is, hogy szerintük a fogyasztható rész a növénynek mely része (pl. karfiol a virágzata, 
hagyma a gyökérzete, saláta a levele). 

2. feladat: Ennél a feladatnál cikcakkban haladtunk a számozással. Eszerint: piros: 5, 8; kék: 3, 4, 6, 7, 12 (ami 
mellett gyümölcs van, azok a befőttek); zöld: 1, 2, 9, 10, 11. 

Kiegészítő tevékenység: Mivel körülbelül ekkor érik az eper, érdemes eperlekvárt készíteni közösen. Kevesebb 
cukorral is elkészíthetjük 

3. feladat: köhögés: pl. hársfa, gyömbér 
nátha: kamilla, hársfa, kakukkfű 
felfázás: csalán, cickafark, tőzegáfonya 

4. feladat: Tantárgyi integráció: technika, matematika. Több oldalról dolgozzák fel a témát. Pl. a savanyúság 
készítése által gyakorolják az összetevők neveit, a mértékváltást, aprítanak, darabolnak, fejlődik a 
kézügyességük. A végeredmény pedig sikerélményt ad. Ha van iskolai konyha, érdemes élni a lehetőséggel. 

Hozzávalók 8 adaghoz: 
2 kg fejes káposzta 

1 kg paprika (nagyobb) 

1 kg kígyóuborka 

500 g vöröshagyma 

400 g sárgarépa 

200 ml ételecet (10%-os) 

3 db babérlevél (friss vagy szárított) 

1 evőkanál feketebors (egész) 

70 g só 

400 g kristálycukor 

1 kávéskanál citromsav (por) 

1 kávéskanál nátrium-benzoát 



NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

155 
 

 

Előkészítés: A kerettantervi cél a közvetlen környezet élőhelyein: kirándulások, séták során élőlények 
megfigyelése. Az élőlények közötti kapcsolatok felismerése. A természet értékeinek védése. Ezért 
kiemelten fontos, hogy vigyük ki a gyerekeket a természetbe, ahol közvetlen tapasztalatszerzéssel 
szerezhetik meg az ismereteket. Ne a tankönyvet bújjuk, az csak a rögzítésben segítsen! 

1. feladat: A tanulmányi séta előtt/közben adjuk ki a következő feladatokat: 
1.  Készüljetek fel a parklátogatásra! Nézzétek meg a településetek térképén, hol található a park, amit 

meglátogattok! Jelöljétek be az útvonalat az iskolától a parkig! 

2.  Készítsétek össze az eszközöket kis csoportonként (mérőszalag, íróeszköz, füzet, nagyító, határozólapok 
stb.)! 

3.  Sétáljatok el a hozzátok legközelebbi parkba (ha nincs, akkor az iskolaudvarra vagy az önkormányzat 
parkosított udvarára)! 

4.  Járjátok be a parkot! Rajzoljatok közben térképet vagy írjatok listát! Jegyezzétek fel, ha valami érdekeset 
láttok! Pl. öreg fák, szobor, tó, virágoskert, madár, lepke. 

5.  Vizsgáljatok meg egy nektek leginkább tetsző fát! Milyen a környezete, lombjai között van-e madár, 
törzsén rovar? Készítsetek kéreglenyomatot, rajzoljátok le a levelét. Találjátok ki a fa történetét, pl. mit 
láthatott már hosszú élete során? 

6.  Üljetek le egy padra! Behunyt szemmel hallgatózzatok 1 percig! Hányféle hangot hallottatok? 

7.  Szólítsatok meg udvariasan valakit, aki a parkban sétál! Kérdezzétek meg, mit szeret a legjobban a 
parkban! Min változtatna? 

8.  Keressetek rovarokat a fűben! Ha találtatok egyet, óvatosan tereljétek rá egy fehér lapra, s figyeljétek 
meg a testrészeit, a lábait! Rajzoljátok le! Ha tudjátok a nevét, írjátok le! 

