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Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú, „A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és 
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Kedves Diákok!
Az elmúlt években sok ismeretet szereztetek a környezetismeret-órákon maga-
tokról, a növényekről, az állatokról, a természeti jelenségekről.

Az idei évtől természetismeret-órákon bővíthetitek tudásotokat világunk 
anyagairól, az időjárásról, a térképek használatáról, környezetünk védelméről. 
Sok mindent tudhattok meg Magyarország tájairól, növényeiről, gombáiról, ál-
latairól. Megismerhetitek az ember testfelépítését, és azt is, hogy miként óvhat-
juk meg egészségünket.

Könyvünkben a tananyag megértését sok képpel, ábrával segítjük, olvas-
mányokkal tesszük érdekesebbé. A tananyag legfontosabb fogalmait félkövér 
betűkkel kiemeljük. Igyekszünk élményt nyújtóan átadni azokat az ismereteket, 
melyek könnyebbé teszik világunk, környezetünk és testünk megismerését.

A tudásotok megerősítését munkafüzettel is segítjük. Kitöltésével kellően el-
mélyülhettek a tananyagban, további információkat kaptok, és felkészülhettek 
a tudáspróbákra.

Reméljük, nagy kedvvel és sikerrel forgatjátok majd könyvünket, és rengeteg 
ismerettel bővül tudásotok! Kívánjuk, hogy legyetek a természetet értő, szerető, 
ápoló és védő emberek!

Bevezető

Sok élményt kívánnak a szerzők!
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A tankönyvben használt jelek

Olvasmány- és könyvajánló

Érdekesség

Keress rá az interneten!

Kísérletezz!

Filmajánló 
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Anyagok, tárgyak a környezetünkben
Az anyagok alakítása, változtatása
A testek mérhető tulajdonságai
Szilárd, folyékony és gázhalmazállapot
A víz fagyása és olvadása
A víz párolgása, forrása és lecsapódása
Víz a természetben
Az ember és a víz
Környezettudatos magatartás
Szelektív hulladékgyűjtés
Jelek, jelzések a környezetünkben
Égés, tűzvédelem

I.  Az anyagok
világa
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1. Anyagok, tárgyak a környezetünkben

Anyag és test
A hétköznapi nyelvhasználatban többféle módon is 
értelmezhetjük az anyag szót. Például amit a taná-
raidtól tanulsz, az a tananyag. A varrónő anyagnak 

hívja a textilt, amiből a ruhát varrja. A múzeumban kiállított tárgyak ösz-
szessége a kiállítás anyaga. 

Természetismeret-órán a  környezetünkben lévő 
anyagok tulajdonságait szemléljük. A  későbbi tanul-
mányaitok során a  fizika és kémia tantárgy vizsgálja 
ezeket részletesebben. Ezekben a  tudományágakban 
testnek tekintünk minden tárgyat, de minden élő-
lényt is.

A környezetünkben lévő tárgyak különböző anya-
gokból állnak. Az anyagokat nagyon apró részecskék 
építik fel. Ezek a részecskék szabad szemmel nem lát-
hatók, csak számítógép vezérelte mikroszkópokkal 
vizsgálhatók (1. ábra). Minden anyagnak vannak meg-
figyelhető tulajdonságai, például méretük és tömegük. 

Anyagfajták a környezetünkben
Környezetünk anyagait többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. 
Lehet az anyag élő vagy élettelen. A növények, gombák, állatok és em-
berek „élő anyagok”, élőlények. Az élőlények életjelenségeket mutatnak: 
mozognak, lélegeznek, táplálkoznak, növekednek, fejlődnek, szaporod-

nak. Életük során szükségük van különbö-
ző anyagokra: tápanyagra, vízre, levegőre 
(2. ábra). Az élettelen anyagok nem mutat-
nak életjelenségeket. A levegő, a víz, a kö-
vek, az üveg, a műanyagok élettelenek.

Miből készülhet pohár? 
Tényleg nincs semmi az üres pohárban?

1.  Részecskekutató 
munka közben 

2.  Az élettelen anyagok fontosak 
az élővilág fennmaradásában 
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Az anyagok máshogy is csoportosíthatók: meg-
találhatók-e a  természetben, vagy az ember állít-
ja elő? A  fa, a nád, az agyag, a víz és a különböző 
kőzetek, ásványok (3. ábra) előfordulnak a  termé-
szetben, nem az ember készíti őket. Ezek a  ter-
mészetes anyagok. Azokat az anyagokat, melyek 
a természetben nem találhatók meg, mesterséges 
anyagoknak nevezzük. Ezeket az anyagokat az 
ember állítja elő. Ilyen anyag az üveg, a papír, a ke-
rámia, de a vas is. Az előállításukhoz felhasználják 
a természetben előforduló anyagokat is. Fából ké-
szítenek papírt, agyagból kerámiát. 

Az új anyag
Az ősember a  természetben található anyagokból 
készítette eszközeit. Az ember az ókor óta egyre 
bonyolultabb tárgyakat alkotott. Napjainkban az 
ásványi kincsek felhasználásával a kutatóintézetek-
ben új anyagokat hoznak létre. 

Manapság a legelterjedtebb anyag a műanyag. 
Sok előnyös tulajdonsága van, de jelentős hátránya, 
hogy nagyon hosszú ideig nem bomlik le, szennyezi 
a környezetet (4. ábra). Fontos, hogy a műanyago-
kat külön gyűjtsük, így megoldható az újrahaszno-
sításuk. Ezzel a környezetünket is óvjuk. 

Miből készült a pad, a polc, a tábla, az ablak és a könyved? 
Nevezzétek meg a tanteremben található más tárgyak anyagát is!

3.  Az ember ősidők óta használja 
a természet anyagait 

4.  A műanyag palack csak 450 év alatt 
bomlik le a természetben 

Élő és élettelen dolgok vesznek körül bennünket. 
Az élőlények életjelenségeket mutatnak, az élettelen anyagok nem. 
Testnek tekintünk minden tárgyat és élőlényt. 
A környezetünkben lévő tárgyak különböző anyagokból állnak. 
A természetben előforduló anyagokat természetes anyagoknak nevezzük.
Azok az anyagok, amelyek a természetben nem találhatók meg, a mesterséges 
anyagok. Ezeket az ember állítja elő.
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2. Az anyagok alakítása, változtatása

Mindennapjainkban többféle változást okozha-
tunk a körülöttünk lévő tárgyakban. Lapozáskor 
elszakíthatjuk, összegyűrhetjük a  füzetet. Lelök-
hetjük a  poharat az asztalról, ezért az összetör-

het. A földre ejtett ceruzának kitörhet a hegye. A kilincsbe beakadó ru-
hánk elszakadhat. Ezeket a változásokat véletlenül okozzuk. 

Az anyagokat azonban úgy is alakíthatjuk, hogy számunkra szükséges 
tárgyak alakuljanak ki belőlük. Ekkor előre végiggondoljuk, hogyan for-
máljuk meg azokat. A szilárd anyagokat sokféle módon megváltoztathat-
juk, formázhatjuk. 

Nagyszüleink idejében a  játékok nagy részét nem 
a játékboltban vásárolták. A ház körül található anyago-
kat használták fel játékok készítésére: a  fát, a  rongyot, 
a  bőrt, a  kukorica szárát, csuhéját. Mi is könnyen ösz-
szeszedhetjük egy tutaj elkészítéséhez a szükséges alap-
anyagokat. 

A darabolás, alakítás formái
A tutaj testéhez szükséges faágakat a kertből, parkból is 
összeszedhetjük. Barkácsáruházakban akár egyformá-
ra csiszolt faléceket is vásárolhatunk hozzá. A faanyagot 
lombfűrésszel megfelelő méretűre fűrészeljük. Csiszoló-
vászonnal, csiszolópapírral simára csiszoljuk az éleket. A  fadarabkákat 
fonallal vagy madzaggal egymáshoz kötözzük. Kézifúróval lyukat fúrunk
az árbócnak. Textilből nyírjunk ki ollóval egy tenyérnyi méretű darabot, 
ez lesz a vitorla. Majd ezt egy hurkapálcikára ragasztva vagy varrva az 
árbócrúdhoz kötözzük. A tutaj testére rávéshetjük egy faragókéssel ne-
vünk kezdőbetűjét. Az ügyeskezűek kormánylapátot is faraghatnak hoz-

Milyen anyaggal dolgozik az asztalos? 
Milyen szerszámokkal munkálja meg az anyagot?

Nézd meg a képet (1. ábra)! Milyen anyagokra 
lenne szükséged az elkészítéséhez? Milyen 
kéziszerszámok szükségesek a munkához?

A FÁK VÉDELMÉBEN NEM SZABAD 
LETÖRNI AZ ÉLÓ́ ÁGAKAT!