9.  Jegyezzétek fel, ha valami problémát találtok a parkban! Jelezzétek majd a felnőtteknek, s keressetek rá 
együtt megoldást! 
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2. feladat: Ha van rá lehetőségünk, látogassunk el egy vadasparkba, állatkertbe!  
Előkészítés: felkészülés, térképen vadaspark jelölése, útvonal. 
Feladatok a helyszínen: Az itt élő állatok közül ismerkedjetek meg egy emlőssel, egy madárral, egy rovarral! 
Válasszátok ki, melyik tetszik leginkább, s azt nézzétek meg alaposan!  
Jól figyeljék meg, rajzolják, írják le, mit eszik, hogyan mozog, milyen a hangja, a színe, hol él eredetileg stb.! 
Készítsenek posztert a látottakról! Kis csoportos munka legyen, így a beszámolók során tanulhatnak 
egymástól is. 

Ezeknél a leckéknél átismételhetjük a korábban, az állatokról tanultakat. 

Érdekesség: Ez azért is fontos, mert a kalandparkban általában mindent meghagynak eredeti 
környezetükben, a meglévő növényekhez igazítják a pályákat. Így nem tesznek kárt a környezetben. 
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munkafüzet 

 
 

1. feladat: A feladat a korábbi Alaprajz, kicsinyítés leckénél tanultakra épít. 
Figyeljenek az arányokra!  
A jelmagyarázat készítésekor a Jelek, jelmagyarázatok leckére csatolhatunk 
vissza. 

2. feladat: Fejleszti a szókincset, a környezettudatos magatartást. Ne csak 
leírják, ha van rá mód, valósítsák is meg a megoldást! Pl. szemétszüret a 
parkban egy családi napon. 

3. feladat: Meséljék el, melyik csoportba tartozik a növény! Fás szárú vagy lágy 
szárú? 
 
 

4. a) feladat: Visszacsatolás az Alaprajz, kicsinyítés leckére. 
Játszótér, fitneszjátszótér, focipálya, teniszpálya, futópálya, gokartpálya. 
Ha van rá lehetőség, nézzék meg a valóságban is a parkot! 

Kiegészítő irodalom: https://zoldkalauz.hu/bikas-park-es-jatszoter 

b) feladat: Visszacsatolás a Jelek, jelmagyarázatok leckére. Keressenek ilyen 
jeleket a meglátogatott parkban is! 

5. feladat: Önálló kutatómunka. 
 

https://zoldkalauz.hu/bikas-park-es-jatszoter
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Előkészítés: A különféle élőhelyekről 3. osztályban már részletesen tanultak. A 3. évfolyamos munkafüzet 
hátulján található élőhelyes albumok mintájára (vagy azokat bővítve), a 4. évfolyam ezen leckéinek tanulása 
során is készítsünk albumokat. A növények, állatok képeit összegyűjtő nagy méretű csomagolópapírral az 
osztályt is dekorálhatjuk. Segíti a rögzítést, felidézést. Nem utolsósorban a természetvédelemre és szeretetre 
nevel. 

1. feladat: Ez a lecke az őszi erdei sétához hasonló legyen. A korábban tanult térképismeretre is alapoz. 
Tegyünk összehasonlításokat az őszi és tavaszi erdőről. 

2. feladat: A mini tanösvény leszűkíti a vizsgált területet, ezzel ösztönzi a gyerekeket, hogy kisebb területen is 
vegyék észre az apróbb dolgokat, növényeket, bogarakat. 

3. feladat: A kincskereső játék is ezt erősíti meg. Megfigyelések (állatok, növények távcsővel, nagyítóval, hang 
alapján, lábnyomokról, egyéb életnyomok alapján – csendes séta során), rajzok készítése. 

4. feladat: A fa névjegyét párokban készítsék el! Ha minden pár más fát tanulmányoz, a végén készíthetnek 
egy regiszteres fahatározót is, kis dobozkába rendezve akár tovább is bővíthetik az évek folyamán. Megismerik 
egymás munkája által a fafajtákat.  

Kiegészítő tevékenység: Érzékenyítő játékok: pl. fatestvérem, csendes séta bekötött szemmel, 
természetellenes tanösvény, 5 tárgy egy tulajdonsága, favers, Keress olyat, ami...!, Képkeretező – keretezd be, 
ami szép stb.  

Kiegészítő irodalom: Magonc c. könyv: http://www.c3.hu/~tandem/cikkek/19990211.html  
Erdőélmény c. kötet (MKNE): több érzékszervet megmozgató, játékos feladatok találhatók benne, életkori 
ajánlással, fejlesztési terület megnevezésével. Segédletet is tartalmaz a foglalkozásvezető számára. 
http://mkne.hu/fajlok/egyeb/full_veg1_compressed.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.c3.hu/~tandem/cikkek/19990211.html
http://mkne.hu/fajlok/egyeb/full_veg1_compressed.pdf
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5. feladat: A lebomlás folyamata (körforgás): ez a komposzt, ami táplálja az erdő növényeit. 

6. feladat: Rajzolja le a látott gombákat!  

Kiegészítő irodalom: Letölthető feladatlap a gombákról:  

www.gombanet.hu/upload/files/gombas_munkafuzet_teljes_kicsi.pdf  

7. feladat: A tápláléklánc többször előkerül az év során, mindig újabb, állatokról, növényekről, gombákról való 
ismeretekkel bővül. A növények, állatok, gombák kártyáival, fonalat vezetve álljanak be a táplálékhálóba. 
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munkafüzet 

 

1. feladat: Szerencsés, ha az erdei kirándulás tapasztalataira építve töltik ki a munkafüzet idevonatkozó 
feladatait. 
Örökzöldek: 1, 3, 8 
Lombhullatók: 2, 4, 5, 6, 7, 9 

2. feladat: 3, 2, 4, 1 

3. feladat: Egyéni feladatmegoldás. 
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Előkészítés: A korábbi tanulmányi kirándulások analógiájára készítsük elő a kirándulást a mezőre! Pl. útvonal 
megtervezése, szükséges eszközök, hátizsák tartalma, megfigyelési szempontok összegyűjtése. 

1. feladat: Fontos tisztázni, hogy a mező gyűjtőnév: a rét, a szántóföld és a legelő közös neve. A gyerekek 
sokszor összekeverik. 
Minden, élőhelyre történő kirándulás az útvonaltervezéssel kezdődik. 
Hasonlóan az erdei kirándulásnál, a hátizsákba gyűjtjük a szükséges felszerelést, eszközöket. 

 Megfigyelések: időjárás, növény- és állatvilág, amit útközben, sétálva látnak, pl. sáska, rózsabogár, 
bodobács, vetési varjú, pinty, szarka, fácán, mezei nyúl, őz, cickány, egér; szarkaláb, pipacs, katáng, 
csipkebokor, kökénybokor, akácfa, vackorfa a mező szélén, kukorica, búza, napraforgó. Jegyzeteljenek, 
rajzoljanak a füzetbe, megfigyelési naplóba! 

 Gyógynövények gyűjtése: csalán, kamilla, borsmenta, kakukkfű. Teák készítése, kóstolása hazatérés után. 

 Színgyűjtés (színgyűjtő ragacsos lapon gyűjtsék a tavasz színeit), színpaletta készítése. 

 Életnyomok keresése a mezőn. 

 A mező hangjainak meghallgatása, kitalálása. 

Kiegészítő irodalom:  
Lázár Ervin: Virágszemű című meséje. Feldolgozása: Mely mezei virágok szerepeltek a mesében?  
https://www.szepi.hu/irodalom/lazar/hetfeju/hetfeju14.html 

Kisfilm a mező növényeiről: https://www.youtube.com/watch?v=-ubOsFsI9J8 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.szepi.hu/irodalom/lazar/hetfeju/hetfeju14.html
https://www.youtube.com/watch?v=-ubOsFsI9J8
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b) feladat: A legelők pázsitfűvel, pillangósokkal, kisebb mennyiségben savanyúfüvekkel és gyomnövényekkel 
tartósan benőtt területek. Szent György-naptól Szent Mihály-napig legeltetéssel (legelő) vagy kaszálással (rét, 
kaszáló) hasznosíthatók. 
A száraz rét növénye: mezei zsálya. 

c) feladat: A szántóföld növényeiről már 3. osztályban tanultak, idézzük fel az ismereteket!  
Búza: gabonanövény, állati takarmány. Kukorica: emberi táplálék, állati takarmány.  
Búzából: liszt, kenyér, péksütemények, tészták készülhetnek; 
kukoricából: puliszka. 