1.  Tutaj

árbóc

vitorla

a tutaj teste
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Alakváltoztatás régen és ma
Száz évvel ezelőtt elektromos berendezések nélkül, kéziszerszámokkal 
dolgoztak a mesteremberek. Így munkálta meg a fát az ács, az asztalos, 
a bőrt a varga, a cipész, a fémet a kovács, az ötvös, az agyagot a fazekas, 
a szövetet a takács, a szabó. Ezek a foglalkozások ma már egyre ritkáb-
bak, de kultúránk részei. Fontos, hogy megőrizzük hagyományainkat, 
köztük a népi iparművészeteket ápoló mesterségeket. 

Napjainkban az anyagokat gyárakban, üzemekben, jórészt gépek 
segítségével munkálják meg, sokszor emberi kéz érintése nélkül. Fűrész-
üzemekben gépek darabolják, fűrészelik, csiszolják a fát (4. ábra). Bútor-
gyárakban lyukakat fúrnak bele, és összeillesztik, ragasztják a darabokat. 
A  fémeket óriási kohókban olvasztják meg, majd öntik formákba. A  le-
vesbe kerülő tésztát is tésztagyárakban nyújtják, darabolják, morzsolják 
a kellő vastagságúra, méretűre.

Tudtad? Japánban 
művészi szinten 
művelik a papírhaj-
togatást (3. ábra), 
az origamit.

A faragást új anya-
gokban is kipró-
bálja az ember 
(2. ábra).

3.  Japánban 
szerencsét jelent 
a darumadár

2.  Jégszobor

4.  A házgyárakban készített elemekből gyorsan megy 
az építkezés 

zá. A kész tutajt kipróbálhatjuk a fürdőkádban vagy kiránduláskor egy tó 
vagy patak vizén. Papírból hajtogatással sokkal gyorsabban is készíthe-
tünk kishajót. 

Az előbb felsorolt munkafolyamatokban az a közös, hogy velük meg-
változtattuk az anyagok alakját, vagyis alakváltozás történt. 

g

33 Japánban

A szilárd anyagokat sokféle módon megváltoztathatjuk, formázhatjuk: 
daraboljuk, vágjuk, csiszoljuk, fúrjuk, faragjuk, nyírjuk, hajtogatjuk. 
A különböző munkafolyamatokkal megváltoztatjuk az anyagok alakját. 
Ezt a folyamatot alakváltoztatásnak hívjuk.
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3. A testek mérhető tulajdonságai

A testeknek vizsgálhatjuk az alakját, szí-
nét, szagát, hőmérsékletét, halmazálla-
potát, méretét. Ezeket a tulajdonságokat 
megfigyeljük, érzékeljük. Segítenek ben-

ne az érzékszerveink: szemünk, orrunk, fülünk, nyelvünk, bő-
rünk (1. ábra). Érzékszerveinkkel a legtöbb tulajdonságot csak 
megbecsülni tudjuk, ezért van szükség arra, hogy ezeket meg-
mérjük.

A mérés
Gyakran mondjuk azt, hogy a tea túl meleg, a leves túl hideg. Az is-
kolatáska lehet nehéz, a radír kicsi, vagy az iskola túl távoli. Ekkor 
a korábbi tapasztalataink alapján csak körülbelül viszonyítot-
tunk. Ezzel szemben méréskor pontosan határozzuk meg a test 
tulajdonságát. Mérés során a mérendő mennyiséget összehason-
lítjuk a különböző mértékegységekkel. A testeknek a legyakrab-
ban mért tulajdonságai: a hosszúság, a  tömeg, az űrtartalom 
(térfogat) és a hőmérséklet. 

Hosszúságmérés
Figyeld meg! Az utcán a járda keskenyebb, az úttest szélesebb. 
A kisgyerekek alacsonyabbak, mint a felnőttek. A fák magasab-
bak a bokroknál. A radír rövidebb, mint a ceruza. 

Az ember a történelem során többféle mértékegységet 
használt, sokáig egy-egy emberi testrész nagyságával mérték 
a hosszúságot (2. ábra). Ezeknek a mérete nem egységes, em-
berenként változó.

Milyen magas az itt látható, kockákból épített torony? 
Becsüld meg! Milyen mértékegységben adnád meg a méretét? 

1.  Érzékszerveinkkel mérni
nem tudunk, ahhoz nem 
elég pontosak

2.  Könyökkel is mértek régen, 
hosszúsága körülbelül 
44 centiméter 

Nézz utána!

Mit értünk a következő szavak alatt: hüvelyk, arasz, láb?
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A hosszúsággal a testek méreteit vagy egymástól való távolságukat hatá-
rozhatjuk meg. Mértékegysége a méter (m). A kisebb tárgyakat mérhetjük 

milliméterben (mm), centiméterben (cm)
vagy deciméterben (dm). A városok közti tá-
volságot kilométerben (km) mérjük. Gyakran 
használt mérőeszköz a vonalzó és a mérősza-
lag (3. ábra). Napjainkban egyre jobban elterjed 
a lézeres távolságmérő használata (4–5. ábra).

Tömegmérés
A tömeg a testekben lévő anyag mennyisége. A tömeget mérleggel mérjük. 
Sok helyen használunk mérleget: otthon a konyhában vagy a fürdőszobá-
ban (6. ábra), az élelmiszerüzletekben, a piacon, az orvosi rendelőben, 
a gyógyszertárakban, de a postán is találkozhatsz vele. A tömeg mérték-

egysége a  kilogramm (kg). Kisebb meny-
nyiségek mérésekor használt mértékegység a
dekagramm (dkg) vagy a gramm (g). A  na-
gyon nehéz tárgyak tömegét tonnában (t) szo-
kás megadni. 

Űrtartalommérés
Az űrtartalommal bármelyik folyadék mennyiségét megadhatjuk. Mérték-
egysége a liter (l). A kisebb mennyiségeket deciliterben (dl), centiliter-

ben (cl), milliliterben (ml), a nagyobb meny-
nyiségeket pedig hektoliterben (hl) adjuk 
meg. Otthon vagy az iskolában az űrtartalom, 
azaz a térfogat mérésére mérőpoharat vagy 
mérőhengert használunk (7. ábra). 

3.  A mérőszalag 
sok foglalko-
zásnál fontos 
mérőeszköz 

4.  Az építésvezető
lézeres távolságmé-
rőt használ a mun-
kájához 

5.  A mai modern autókat 
távolságmérő eszközök-
kel szerelik fel 

6.  A csecsemők tömeg-
gyarapodását gyakran 
kell ellenőrizni 

7.  Folyadékokat, lisztet 
és rizst is mérünk mérő-
kancsóval 

1 cm = 10 mm

1 dm = 10 cm

1 m = 10 dm = 100 cm

1 km = 1000 m

1 kg = 100 dkg = 1000 g

1 dkg = 10 g

1 t = 1000 kg

1 l = 10 dl = 100 cl

1 l = 1000 ml

1 hl = 100 l

Méréskor pontosan határozzuk meg a mérhető értékeket: a mérendő mennyi-
séget összehasonlítjuk a különböző mértékegységekkel. A testek leggyakrabban 
mért tulajdonságai: a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és a hőmérséklet.
A hosszúság mértékegysége a méter (m).
A tömeg mértékegysége a kilogramm (kg).
Az űrtartalom mértékegysége a liter (l).
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4. Szilárd, folyékony és gázhalmazállapot

A halmazállapot az anyagnak azt a tulajdonságát (ál-
lapotát) mutatja, hogy milyen erősen kapcsolódnak 
egymáshoz az alkotórészecskéik. A három leggyakoribb 
állapot a szilárd, a folyékony és a gázhalmazállapot.

A szilárd halmazállapot
A szilárd anyagokat felépítő nagyon apró részecskék között 
erős vonzás van. Ezek a  részecskék szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz, nagyon kicsi hely van közöttük. Ezért a  szilárd 
anyagok alakjukat megtartják, ha nem éri őket erősebb külső 
hatás. 

A szilárd anyagok keménységükben eltérhetnek. Van köz-
tük puha, mint a  gyapjú, a  bőr, képlékeny, akár a  gyurma 
(1. ábra), vagy rugalmas, mint a gumi. Ezeket a gyerekek is össze 
tudják nyomkodni. De ezek a testek a térben ugyanakkora he-
lyet foglalnak el összenyomás előtt, közben és utána is. A szö-
veteket, a papírt kézzel könnyen összehajtjuk vagy feltekerjük, 
akár el is szakíthatjuk őket, így megváltoztatjuk az alakjukat.

A keményebb szilárd anyagú tárgyak sem egyformák 
(2.  ábra). Vannak rugalmasabbak, hajlékonyak, mint a  tor-
naórán használt, fából készült dobbantó vagy egy acélkés pen-
géje. Vannak olyan anyagok is, melyek kevésbé hajlékonyak. 
Ezek megfeszülve törékenyek, mint az üveg, a kerámia vagy 
a kemény műanyagból készült mobiltelefonok hátlapja.