Kiegészítő irodalom: http://www.termeszettar.hu/anyagok/kukorica/kukorica.htm 
Kiegészítő tevékenység: Csuhéból nyúl készítése: 
 

 
 
2. feladat: Hallgassák meg! Hallják-e a tücsök ciripelését? Utánozzák a mezei állatokat, pl. ürge, nyúl, szöcske 
mozgása. 
Készítsenek tablót a mező állatairól is (a többi élőhelynél is érdemes, melyeket kitehetnek az osztály falára, és 
bővíthetik folyamatosan). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.termeszettar.hu/anyagok/kukorica/kukorica.htm
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munkafüzet 

 

1. feladat: Egyéni megoldások. 

2. feladat: Egy-egy táplálék több állathoz is tartozhat. Pl. kukorica: tyúk, sertés, liba, kacsa, pulyka; napraforgó: 
cinke, hörcsög, mezei pocok; búza: egér, madarak. 

3. feladat: felső sor: 4, 1, 7, 3, 2 

alsó sor: 6, 5 

4. feladat: madár: varjú, pacsirta, fácán 
emlős: mezei nyúl, ürge 
rovar: szöcske, lepke, méh, tücsök, hangya, katica, sáska 
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Feldolgozási lehetőség: Látogassanak el a közeli vízpartra! Feladatok, megfigyelési szempontok: 
1.  Jellemezzétek a vizet, amit megnéztek! Állóvíz vagy folyóvíz? Merítsetek egy mérőedénybe vizet belőle! 

Nézzétek meg egy fehér lapot mögé téve, milyen a színe! Szagoljátok meg! Milyen a szaga? 

2.  Mérjétek meg a víz és a levegő hőmérsékletét! Jegyezzétek föl, hány fokosak! Mekkora a különbségük? 

3.  Milyen növényeket láttok a parton és a vízben? Rajzoljátok le! Keressétek meg növényhatározóban a nevét! 

4.  Milyen állatokat láttok a víz tetején, a vízben, a vízparton? Rajzoljatok le néhányat, vagy írjátok le a nevüket! 
Segít az állathatározó. 

5.  Tápláléklánc készítése képekkel. 

6.  Barkochba: Ki vagyok én? Vízi, vízparti növények, állatok neveit tegyük fel a gyerekek hátára! Ki kell találniuk 
a többieket kérdezve, kik is lehetnek. Pl. szúnyog: Madár vagyok? Nem. Rovar vagyok? Igen. Változatos a 
színem? Nem. A nőstény párom csípése viszket? Igen. stb. 

1. a) feladat: Mocsári gólyahír: Sárga viráglevele tulajdonképpen nem a szirom, hanem a színes kehelylevél, 
pártája nincs. Tavaszi virágzásával mintegy a gólya megérkezését hirdeti.  
Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/g-A5BD/golyahi 
r-AE3E/ 

b) feladat: Nézzenek utána, mi készül nádból. Pl. nádtető, nádkerítés. 

Kiegészítő tevékenység: Barkácsolás: készítsenek tutajt a nád szárából! 

c) feladat: Mi készül gyékényből? Pl. papucs, kosár, szakajtó. 
Kiegészítő irodalom: Gyékénykosár készítése kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=kA09KbA2ETU 

d) feladat: Énekeljék el Gryllus: Somvirág c. dalát. Faragjanak felnőtt segítségével fűzfasípot! Próbálják ki! 

Kiegészítő irodalom: Népi vízi gyermekjátékok leírásai: https://sajovelezditancok.hu/jatek.html 

 
 
 
 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/g-A5BD/golyahir-AE3E/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/g-A5BD/golyahir-AE3E/
https://www.youtube.com/watch?v=kA09KbA2ETU
https://sajovelezditancok.hu/jatek.html
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2. feladat: A víz felszínén azok a növények úsznak, melyeknek sok napsütésre van szükségük. A vízben kevesebb 
a fény, és minél lejjebb merülünk, annál sötétebb lesz. Mélyen az iszapos talajból vagy a vízfenéken kúszó 
gyöktörzsük segítségével jutnak a tápanyaghoz. 

3. feladat: Víz tetején: szitakötő, szúnyog;  
vízben: vízisikló, kagyló, halfajták, béka; 
vízparton: hód, kócsag, tőkés réce, gólya, hattyú; 
Fontos megjegyezni, hogy több állat a vízben és a vízparton is előfordul. 
Készítsünk róluk is tablót! 

4. feladat: A kirándulás során mért adatok segítségével oldjuk meg a feladatot! Meséljenek saját vízparti 
élményeikről! 

Online feladat: Vizek, vízpartok életközössége: https://learningapps.org/7293958 

Kiegészítő irodalom: Nyulász Péter: Helka – a Balaton tündére. Az izgalmas történetet olvasva sok érdekes 
dolgot megtudhatunk a Balatonról. Pl. Sió nyomában (Nyulász Péter (2011): Helka – A Burok-völgy árnyai, 
Betűtészta Kiadó, Budakeszi, 228–229. o.). 

https://learningapps.org/7293958
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munkafüzet 

 
 

 

1. a) feladat: Egyéni megoldás. 
b) feladat: Az ábra segíti a növények helyének jelölését. Kössük össze az ott élő 
növényeket a víz különböző szintjeivel! 

2. feladat: Vízpart állatai: szitakötő, szúnyog, hód, gólya, hal, kagyló, tőkés 
réce, béka, katicabogár, hattyú, kócsag.  
További lehetőség: Lehet beszélni róla, hogy pl. mit eszik a béka, mit eszik a 
gólya. 

Kiegészítő tevékenység: 
Barkácsolás: Készítsenek papírból halakat! Szájukhoz ragasszanak gemkapcsot, 
vagy rögzítsenek rá mágnest. A horgászbotok végére is kössenek mágnest.  
A pontszámokkal ellátott, lefordított halakat kell kifogni adott időre. Ki fogta ki 
a legtöbb pontszámú halat? Tantárgyi integráció: technika, matematika. 
Fejleszti a szem-kéz koordinációt.  

1. feladat: Első sor: 5, 6; második sor: 7, 4; harmadik sor: 3, 2, 1. 
Miután megállapították, melyik szófelhő melyik témakörhöz tartozik, 
csoportmunkában ismételjék át az adott leckéket. 
Utána minden csoport mondjon a leckéről rövid vázlatot a szófelhőkben 
található szavak segítségével. 

Online feladat: Élőlények életterei: 
www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=osszes-
osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=
elolenyek-kozossegei  
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=elolenyek-
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=elolenyek-
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=26&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=elolenyek-
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IX. fejezet: Kiegészítő tananyag 

 

A kiegészítő tananyag fejezet leckéit az adott témaköröknél érdemes beiktatni, esetleg több órát összevonva. 
Előkészítésként, illetve összefoglalásként egyaránt használhatók. 

Kiegészítő irodalom: Nyiratiné Németh Ibolya (szerk.): Zöld jeles napok. Módszertani kézikönyv. Bp., Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesület, 2005. 
Hasznos háttéranyag: http://www.fna.hu/afoldnapja  

A témanap tevékenységei kötetlenebb időbeosztásban és körülmények között hozzák közelebb a tanulókhoz 
a természetvédelem, környezetvédelem fogalmát, mibenlétét. A valóságra épít, s valóban segít. Meglepő, 
szokatlan ötletekkel fel lehet hívni a társak, a többi osztály figyelmét ennek fontosságára. 
Pl. mindenkin legyen aznap valami zöld színű ruhadarab! 
Aznap menjenek gyalog vagy biciklivel iskolába! Ha messze laknak, tömegközlekedéssel! 
Készítsenek zöld szalagból kitűzőket, s osztogassák aznap mindenkinek, akivel találkoznak, s mondják el, hogy 
aznap van a Föld napja! 
Írjanak össze előre 10 jó cselekedetet, amivel jót tehetnek a Földnek. Javasoljanak mindenkinek egyet-kettőt, 
amit megtehet!  

Előkészületek: Az akadályversenyt megrendezhetik osztályon belül, vagy más osztályokat is meghívva. 
1. A terem berendezése állomásokra. 

2. Segítők megszervezése. 

3. Gyerekek csapatokba rendezése. 

1. állomás: Tantárgyi integráció: technika.  
Előzőleg a gyerekekkel készítsünk só-liszt gyurmát, melyet ételszínezékkel megfestünk. A gyurmából készített 
földgolyó készítésénél átismétlik a Földről tanultakat is: pl. kék bolygó, a földgömb a Föld kicsinyített mása. 