A szilárd anyagok jól megmunkálhatók, többségük alak-
ját szerszámokkal tudjuk megváltoztatni, darabolni, faragni, 
ledarálni vagy összemorzsolni. Tömegük jól mérhető. Ta-
pintásukban is jelentősen eltérhetnek, nemcsak kemény és 
puha létezik, hanem sima és érdes is. A szilárd anyagok vizs-
gálatában segít, hogy jellemző színük lehet. Nagyon kevés 
anyag színtelen közöttük, ilyen lehet tiszta állapotban az üveg 
és a jég.

A méz folyékony vagy szilárd?
Minden szilárd anyag kemény?

1.  A gyurma jól formálható, 
képlékeny, szilárd anyag 

2.  A kosár hajlékony 
fűzfavesszőből készült. 
A tojás héja szilárd, 
de törékeny 
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A folyékony halmazállapot
A folyékony anyagokat is nagyon kicsi részecskék alkotják. A részecs-
kék között gyengébb vonzás van, ezért kevésbé kapcsolódnak egy-
máshoz. Könnyen elmozdulnak, és a  helyüket más részecskék fog-
lalják el. Alakjuk ezért lehet változatos, mindig olyan, amilyen alakú 
edényben tároljuk a folyadékot.

A folyadékokat nem lehet összenyomni. Van gyorsan folyó folya-
dék – híg –, és van, ami lassan csordul – sűrű –, mint a folyékony ra-
gasztó vagy a mustár (3. ábra). 

A folyadékok egy része színtelen: a víz, az ecet, az alkohol, a sósav. 
Ezek között az anyagok között vannak az egészségünkre veszélyesek 
is, ezért nem szabad a  folyadékokat óvatlanul megkóstolni! Fontos, 
hogy a szagukat is megfigyeljük, illetve olvassuk el a flakonon találha-
tó feliratot! Nem szabad veszélyes folyadékokat áttölteni üdítős- vagy 
más élelmiszeres üvegbe (4. ábra)! 

Sok színes folyadék is található a háztartásunkban, ilyen a folyé-
kony szappan, a mosogatószer, az öblítő, a citromlé, a tea, a szörp. 

A gázhalmazállapot 
A gáz-halmazállapotú anyagok (ezeket légneműeknek is hívjuk) ré-
szecskéi között nincs összetartó erő. A részecskék szabadon repül-
hetnek, ütköznek, így teljesen kitöltik a rendelkezésükre álló teret. 
Nincs állandó alakjuk. Légnemű anyagok a légzésünkhöz szükséges 
oxigén és az égéskor keletkező szén-dioxid. 

A légnemű anyagok összenyom-
hatók. Ezt tesszük, amikor felpum-
páljuk a  kerékpár gumiabroncsát. 
A  melegebb gázok felfelé szállnak, 
a  hűvösebbek lefelé ereszkednek 
(5. ábra). A levegőben így változtat-
ják magasságukat a felhők is.

5.  A felmelegített levegő a magasba 
emeli a ballont 

3.  A mustár sűrű 
folyadék 

4.  A háztartási vegyszereink 
veszélyes anyagok! 
Gyerekek elől gondosan el 
kell zárni őket! 

A szilárd halmazállapotú anyagok alakja állandó. Jól megmunkálhatók. 
Keménységük, tapintásuk eltérő lehet. 
A folyadékoknak nincs állandó alakjuk, nem összenyomhatók. 
A gáz-halmazállapotú anyagoknak sincs állandó alakjuk, könnyen 
összenyomhatók.
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5.  A víz fagyása és olvadása

Az anyagok halmazállapota változhat, elsősorban 
a  hőmérséklet befolyásolja. Az anyagok halmaz-
állapotát szobahőmérsékleten szoktuk vizsgálni. 

A  szobahőmérséklet 20 °C-ot jelent. A  mindennapi életben a  leggyak-
rabban a víz halmazállapot-változásaival találkozhatunk. 

A víz tulajdonságai 
A tiszta víz színtelen, szagtalan, íztelen, átlátszó anyag. Szobahőmér-
sékleten folyékony halmazállapotú. Nincs állandó alakja, a  tároló-
edény alakját veszi fel. 

Fagyás 
Hűtés hatására a víz részecskéi egyre lassabban mozognak. 0 °C-on a víz-
részecskékből jégkristályok alakulnak ki. A víz megfagy, jég képződik be-
lőle (1. ábra). A fagyás során az anyag folyékonyból szilárd halmazálla-
potúvá válik.

A leírt kísérletben azt ta-
pasztaljuk, hogy a  lezárt pa-
lack eldeformálódott, a  kupak 
nélküli palackból kidudorodik 
a  jég (2.  ábra). Ez azért van 
így, mert a  jégnek nagyobb 
tér kell (nagyobb a  térfogata), 
mint a  folyékony víznek. Ez 
a  jelenség a  természetben is 
megfigyelhető. Amikor a kőzet-
repedésekben megfagy a  víz, 
tovább repeszti azt, és egy idő 
után a  kőzet darabokra törik. 
A folyamat neve: aprózódás.

Szoktál jégkockát készíteni? Hogyan csinálod?
Hova tűnik a jégkocka az üdítőből?

1.  A tiszta vízből 
készült jég színtelen, 
átlátszó 

Tölts tele vízzel 
két kis 
(kb. 200 ml-es) 
műanyag üdí-
tőspalackot! 
Az egyiket zárd 
le kupakkal! 
Állítva tedd 
az üvegeket 
a fagyasztóba! 
Másnap nézd 
meg a két üve-
get! Mit tapasz-
taltál?

2.  A jéggé fagyott víz kitüremkedik 
a nyitott palackból. A lezárt 
palack alakja megváltozott a jég 
feszítésétől 
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Olvadás

Tegyél jégkockákat egy főzőpohárba, és tölts rá vizet! Állíts bele 
egy hőmérőt! 5 percenként olvasd le a  mutatott értéket, és je-
gyezd fel a füzetedbe! Kezdd el melegíteni a főzőpoharat! Figyeld 
meg, hogy mi történik a jéggel!

A magasabb hőmérsékletű környezetben (csapvíz) a szilárd jégkocka 
olvadni kezd, vízzé válik (3. ábra). Melegítéssel ez a folyamat felgyorsít-
ható. A szilárd anyag a hőmérséklet emelkedésére folyékony hal-
mazállapotúvá válik. Ezt a változást olvadásnak nevezzük (4. ábra). 
A tavaszi melegben is ezért olvad el a hóember.

4.  A napfény melege 
megolvasztja a havat 
és a jeget 

3.  A jég gyorsabban olvad 
melegítés hatására 

A Föld felmelegedése miatt egyre gyorsabban olvadnak a glecs-
cserek (5. ábra). Emiatt az elmúlt húsz évben húsz centiméterrel 
emelkedett az óceánok vízszintje. Ez elöntéssel fenyegeti a part 
mentén fekvő területeket, így a tengerparti városokat is. A jeges 
környezetben élő növények és állatok száma tragikusan fogy. 
Csökken az emberi fogyasztásra alkalmas vízkészlet is.

5. Olvadó gleccser

Fagyáskor a folyékony halmazállapotú anyag a hőmérséklet csökkenésére 
megszilárdul. 
Olvadáskor a szilárd halmazállapotú anyag a hőmérséklet-emelkedés hatására 
folyékony lesz.
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6.   A víz párolgása, forrása és lecsapódása

Az előző kísérletet folytatva tovább melegítjük a  vizet. Azt látjuk, 
hogy egyre több és nagyobb buborék jelenik meg benne (3. ábra). 
Ezek a víz felszíne felé haladnak, majd ott szétpukkannak. A vízből 
gőz keletkezik. A víz 100 °C-on forr. A forrás során csakúgy, mint pá-
rolgáskor, a folyékony halmazállapotú anyag légneművé válik. A kü-

Forrás

Párolgás

Miért lesz a tükör vizes fürdés közben? 
Miért látszik a leheletünk hideg időben?

Főzőpohárban melegíts vizet! Figyeld meg, mi történik!

Tanári segítséggel melegítsd tovább a  vizet, egészen addig, 
amíg a hőmérő 100 °C-ot mutat! Mit tapasztalsz? 
Vigyázz, a gőz súlyos égési sérüléseket okozhat! Az átforróso-
dott főzőpoharat nem szabad puszta kézzel megfogni!

1.  Pára száll fel a forró 
teából 

Párolgás során a folyékony anyag felszíni részecskéi gáz-halmaz-
állapotúvá válnak. Ez játszódik le akkor is, amikor a forró tea vagy 
leves gőzölög (1. ábra). A folyékony vízből légnemű vízpára lesz.