2. állomás: Visszacsatolás a madarakról, fákról tanultakra. A puzzle-val fejlődik a rész-egész, térlátásuk, 
finommotorikájuk. 

3. állomás: A virágkép ismétli a levelekből készült mandalát. 
 
 
 
 

http://www.fna.hu/afoldnapja
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4. állomás: Tantárgyi integráció: ének-zene. 
Megfejtések pl.: A pünkösdi rózsa, Két szál pünkösdrózsa 
Körtéfa, körtéfa… 
Hull a szilva a fáról…; Éva szívem Éva… 
Erdő, erdő, erdő…; Erdő, erdő, de magos a teteje 

Énekeljék el a gyerekek ezeket a dalokat! Jó, ha ritmust tapsolnak hozzá, vagy egyenletesen járnak hozzá. 
Fejleszti a ritmusérzéket. 

5. állomás: A képek megfejtése:  

Kiváló magyar 
termék 

Állatokon nem 
tesztelt 

Zöld pont Ökotextil Ügyelj a 
tisztaságra! 

Energiacímke 

 
Meséljék el a gyerekek, hogy melyik piktogrammal hol találkozhatnak!  
Pl. energiacímke: háztartási gépek, ökotextil: ruházat; állatokon nem tesztelt: kozmetikumok stb. 

6. állomás: Itt főleg azokat a dolgokat kérjük a gyerekektől, amiket ténylegesen ők tehetnek jobbá. 
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munkafüzet 

 

Előkészítés: a Föld kincseit gyűjtsék össze: pl. állatok, növények, emberek, tiszta levegő, tiszta víz, napfény, 
egészség stb. 

1. feladat: Segítség a rajzhoz:   
forrás: 
https://www.zoldpolc.hu/szelektiv-
hulladekgyujtes-szabalyai-356  

2-3. feladat: Egyéni megoldás. 

4. feladat: Ha eddig nem, akkor most 
készítsenek komposztálót! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zoldpolc.hu/szelektiv-hulladekgyujtes-szabalyai-356
https://www.zoldpolc.hu/szelektiv-hulladekgyujtes-szabalyai-356
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Ezt a kiegészítő leckét tehetjük az első témakörhöz, az erdőről tanultakhoz. 
Ott több útmutatást is adtunk az erdei kiránduláshoz.  
Ennek analógiájára a többi élőhelyen tett kirándulásunkat is megszervezhetjük. 
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munkafüzet 
 

 

1. feladat: aranyfutrinka, barna medve, szürke farkas, hattyú, tőkés réce, 
hóvirág, kék vércse, nagy fakopáncs, kecskebéka, foltos szalamandra, 
egerészölyv, vízisikló, nagy szarvasbogár, mocsári kockásliliom 

2. feladat: A fakéreglenyomatot zsírkrétával a legkönnyebb átrajzolni. A fák 
névjegyének katalógusából kikereshetik, hogy mely fa lenyomatát rajzolták le. 

3. feladat: A séta során gyűjtött termésekből készítsenek lenyomatokat. 
Tantárgyi integráció: technika, rajz. 
 
 

4., 5., 6. feladat: Egyéni megoldások. 

Kiegészítő irodalom: A Magyar Madártani Egyesület honlapján sok hasznos 
információ mellett madárhatározót is találunk: www.mme.hu  

http://www.mme.hu/
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A piaclátogatásunk célja, hogy beszerezzük a szobrokhoz és a salátához szükséges alapanyagokat. Írjuk össze, 
miből mennyit kell vennünk! Becsüljük meg, mennyibe fog kerülni! Vigyünk kosarakat, vászontáskákat! 
Osszuk fel a feladatokat! 
Több alkalommal is ellátogathatunk a piacra. Ősszel a gyümölcssaláta-projekthez, tavasszal a görög saláta 
készítéséhez, vagy a csalamádéhoz, az eperlekvár készítéséhez szükséges gyümölcs vásárlásakor. 
Ha nincs lehetőség vásárlásra, lehet kérni minden gyermektől, hogy otthonról hozzon zöldséget, kinek mi van 
otthon. 