A párolgás folyamatosan és bár-
milyen hőmérsékleten végbemegy 
(2.  ábra). Minél melegebb a  folyadék, 
annál gyorsabb a  párolgás. Ezért szá-
radnak meg gyorsabban a  ruhák me-
legben, mint hideg időben.

3.  A forrásban levő vízben nagy buborékok alakulnak ki 

2.  A növények is párologtatnak 
vizet 
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lönbség a két folyamat között az, hogy ha 
egy folyadék forrni kezd, a hőmérséklete 
nem növekszik tovább, hiába melegítjük.

A háztartásban a  vízgőzt használjuk 
a  vasalóban (4. ábra). Megfázáskor segít 
a gyógyulásban a kamilla- és a mentafő-
zet inhalálása (5. ábra). Ekkor a gyógytea 
gőzét mélyen belélegezzük.

Lecsapódás

A forrásban lévő víz fölé tartott üvegla-
pon vízcseppek jelennek meg. A vízgőz le-
csapódott, újra folyékony víz lett. A légne-
mű anyag a hőmérséklet csökkenésével 
folyékonnyá válik, ezt hívjuk lecsapó-
dásnak (6. ábra). Ezt tapasztaljuk főzés 
közben is, mikor a forró fazékról felemel-
jük a fedőt. A főzőedényben a felmelege-
dett levegőben sok vízgőz van. A felemelt 
fedő alá hirtelen hidegebb levegő kerül, 
és a gőz kiválik a levegőből, folyékonnyá 
válik. Ezért látjuk azt, hogy a fedőről csö-
pög a víz.

A szemüveget viselő ember számára ismerős jelenség, hogy időnként 
bepárásodik a szemüvege (7. ábra). Leggyakrabban ez akkor fordul elő, 
amikor a hidegből a meleg szobába belépünk. A hideg üveg felületén ki-
válik a meleg levegőben lévő vízpára. Ekkor is lecsapódás játszódik le.

A főzőpohárban forralt víz fölé tarts óvatosan egy üveglapot! 
Mit látsz rajta? A gőz az üveglapon lecsapódik, és vízcseppek kelet-
keznek. Légy óvatos, mert a lecsapódó víz forró, az üveglap is gyor-
san átmelegszik, ezek megégethetik a kezed!

5.  A nátha legyőzését segíti 
a kamilla forró gőze 

4.   A gőz megkönnyíti 
a vasalást 

7.   A hűvös szemüvegen 
lecsapódik a pára 

6.  Zuhanyozás közben 
lecsapódik a pára a hideg 
felületen 

Párolgás és forrás során a folyékony halmazállapotú anyag légneművé lesz. 
Lecsapódáskor a gáz-halmazállapotú anyag a hőmérséklet csökkenésére 
folyékonnyá válik.
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7. Víz a természetben

Az élet a  vízben, az ősóceánban ala-
kult ki, és a ma élő valamennyi élőlény 
számára is alapvető életfeltétel. Kör-
nyezetünkben mindhárom halmazál-

lapotban, illetve szinte mindenhol megtalálható: a levegőben, 
a felszínen és a felszín alatt, a talaj különböző rétegeiben is. 

A természetes vizek 
A Föld vízkészletének nagy része az óceánokban, tengerek-
ben található. Ezek a  világűrből is jól láthatók, ezért onnan 
nézve a felszín egy része (kétharmada) kék színű. A Földet „kék 
bolygónak” (1. ábra) is nevezik. Az óceánok, tengerek vize sós, 
emiatt emberi fogyasztásra, öntözésre nem alkalmas. A  fel-
színükről elpárolgó vízből származik a  csapadék nagy része. 
Erről még tanulni fogunk a víz körforgása kapcsán.

A földi vízkészlet kisebb része édesvíz. Az édesvíz nagyon 
kevés sót tartalmaz. Az édesvízkészlet jelentős része a sarki jég-
takaróban megfagyva található (2. ábra).

Az édesvíz valóban édes ízű?
Milyen vizeket ismersz a természetben?

2.  A tengervíz sós, míg a benne úszó jéghegy 
fagyott édesvíz 

A víz világnapját minden 
évben március 22-én ün-
nepeljük. A világnap célja, 
hogy figyelmünket arra 
irányítsa, hogy a víz fon-
tos természeti kincsünk.

Ha lehetőséged van, 
nézd meg a Vad Balaton 
című természetfilmet, 
mely a tavat és a kör-
nyezetét mutatja be 
négy évszakon keresztül. 
„A Balaton az küzd, az 
lélegzik, az él, az mozog. 
Minden évszakban más 
arcát mutatja, és a kör-
nyezete is mindig válto-
zik” – mondja Mosonyi 
Szabolcs, a film készítője.

1.  A Föld, ahogy 
egy űrhajós látja
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A természetben megtalálható vizeket két csoportba sorol-
juk: felszíni vizek és felszín alatti vizek. Felszíni vizek az állóvi-
zek (tó, tenger, óceán) és a folyóvizek (ér, csermely, patak, folyó, 
folyam). Ezekről később bővebben is tanulunk. A felszín alat-
ti vizek közé tartozik a  talajvíz, a  rétegvíz és a  karsztvíz. Ezek 
is édesvizek. A  talajvíz a  talajba beszivárgó csapadékból gyű-
lik össze. Előfordul, hogy a  csapadékot a  talaj már nem nyeli 
el, a  felszínen összegyűlik, belvíz alakul ki (3. ábra). A  rétegvíz 
a talajban található vízzáró rétegek közt megbúvó víz. A vízzáró 
rétegek megóvják a víz tisztaságát. A víz beszivárog a kőzetekbe 
is. A mészkőhegységekbe bejutott víz a karsztvíz, amely hosszú 
idő alatt barlangokat váj ki. A felszín alatti üregekben tavak és 
kisebb folyók bújhatnak meg. Ahol a felszín alatt áramló vizek 
a felszínre bukkannak, ott forrás alakul ki (4. ábra).

Hazánk 2. legnagyobb barlangját, az Aggteleki Nemzeti 
Parkban található Baradla barlangot is karsztvizek alakí-
tották ki. A víz folyamatosan oldja ki a hegy építőanyagát, 
amiből változatos cseppköveket hoz létre (5. ábra).

4.  A Szikla-forrás a Bükk 
hegységben lévő Szalajka-
völgyben 

3.  A belvíz komoly károkat okoz 
a mezőgazdaságban 

5. A cseppkövek több tízezer év alatt alakulnak ki

A víz az élet egyik alapfeltétele. 
A felszíni vizek közül az óceánok, tengerek vize sós, nem fogyasztható. 
A folyók, tavak és a felszín alatti vizeink édesvizűek.
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8. Az ember és a víz

A víz jelentősége 
Az emberi test tömegének több mint fele víz. Egy 
felnőtt embernek napi két, két és fél liter folyadék 
(víz, tea, tej, leves) fogyasztása javasolt. Nyáron kü-
lönösen fontos a folyamatos folyadékpótlás. 

Számunkra az édesvíz iható, ilyen a csapvíz és az ásványvíz is. Figyelmesen 
kóstolva kis különbség észrevehető az ízük között. Ennek az az oka, hogy az 
ásványvíz sok, szabad szemmel nem látható részecskét, sókat tartalmaz, ame-
lyek megváltoztatják a víz ízét. 

A lakosság ivóvízellátásához folyókból, tavakból, kutakból nyerjük a vizet. 
Az onnan kiemelt víz csak tisztítás után válik ihatóvá. A tárolására szolgáló víz-
tornyokból csővezetéken keresztül jut el a víz az otthonokba (1. ábra). 

A víz hasznosítása 
A Föld különböző pontjain egyre szélsőségesebb a csapadék eloszlása. Helyen-
ként és időnként rengeteg csapadék hullik, máshol és máskor viszont aszály 
pusztít. Vízhiány esetén a mezőgazdaságban öntözéssel pótolják a növények 
fejlődéséhez nélkülözhetetlen vizet.

Álló- és folyóvizeink jelentős értéke a hal. Természetes vizeinken és mester-
séges halastavakon az ember hosszú ideje foglalkozik halászattal. A hal fon-
tos és egészséges táplálékunk. 

A különböző iparágak is sok vizet használnak fel. 
Tiszta vízre van szüksége az élelmiszeriparnak, gyógy-
szergyártásnak. A fémek gyártása, a vegyi anyagok előál-
lítása és a papírgyártás is jelentős vízfogyasztó. A felme-
legedő ipari berendezések hűtésére is nagy mennyiségű 
vizet használnak. 

A tavaknak, a  folyóknak, a  tengereknek fontos sze-
repe van az áruszállításban és a közlekedésben is. A vízi 
szállítás előnye, hogy nagy mennyiségű árut lehet vele 
nagy távolságra olcsón eljuttatni (2. ábra). Turista- és ki-
rándulóhajók is közlekednek nagyobb vizeinken, élmé-
nyeket nyújtva az utazóknak.

Miért fontos számunkra a víz?
Mit tehetünk a vizek tisztaságáért?

1.  A margitszigeti 
víztorony kilátóként 
is működik 

2.  A bárkák, uszályok akár száz teherautó 
rakományát is szállítják 
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A bővizű és nagy esésű folyók energiája a  megújuló energiaforrások 
közé tartozik. A  vízi energiát egykor vízikerekek hajtására használta az em-
ber, ma pedig elektromos áramot termel belőle (3. ábra). A gyógy- és meleg 
vizes (termál-) fürdőket sok turista látogatja gyógyulást és kikapcsolódást 
keresve. Magyarország különösen gazdag gyógy- és termálvizekben (4. ábra). 
A  vízpartokat pihenésre, szórakozásra, sportolásra, horgászatra is hasz-
náljuk.

A vizek szennyezése 
Az ember számára nélkülözhetetlen a víz. A gazdaság több területe is használ-
ja. Sajnos nemcsak használja, hanem közben szennyezi is.

A leggyakoribb vízszennyező anyagok az iparban és a mezőgazdaságban 
használt vegyszerek. Károsak a  folyékony és szilárd háztartási hulladékok
(5. ábra) és a kezeletlen szennyvizek (6. ábra) is.

4.  A Hévízi-tó Európa legnagyobb 
gyógyhatású meleg vizű tava 

3.  A hegyi folyók energiáját vízi 
erőművek hasznosítják 

5.  A műanyag palackokkal 
vegyszerek is kerülhetnek 
a vizekbe 

6.  A tisztítatlan szennyvíz az élő-
vizekbe jutva szennyezi és meg-
fertőzheti a környezetet 

Egy átlagos 
amerikai ember 
naponta 500 
liter vizet hasz-
nál el. Ugyanez 
egy afrikai 
család eseté-
ben 12 liter. 
Magyarorszá-
gon átlagosan 
napi 140 liter 
vizet engedünk 
ki a csapból.

Az ember számára nélkülözhetetlen a tiszta ivóvíz. 
A vizet hasznosítjuk a mezőgazdaságban, az iparban, a szállításban, a közleke-
désben, illetve sportolásra és pihenésre, a szabadidő kellemes eltöltéséhez is. 
Sajnos az emberi tevékenység miatt vizeink nagy része szennyezett.
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9. Környezettudatos magatartás 

Környezetünk hatással van az életünkre. Ré-
gen az ősember szorosan együtt élt a termé-
szettel, a  növényekkel, az állatokkal. Az idő 
múlásával egyre jobban megismerte a  vilá-

got. Eszközöket, szerszámokat, majd gépeket készített, melyekkel 
átalakította környezetét. Napjainkra a  természetben túl sok kárt 
okoztunk. 

A mezőgazdaság, az ipar, a közlekedés fejlődése, a gyarapodó 
népesség és a  települések növekedése súlyos szennyezéseket 
okoz. Fontos feladatunk a Föld értékeinek megőrzése, a környezet-
szennyezés csökkentése. Eddig sokszor óvatlanul bántunk a kör-
nyezetünkkel. 

A környezetszennyezés
A környezet szennyezéséért az ember a felelős. A gyárak, a közlekedés 
és a háztartások rengeteg káros anyagot juttatnak a levegőbe. A nagy-
városok levegője gyakran már egészségtelen az ott élőknek (1. ábra), 
pusztítja a növényeket, mérgezi az állatokat, a talajt és a felszíni vizeket. 
Vizeinkre nagy veszélyt jelentenek a mezőgazdaságban használt vegy-
szerek, műtrágyák is. Ezek a talajba jutó anyagok, a betemetett szemét-
ből kioldódó mérgek a felszín alatti vizekbe kerülnek, és károsítják azo-
kat. A levegő, a vizek és a talaj szennyezése veszélyes a növények és 
állatok életére, az ember egészségére.

Környezetünk védelme
Minden ember tehet azért, hogy egészségesebb környezetben éljen. 
A környezetvédelem kiemelt feladat (2. ábra). A mezőgazdaságban és 
az iparban dolgozók felelőssége a helyes eljárások alkalmazása, példá-
ul a körültekintő vegyszerhasználat, a helyes talajművelés, az ásvány-
kincsek átgondolt felhasználása, az elhagyott bányaterületek helyreál-
lítása, a szennyvizek tisztítása, a levegőbe kerülő füst szűrése.

Hogyan védjük meg a környezetünket? 
Szerinted miért fontos a környezetvédelem?

1.  A nagyvárosok szennye-
zett levegője egészségre 
ártalmas 

2.  A szemetet anyaga 
szerint elkülönítve 
dobd ki! 
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A magánszemélyek is sokat tehetnek lakóhelyük tisztaságáért, 
a  környezet védelméért. Biztosan te is sokszor hallottad már: Ne 
szemetelj! Csak a kijelölt helyre tedd a szemetet! Gyűjtsd szelektíven 
a hulladékot! Ne folyasd feleslegesen az ivóvizet a csapból! Kapcsold 
le a lámpát, ha kimész a szobából! Kapcsold ki a tévét, számítógépet, 
ha nem használod! Használaton kívül húzd ki a telefontöltőt a konnek-
torból! Ne hagyd nyitva az ablakot, ha fűtünk a szobában! 

Egyre többen vannak, akik a városi közlekedésre nem az autóju-
kat használják. A  nagyváros szélén épített parkolókban hagyják az 
autót, és onnan közösségi közlekedési eszközökkel jutnak be a város-
központba. E  közlekedési eszközök többsége elektromos árammal 
működik. Ilyen az elővárosi vasút, a HÉV, a metró, a villamos és a tro-
libusz. Az autóbuszok zöme már gáz- vagy elektromos meghajtású. 
Ezek a  járművek kevésbé szennyezik a  levegőt. Az elektromos vagy 
hibrid meghajtású autók használata pedig jó megoldás lehet azok-
nak, akik nem tudják nélkülözni az autójukat. Sok ember használja 
a városban is a kerékpárját. A biciklizés egészséges, gyors és környe-
zetbarát (3. ábra).

Csomagoljunk okosan!
Jelentős környezetszennyezést jelentenek a  csomagolóanyagok. 
A csomagolóanyagok általában műanyagból, papírból vagy fémből 
készülnek. Legtöbbször egy használat után kidobjuk őket, és ezzel 
rengeteg szemetet termelünk. Fontos tehát, hogy a csomagolóanya-
gokat lehetőség szerint az anyaguk szerint szétválogatva dobjuk ki. 
Válasszuk meg okosan a  csomagolóanyagokat! A  nejlonzacskó he-
lyett használjunk papírzacskót vagy többször használható textil-
szatyrot (4. ábra). Kerüljük az egyszer használatos műanyag poharat, 
szívószálat. Az italok csomagolóanyagánál fontos szempont, hogy 
újrahasznosítható legyen. A  feleslegessé vált csomagolóanyagokat 
szétválogatva (szelektíven) gyűjtsük!

4.  Többször használható 
textiltáskával járjunk 
bevásárolni! 

3.  A kerékpározás 
egészséges, 
és nem szennyezi 
a környezetet 

Egyre több mozgalom szervez környezetvédelmi napokat. Ilyen világméretű akció az autómentes 
világnap, a föld órája, a föld napja, a madarak és fák napja. Járj utána, mikor tartjuk ezeket!

Környezetünk védelme kiemelt feladat. Mindannyian tehetünk a természet 
megóvásáért, a levegő, a talaj és a vizek tisztaságáért. 
A környezettudatos magatartás része az energiaforrások takarékos felhasználása, 
a közlekedési eszközök, csomagolóanyagok átgondolt megválasztása.
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10. Szelektív hulladékgyűjtés

A Földön élő emberek száma gyorsan növekszik. 
Életmódunkból adódóan rengeteg szemetet ter-
melünk. Sokszor felesleges dolgokat, illetve a szük-
ségesnél többet vásárolunk például élelmiszerből, 

ruhaneműből, kozmetikai termékekből. Ezek és a  csomagolóanyaguk 
nagy része a szemetesbe kerül. Egyre többen gondolják azt, hogy ez pa-
zarlás, és egyre tudatosabban vásárolnak. Jól meggondolják, hogy mit és 
mennyit tesznek a kosarukba. Figyeljünk mi is arra, hogy lehetőleg olyan 
terméket vásároljunk, amiből kevés szemét keletkezik!

Minden hulladék szemét is?
Sok háztartásban egy kukába kerül minden feleslegessé vált anyag: étel-
maradék, újságpapír, üdítősdoboz, műanyag palack, mosószeres flakon. 
Az emberek lakóhelyén összegyűlt szemetet nevezzük kommunális hul-
ladéknak. Hétről hétre jelentős mennyiségű szemét gyűlik össze, amit 
kukásautókkal szállítanak a szeméttelepekre vagy szemétégető művek-
be (1. ábra). Sok helyen a szeméttelepen földbe ásott gödrökbe borítják 
a szemetet, amit betemetnek. Ez a megoldás súlyosan károsítja a kör-
nyezetet, mert bemosódnak a talajba és onnan a vizekbe a  veszélyes 
szennyező anyagok. Az új szemétlerakókban már szigetelőanyagokkal 
zárják körbe a szemetet, hogy az ne szennyezze a környezetet. 