A piaci sétát megelőzheti egy zöldség-gyümölcs totó. 
Utána lehet rendezni egy Mi micsoda? játékot a piacon. Ki melyik zöldséget, gyümölcsöt ismeri fel? 
Az a tapasztalat, hogy keveset járnak vásárolni a gyerekek szüleikkel, így alig ismerik a zöldségeket. 

Kiegészítő tevékenység:   
Memóriajáték készítése zöldségek, gyümölcsök képeivel és nevével. 
Dooble készítése: https://micetf.fr/symbole-commun/ 
Zöldségbingó készítése. 
Gyümölcsbingó készítése. 
Zöldség-sudoku: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#sudoku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://micetf.fr/symbole-commun/
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html#sudoku
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Az előző órán összeírt mennyiség, hozzávalók (alma, körte, banán, szőlő, citrom leve) beszerzése a piacon. 
Mérlegfajták: pl. karos mérleg működésének megfigyelése. 

1. feladat: lehetséges megoldások: zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, tejtermékek, virágok, fűszerek, 
frissensültek, pékáru. 

2. feladat: Egyéni megoldás. 

3. feladat: 
1. A hozzávalók előkészítése, mosása. 
2. Darabolás, aprítás.  
3. Hozzávalók összekeverése, ízesítés. 
4. Tálalás. 

4. feladat: Vállérintős játék: 
Játékidő: 10 perc 
Létszám: 10–20 fő 

A csoportot körbe állítjuk, egy vállalkozó kedvű résztvevőt pedig megkérünk, hogy álljon a kör közepére. A 
körből valaki bemondja a csoport egyik tagjának a nevét, a középen állónak pedig rá kell csapnia a név 
tulajdonosának a vállára. A név tulajdonosa úgy tudja ezt elkerülni, ha bemondja a csoport egy másik tagjának 
a nevét, aki így a középen álló új „célpontjává” válik. Aki túl lassan, vagy nem létező nevet mond be, és 
rácsapnak a vállára, annak helyet kell cserélnie a középen állóval. A csere után a korábban középen állónak kell 
először nevet mondania.  
 

Változat: Ebben a változatban minden játékosnak választania kell egy zöldség- vagy gyümölcsnevet, lehetőség 
szerint a kedvencét. Így saját nevük helyett ezeket kell bemondaniuk, mielőtt rácsapnak a vállukra. A játék így 
nehezebb lehet egy kicsit, hiszen több koncentrációt igényel, ennek köszönhetően azonban a résztvevők 
megismerkedhetnek egymás ízlésével is. 
A játék második változata inkább a koncentrációs képességre fókuszál. 
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1-2. feladat: Látogassanak el a pékségbe, adjunk ehhez előzetes megfigyelési szempontokat, egyéb 
feladatokat. Pl. figyeljék meg ki, hogyan, mit dolgozik, készítsenek riportot a pékkel, az eladóval, egy vásárlóval 
(kedvenc péksüteménye, elégedett-e stb.). Írják össze, mit sütnek, milyen recept alapján, van-e különleges 
kínálatuk (pl. lisztérzékenység, gluténérzékenység, cukorbetegek), készítsenek kovászt, készítsenek 
kenyértésztát, süssenek kenyeret, majd egyék meg, amit készítettek.  
A receptet írják le, fotózzák a folyamatot! Értékeljék önmaguk és mások munkáját!  

3. feladat: Mivel témanap: énekeljenek, őröljenek búzát lisztté mozsárral, keressenek kenyérrel kapcsolatos 
mondásokat, szólásokat stb. Komplex legyen! Kis csoportban más-más tevékenységet végezve. 
Esetenként tájházban vagy helytörténeti múzeumban is láthatnak olyat, hogy régen hogyan készült a kenyér. 
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4. feladat:  
1. Csészékben előkészítik a dagasztáshoz szükséges anyagokat: só és élesztő. 