Vannak, akik otthon tüzelik el a lakásukban vagy a kertjükben kelet-
kező hulladékot. Ez a gyakorlat nem helyes, mert égéskor rengeteg füst 
és mérgező gáz keletkezik. A  nagyvárosokban működő szemétégetők 
korszerű technológiával semmisítik meg az összegyűjtött szemetet. Így 
nemcsak a szemét mennyisége csökken, de értékes, fűtésre használható 
hőenergiát vagy elektromos áramot termelnek.

Szelektív hulladékgyűjtés
A háztartási kukába vegyesen bedobált anyagok egy részét okosabb len-
ne külön gyűjteni. Sok családi háznál és közterületen is van lehetőség 
szelektív hulladékgyűjtésre. A szelektív hulladékgyűjtés a feleslegessé 

Nézd meg a képet! Mi a véleményed róla? 
Te mit teszel a környezeted tisztaságáért?

1.  A szemét elszállítása, 
szakszerű kezelése 
fontos feladat 

Milyen szemét, 
hulladék kelet-
kezhet a ház-
tartásunkban? 
Készítsetek róla 
gondolattérképet!
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vált tárgyak anyaguk szerint elkülönített gyűjtését jelen-
ti. Az erre alkalmas gyűjtőedények különböző színűek 
(2. ábra). Más tárolóba tegyük a feleslegessé vált papírt, 
műanyagot, fehér üveget, színes üveget, a fém italos- 
és konzervdobozokat! Sok iskolában már bevezették ezt 
a  jó gyakorlatot. A szelektíven gyűjtött hulladékot külön 
szállítják el a többi szeméttől. Igyekezzünk minél többen 
különválogatni a szemetünket! 

Zöldhulladék
A kertes házakban a tavaszi, nyári, őszi hónapokban sok 
zöldhulladék keletkezik. Ilyen a lomb, a fa- és bokornye-
sedék, a  nyírt fű és a  gyom (3.  ábra). A  nagyvárosokban 
zöldhulladékos zsákokban szállítják el komposztálásra. 
A kertben mi magunk is felállíthatunk komposztálót, ami-
be a háztartásban és a kerti munkák során keletkező nö-
vényi hulladékokat helyezhetjük. A  komposztálás során 
humusz keletkezik, mely javítja a talaj tápanyagtartalmát.

Veszélyes hulladékok
A használt sütőolajat, festékmaradékot, növényvédő sze-
reket, gyógyszereket és ezek csomagolóanyagait nem 
szabad a  szemetesbe dobni. Az akkumulátorok, száraz-
elemek, gumiabroncsok, fénycsövek, izzók, felesleges 
elektronikai eszközök is veszélyes hulladékok (4. ábra), 
és súlyosan szennyezik a  környezetünket. Ezeket külön 
gyűjtőpontokon, hulladékudvarokban kell leadni.

Háztartási lom
A feleslegessé vált bútorokat, ruhaneműket, játékokat, 
könyveket se dobjuk a szemetesbe. Ezek mások számára 
még használhatóak lehetnek. Az újrahasználati közpon-
tokban és jótékonysági szervezeteknél ezek leadhatók. 
A tönkrement tárgyakat a nagyobb településeken évente 
szervezett módon szállítják el. Fontos, hogy lomtalaní-
táskor sem szabad a veszélyes anyagokat kitenni!

3.  Ágaprítóval feldarabolhatjuk 
a keményebb zöldhulladékot 

4.  Az akkumulátor és a szárazelemek 
mérgező anyagokat is tartalmaznak 

2.  A különböző színű tárolókba más-más 
hulladékot kell tenni 

A háztartásokban sok szemét keletkezik. 
A hulladékokat anyaguk szerint szelektíven kell gyűjteni. 
A veszélyes anyagokat és a háztartási lomokat ne a szeméttárolókba tegyük! 
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11. Jelek, jelzések a környezetünkben

A mindennapi életünkben sokféle jelet, jelzést hasz-
nálunk. Ezek információt közvetítenek. A  jelek he-
lyettesíthetik az írott szöveget, a  beszédet, így azok 
is megérthetik, akik nem tudnak olvasni, vagy nem 
beszélik az adott nyelvet. Sok olyan jelzés van, amit 

a  világ különböző pontjain élő emberek egyaránt használnak. Nagyon 
fontos, hogy ismerjük a veszélyekre felhívó jelzések jelentését.

A tűz- és robbanásveszély jelei
Nagyon sokfelé láthatod a  dohányzást és nyílt láng használatát tiltó 
táblát (1. ábra). Ezeken a helyeken gyúlékony vagy robbanásveszélyes 
anyagok találhatók, például benzinkúton, közlekedési járműveken, 
irodákban, műhelyekben, lépcsőházakban. A  szabadban tüzet rakni 
csak a táblával megjelölt helyen szabad!

A menekülési útvonal jelzései
Minden tanév elején próbatűzriadót tartanak az iskolában. Ekkor megha-
tározott irányban kell elhagyni az épületet. A  kijáratokat és vészkijárato-
kat jelzőfény és tábla jelzi (2. ábra). Az épületben több helyen kifüggesztik 
a menekülési útvonalat. Ezeknek a jelzéseknek az ismerete életet menthet.

Veszélyes anyagok jelzése
A veszélyes anyagok olyan vegyi anyagok, melyek súlyos sérülést vagy 
akár halált is okozhatnak. Veszélyesek az egészségünkre. Óvatosan 
kell velük bánni! Ne érjenek a  bőrünkhöz, ne kerüljön a  szemünkbe, 
a  szánkba! Belégzésük is ártal-
mas lehet. A természetet is szeny-
nyezik. Egyre több ilyen anyag 
vesz minket körül, ezért fontos, 
hogy a  csomagolásukon lévő je-
leket ismerjük (3. ábra), tudjuk 
értelmezni.

Szoktál kirándulni? Miben segítenek 
a képen látható jelek? Láttál már ilyeneket?

1.  A dohányozni tilos 
táblát gyúlékony 
anyagok közelé-
ben is megtaláljuk

2.  A kijáratokat, vész-
kijáratokat jelölő 
táblákon fontos, 
hogy a kijutás 
irányát pontosan 
jelöljék 

3.  Maró hatású és 
égési sérülést okozó, 
illetve a környezetet 
szennyező anyagok  
jelzése 
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4.  Ingerlő, 
az egészségünkre 
ártalmas anyagok 
jelzése

Háztartási vegyszerek, mosó- és tisztítószerek jelei
A takarításhoz, fertőtlenítéshez, mosogatáshoz, mosáshoz sokféle 
háztartási vegyszert használunk. Az emberek egy részének érzékeny 
a  bőre ezekre az anyagokra (4. ábra). Ajánlott gumikesztyűt viselni 
az erős háztartási vegyszerek használatakor, és fontos, hogy a  kellő 
mennyiségben használjuk azokat! Az eredeti csomagolásukból ne 
töltsük át más flakonokba! Be kell tartani a használati útmutató uta-
sításait! Ezeknek a vegyszereknek az eltérő veszélyességét különböző 
jelekkel ábrázolják.

Textilek címkéin látható jelek
Ruháink különböző anyagokból készülnek. Eltérő módon kell őket 
tisztítani, mosni. Van, amit nem lehet mosógépbe, centrifugába vagy 
szárítógépbe tenni. A  ruhákba varrt címkén lévő jelek tájékoztat-
nak arról, milyen körülmények között lehet mosni, vasalni, tisztítani 
a  textíliát (5.  ábra). A  címkén lévő utasítások betartása segít abban, 
hogy ruháinkat hosszú ideig viselhessük.

Legfontosabb közlekedési táblák, 
útburkolati jelek
Az iskolába jövet különböző jelzésekkel, táblákkal találkozhattál. Út-
burkolati jelek, jelzőtáblák, jelzőlámpák segítik a biztonságos közle-
kedést (6–8. ábra).

8.  Csak a zöld jelzésnél 
szabad az úttestre lépni! 
Amikor a piros lámpa 
világít, tilos! 

6.  Gyalogos-átkelőhely, illetve 
gyalogosok és kerékpárosok 
közlekedésére kijelölt úttest 
jelzése 

7.  Elsőbbségadás kötelező 
és Állj! Elsőbbségadás 
kötelező! 
jelzőtábla 

5.  Ruhák tisztítására vonat-
kozó jelzések

Te milyen jelekkel, 
jelzésekkel találkoztál 
az utad során? 

A mindennapi életünkben sokféle jelet, jelzést használunk. Ezek a jelek 
szavak nélkül segítenek az információk megértésében, a szabályok betartásában. 
A legtöbb ilyen jelet egységesen használják a világ legtöbb pontján.
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12. Égés, tűzvédelem

Ha az égés szót halljuk, a  főzés, a  fűtés, a meggyúj-
tott gyertya (1. ábra), egy nyári tábortűz jut eszünk-
be. Az ember sok mindenre használja a tüzet, az ős-
kortól hasznos segítőtárs: hidegben fűtünk vele, fényt 

ad, segítségével főzünk, sütünk. Az ipar a fémek olvasztásában hasznosítja.
Tűzgyújtáshoz éghető anyagra van szükség. Ilyen például a  papír, 

a fa, a háztartási gáz vagy a textíliák. Az a hőmérséklet, melyen az anyag 
égni kezd, a  gyulladási hőmérséklet. Különböző anyagok gyulladási 
hőmérséklete más és más. Az újságpapír meggyulladásához elegendő 
egy égő gyufa melege, de egy fahasábnak magasabb hőmérsékletre van 
szüksége. A robbanékony anyagok égéséhez akár egy szikra is elegendő. 
Az éghető anyagon és gyulladási hőmérsékleten kívül az égés alapvető 
feltétele az oxigén is. Az oxigén a levegőben megtalálható gáz. 

A kísérletben szereplő első gyertya folyamatosan lángol, a  lefedett 
gyertya kis idő múlva elalszik (2. ábra). A jelenség oka az, hogy a pohárban 
lévő levegőből elfogyott az oxigén. Oxigén hiányában nincs égés. Ahogy 
a kísérletben tapasztalhattuk, a lánggal égést fény- és hőjelenség kíséri. 

Az égéskor keletkező hő fűtésre is hasznosítható. Fűtéshez használt 
éghető anyag például a  fa, a szén, a  fűtőolaj, a háztartási gáz és az ég-
hető hulladékokból előállított brikett. Ezeknek az anyagoknak az égése-
kor hőenergia szabadul fel. Gyúlékony anyagnak nevezzük azokat az 
anyagokat, melyek gyorsan lángra kapnak, hevesen égnek vagy robba-

Mit tanultál róla, hogyan ismerkedett meg az ősember a tűzzel? 
Mire használta azt? Mire használjuk a tüzet a mindennapokban?

Gyújts meg két gyertyát, majd fedd le a másodikat egy üvegpohárral! 
Mit tapasztalsz? A kísérlet elvégzésénél vigyázz a biztonságos tűzgyúj-
tásra! Ne érj a lánghoz! Az üvegpohár átforrósodhat! 

A jelenség magyarázata: az üvegpohár pereme már az égéskor ke-
letkező szén-dioxid nagyobb sűrűsége miatt nem enged levegőt, így 
oxigént a pohárba, ezért a láng másodpercekkel a részleges lefedéstől 
kialszik.

1.  Ünnepeink fontos 
kelléke az égő 
gyertya 

2. Oxigén hiányában a gyertya elalszik
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Nézz utána, 
mi a tűzgyújtási tilalom! 
Mikor rendelhetik el?

6.  A tűzoltók munkája 
veszélyes, nehéz, 
de nagyon fontos 

3.  Az autók üzemanyaga 
veszélyesen gyúlékony, 
robbanásveszélyes 

4.  Az égési sérülés fájdalmas 
és nehezen gyógyul 

5.  A természetben könnyen 
okozhatunk tüzet a figyel-
metlenségünkkel 

nást okozhatnak. Ilyen a gázolaj, a benzin és a háztartási gáz (3. ábra). 
Tűzveszélyesek a hajtógázzal töltött háztartási, kozmetikai flakonok. Eze-
ket üresen is tilos tűzbe dobni! Vannak olyan anyagok is, melyek nem 
éghetők. Ilyen az agyag, a porcelán, a homok, az üveg, a víz. 

Tűzvédelem
A tűz veszélyt is jelenthet. Súlyos égési sérüléseket okoz (4. ábra), az égés-
kor keletkező füst és hő halálos lehet. Elégetheti ruhánkat, lakásunkat, 
a környezetünkben lévő növényzetet. Jelentős természeti katasztrófákat 
okozhat egy-egy tűzvihar. A villámlás, a tűzhányókitörés, de a napsuga-
rak tükröződése egy vízcseppen is okozhat erdő- és bozóttüzet. 

A tűzesetek jelentős részét azonban mégis az emberi gondatlanság 
okozza. Egy égve eldobott gyufa, cigaretta, egy magára hagyott tábortűz 
parazsa is nagy károkat okozhat a környezetben (5. ábra). Tűzgyújtási ti-
lalom idején a kijelölt tűzrakó helyeket sem szabad használni. Az egész-
ségünk és értékeink védelmében ne játssz a tűzzel!

A tűzoltás 
Tűz esetén azonnal kérj segítséget! Szólj a legközelebbi felnőttnek, és telefo-
nálj a tűzoltóknak! A tűzoltást, a tűz terjedésének megakadályozását a tűz-
oltók végzik (6. ábra). 

Az iskolában a tűzriadót szaggatott csengőszó jelzi. Ezt hallva a taná-
rok irányításával el kell hagyni az épületet!

TŰZOLTÓSÁG

105

Az égéshez kell éghető anyag, gyulladási hőmérséklet és oxigén. 
Éghetőség szempontjából vannak éghető és nem éghető anyagok. A gyúlékony 
anyagok gyorsan lángra kapnak, hevesen égnek, vagy robbanást okozhatnak. 
A tűz súlyos égési sérüléseket okoz, a keletkező füst és hő halálos lehet. 
Tűz esetén azonnal kérj segítséget! A tűzoltók telefonszáma: 105.
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1. AÖsszefoglalás

mm cm dm m km

g dkg kg t

Az anyagok alakítása

A hosszúság mértékegységei

A tömeg mértékegységei

ESZKÖZÖK MUNKAFOLYAMATOK

természetes mesterséges

élő élettelen

Anyagok csoportosítása

ké
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m
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HAJTOGATÁS

GYÚRÁS

VARRÁS
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Anyagok és halmazállapotok

A víz tulajdonságai
A tiszta víz színtelen, szagtalan, íztelen, átlátszó anyag. Szobahőmérsékleten folyékony halmazálla-
potú. Nincs állandó alakja, a tárolóedény alakját veszi fel. 

szilárd

olvadás

ivóvíz

tisztálkodás

mosás

ipari víz

vízi szállítás, közlekedés

sportolás

szórakozás

pihenés

megújuló energiaforrás

párolgás, 
forrás

fagyás lecsapódás

folyékony gáz

A víz hasznosítása

FELSZÍNI VIZEK FELSZÍN ALATTI VIZEK

ér, csermely, patak, folyó, folyam, tó, 
tenger, óceán

talajvíz, rétegvíz, karsztvíz, barlangi tavak 
és patakok, hévíz

SZILÁRD FOLYÉKONY GÁZ

fa, vas, üveg, jég víz, tej, olaj levegő, vízgőz, füst
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Környezetszennyezés

Jelzések, jelek

LEVEGŐ VÍZ TALAJ

gyárak füstje,
kipufogógázok,
égéstermékek

szennyvíz, mezőgazdasági 
vegyszerek, ipari vegyszerek, 

műtrágyák

vegyszerek, 
műtrágyák, 

hulladék

SZELEKTÍV HULLADÉKOK VESZÉLYES HULLADÉKOK

közlekedési táblák, 
útburkolati jelek, 

fényjelzések

veszélyes anyagok

tűz- és robbanásveszély

háztartási vegyszerek

menekülési útvonal

textilek címkéi

Égés
•  Az égéshez szükséges éghető anyag, gyulladási hőmérséklet és oxigén. 
•  Vannak éghető és nem éghető anyagok. 
•  A lánggal égést fény- és hőjelenség kíséri. 
•  Tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tilos tűzbe dobni!
•  A tűz súlyos égési sérüléseket okozhat!

TŰZOLTÓSÁG

105

papír, műanyag, 

fehér-színes üveg, 

fém italos- és 

konzervdoboz

használt sütőolaj, vegyszerek, 

gyógyszerek, festékmaradék, 

akkumulátor, elem, fénycső, 

izzó, elektronikai eszközök
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A hőmérséklet és a légnyomás
A szél és a csapadék
A víz körforgása
A meteorológusok munkája
A napszakok és az évszakok váltakozása
Az időmérők rövid története 

II.  A sokszínű 
időjárás
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1.  Az időjárás elemei 

Amikor reggel kilépünk az 
utcára, rögtön látjuk, érez-
zük, hogy milyen az idő. 
A  különböző évszakokban 

és földrajzi helyeken más-más a jellemző. Az időjárás
folyamatosan változik. Előfordul, hogy reggel esőben 
indulunk otthonról, és szép napsütésben megyünk 
haza. Egyszer meleg van, máskor hűvös vagy akár hi-
deg. Az időjárás a hőmérséklet, a légnyomás, a szél,
a csapadék és a páratartalom (a levegő nedvesség-
tartalma) állandó változása. Ezeket az időjárás eleme-
inek nevezzük (1. ábra). 