2. Ellenőrzés után a tartályból a liszt a dagasztócsészébe kerül. 

3. Automata adagolja a tésztakészítéshez szükséges meleg vizet. 

4. A csészét a dagasztógéphez karok szorítják. 

5. A dagasztást ma már géppel végzik, mert nehéz munka. 

6. Dagasztás után a kenyértészta 30 percet pihen. Ezalatt a kovász keleszti a tésztát. 

7. A megkelt tésztát billenőszerkezet továbbítja a tésztaosztó gépbe. 
8. Időnként ellenőrzik, hogy a gép pontosan adagolja-e a tésztát. 
9. Egy 2 kg-os kenyérhez 2,25 kg tészta szükséges, a többlet gőz formájában távozik el a tésztából. 
10. A tésztát a gömbölyítőben, majd a hosszformázóban alakítják. 
11. A szakajtóba helyezett kenyértészta még 50 percet áll. 
12. Ekkor látják el címkével a kenyeret. (Olvassátok el, mit tudtok meg a címkéről!) 
13. A szakajtóból a tészta a kemencébe kerül. 
14. Metszik, majd vizes kefével áttörlik, ettől lesz fényes, tetszetős a kenyér. A tészta szállítószalagon jut a 
kemencébe. 
15. Ellenőrző nyíláson keresztül figyelik a kenyér sülését. 
16. A kenyér 50 perc alatt ropogósra, pirosra sül. 
17. A forró kenyér tárolókocsira kerül, majd kétórai hűlés után szállítható, zárt szállítókocsival az üzletekbe. 

Kiegészítő irodalom: Kisfilm arról, hogyan készül a kenyér: https://www.youtube.com/watch?v=XFpVjsq1Xo4 

A kisfilm megtekintése után keressék meg a kenyérsütés régen és ma között a kapcsolódási/közös pontokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XFpVjsq1Xo4


NT-98714 Fe d ezd  fe l  a  v i lá got !  Kö rn yez et i sm er et  4 .  –  Ta ní tó i  k éz i kön yv  

176 
 

munkafüzet 

 

1. feladat: 4, 3, 1, 2 

2. feladat: A kisfilm után töltsék ki! 
Régen: dagasztás, kelesztés teknőben. 
Ma: dagasztás, kelesztés gépekkel. 

3. feladat: Egyéni megoldás. 

4. feladat: Énekeljék el a dalt, és mutogassák is mozdulatokkal. Így még jobban rögzül a sorrend. 

5. feladat: A malomjáték szabálya röviden: 2 játékos játssza. Adott 9-9 eltérő színű korong, amit fel kell helyezni 
a táblára, és úgy kell őket tologatni, hogy legalább három azonos színű egymás mellett legyen. Ha ez teljesül, 
akkor levehetjük az ellenfél egyik korongját. Ezt lehet kaviccsal vagy bármi mással is helyettesíteni, így tényleg 
könnyű saját malomjátékot készíteni. 
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Ráhangolás: Szóforgó után játszhatnak halmazos játékot. Álljanak egy csoportba a tengerparton nyaralók, egy 
másikba a sporttáborba jelentkezők stb. Biztos lesznek közös halmazok is. 
Tantárgyi integráció: matematika 

1. feladat: A nyári időjárás egyre szélsőségesebb. Erről is essen szó! 

2. feladat: Veszélyek: tiltott helyen fürdés, leégés, napszúrás, sportolás közbeni balesetek, vízi balesetek. 
Riasztások: vízparton viharjelzés, időjárási riasztás. Beszélgessünk arról, hogy mely esetekben mi a teendő! 
Hogyan lehet megelőzni? 
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 3. feladat: Sok gyermek utazik nagyszülőhöz vidékre. A ház körüli munkáknál, a kertben mindig akad segíteni 
való. Gyümölcsök, zöldségek betakarítása, eltevése, savanyítása. 

4. feladat: Gyűjtsünk össze kirándulóhelyeket az óra elején történő beszámoló alapján. 
Helyezzék el Magyarország térképén ezeket a helyeket (térképismeret gyakorlása)! 

Adjuk ki a házi feladatot a nyári szünet minden napjára, ehhez hasonlóan:  
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Rajzolják vagy írják le, hogy mit szeretnének csinálni a nyáron! 
 
 
 

A nyomhatározó segít beazonosítani a II. fejezet 3. lecke feladatánál az 
állati nyomokat. 
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3. MELLÉKLET – TANÁRI TABLÓ 

Tankönyv 87. oldal, VI. fejezet 7. lecke: 
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Tankönyv 94. oldal, VII. fejezet 5. lecke: 

  
 