A hőmérséklet
A Nap folyamatosan fényt és hőt sugároz a  Földre. 
A  napsugárzás erőssége meghatározza környezetünk 
hőmérsékletét, amit hőmérővel mérünk (2. ábra). 
Mértékegysége a Cel sius-fok (celziuszfok), jele: °C.

A hőmérséklet folyamatosan változik. Télen Ma-
gyarországon alacsony a  hőmérséklet. 0 °C alatt az 
utak jegesek, csúszósak lehetnek. A  növények meg-
fagyhatnak. Rétegesen kell öltözködnünk, a házakat 
fűteni kell (3. ábra). Még tavasszal is többször előfor-
dul, hogy fagy van reggel.

Amikor süt a Nap, meleg is van? 
Miért fontos, hogy figyeljük az időjárást?

13.  A hőmérséklet és a légnyomás

2.  Nálunk a hőmérő télen és nyáron 
jelen tő sen eltérő hőmérsékletet 
mutat  

3.  A hőszigetelt ház kevesebb 
fűtést, hűtést igényel, ezért 
inkább környezetbarát  
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A napsugárzás a földi élet egyik alapvető feltétele. A zöld növények 
a nap fényből nyerik az életműködésükhöz szükséges energiát. A napfény 
az emberek egészségére is jótékonyan hat, de káros sugarakat is tartal-
maz. A Nap megégetheti bőrünket (4. ábra), bőrpírt, sőt hólyagosodást 
is okozhat. Bőrünket ezért kell óvni a túl sok napfénytől. Jól szellőző, vé-
kony ruházattal, napvédő készítményekkel, napernyővel védekezhetünk. 
Napszúrás vagy hőguta esetén minél hamarabb orvoshoz kell fordulni.

A Nap fényét és hőjét elektromos áram és meleg víz előállítására is 
felhasználja az ember. Az egyik legolcsóbb és a  környezetet legjobban 
kímélő energiaforrásunk a nap energia (5. ábra). 

A légnyomás
A levegő súlyából származik a légnyomás. A levegő nyomását a hétköz-
napokban nem érzékeljük, gyors változásait azonban igen. A légnyomás 
a magasság szerint jelentősen változik. Ennek következményét érezhet-
jük, amikor gyorsan megyünk fel járművel egy magas hegyre, vagy leeresz-
kedünk onnan. Fülünk ilyenkor könnyen „bedugul”. 

A légnyomást barométerrel mérjük (6. ábra). A  légnyomás nagysá-
gából és változásából következtetni lehet az időjárásra. A  tartósan ma-
gasabb légnyomás általában derült idővel jár. Esős, szeles, rossz időben 
alacsonyabb a légnyomás.

Az időjárás a hőmérséklet, a légnyomás, a szél, a csapadék és a páratartalom 
állandó változása. 
A Nap folyamatosan fényt és hőt sugároz a Földre. 
A hőmérséklet folyamatosan változik. Hőmérővel mérjük.  Mértékegysége 
a Celsius-fok, jele: °C. 
A napsugárzás a földi élet egyik alapfeltétele. 
A napenergia fontos energiaforrás. 
A levegő súlyából származik a légnyomás. Barométerrel mérjük.

4.  A napégés fájdalmas és 
veszélyes a bőrünknek 

5.  Napelemekkel állítanak elő 
elektromos áramot 

6.  A légnyomást mérő 
barométer 

NT_98755.indb   35NT_98755.indb   35 2020. 03. 20.   11:12:302020. 03. 20.   11:12:30



36

A szél
A levegő légnemű halmazállapotú ré-
teg, amely több kilométer vastagságban 

körbeveszi a Földet. A benne található oxigén minden élőlény számára 
létfon tosságú. A levegő nélkül nem tudnánk élni. 

A szél a levegő vízszintes irányú (felszínnel 
párhuzamos) mozgása, amit légmozgásnak is 
nevezünk. A szél fújhat gyengén, a szellő, fuval-
lat jóleshet a nyári melegben. Erősen is fújhat, 
ami viharok, orkánok idején jellemző, és nagy 
károkat okozhat (1. ábra). Erős szélben legyünk 
óvatosak, mert a  letörő faágak, tetőcserepek 
sérülést okozhatnak. Viharos időben tilos a ta-
vakban fürdeni, mert a  szél nagy hullámokat 
kelthet. Nagy tavaink mellett viharjelző állomá-
sok figyelmeztetnek a veszélyre. 

A szél iránya változó, az égtájak szerint határozzák meg. Északi 
szélnek azt nevezzük, amelyik északi irányból fúj. A  szél irányát és 
erősségét jól mutatja a szélzsák. Régebben a tornyokon, háztetőkön 
szélkakas jelezte a szél irányát.

A szelet munkára is foghatjuk. Szélenergia hajtja a szélmalmokat és 
a vitorlás hajókat is. A szélturbina környezetbarát úton állít elő elektro-
mos áramot (2. ábra).

Honnan fúj a szél? 
Miért csapódik be az ajtó, ha nyitva van az ablak? 
Amikor nem esik, hol van az eső?

14.  A szél és a csapadék

1. Viharkár 

2.  A szélenergia 
hasznosítása régen 
és ma 
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A csapadék 
A levegő vízpárát is tartalmaz. A  tengerek, a  tavak, a  folyók, 
a növények, a talaj nedvessége folyamatosan párolog, a pára
a levegőbe kerül, ahol felhők alakulhatnak ki belőle. A felhők-
ben megnövő vízcseppek egyre nehezebbek lesznek, végül 
csapadék formájában lehullanak a földre. A felhőket a szél fúj-
ja a különböző területekre. A felhők hőmérséklete eltérő lehet. 
A hidegebb és melegebb felhők összeütközésekor vihar alakul 
ki, amit mennydörgés, villámlás, heves eső kísér. Ezt zivatarnak 
hívjuk (3. ábra). 

A csapadék mennyiségét milliméterben (mm) mérjük. A Föld más és 
más területein nagyon eltérő a lehulló csapadék mennyisége. Ahol kevés 
a  felhő, ott kevés csapadék esik. Ezeken a  helyeken szárazság, aszály 
jellemző (4. ábra). A  sok lehulló csapadék veszélyt is jelenthet, árvizet 
okozhat (5. ábra).

A csapadék folyékony vagy szilárd halmazállapotú, formája külön-
böző lehet. Magyarországon legtöbbször eső esik. Télen a hó a jellemző 
csapadék. A hótakaró megvédi az őszi vetést az elfagyástól. A csapadék 
ritkábban tapasztalható formája a jégeső (nyáron), a dér (tavasszal és 
ősszel), a zúzmara (télen), a köd (ősztől tavaszig) és a harmat (nyáron).

3.  A zivatar veszélyes 
és ijesztő is lehet 

4.  A csapadék hiánya súlyos károkat 
okoz a mezőgazdaságban 

5.  Az árvíz az emberek életét 
is veszélyeztetheti 

Nézz utána! 
Mi a szivárvány? 
Mikor ke letkezik? 
Milyen színei vannak?

A levegő körülveszi a Földet. 
A szél a levegő vízszintes irányú (felszínnel párhuzamos) mozgása. A szél iránya 
változó, az égtájak szerint határozzák meg. 
A levegőben levő vízpárából felhők képződnek, és a víz csapadék formájában 
jut vissza a felszínre. A csapadék folyékony vagy szilárd halmazállapotú lehet. 
Megjelenési formái: eső, harmat, jégeső, zúzmara, dér, hó, köd.
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Hallottad már a következő kifejezéseket: bárány-, gomoly-, lepel-, fátyol-, párna-, pehely-, 
zivatarfelhő? Ezek mind felhőfajták (1. ábra). Járj utána, milyenek ezek a felhők!

A víz a  felhőkből folyékony vagy szilárd halmazállapotú csapadék 
formájában hull vissza a Földre. A csapadék egy része közvetlenül a ten-
gerekbe, óceánokba kerül, másik részét a patakok, folyók gyűjtik össze, 
és a tavakba, tengerekbe szállítják. A hulló csapadék bekerül a talajba 
is. A  nedves talaj víztartalma meleg időben gyorsabban, hideg időben 
lassabban párolog. Hűvös, csapadékos időben több nedvesség szivárog 
a talaj mélyebb rétegeibe. Ezek a vizek a felszín alatt gyűlnek össze, és 
ott találnak utat a folyó- vagy álló vizekhez. A felszínről állandóan páro-
log a nedvesség, így a folyamat folytatódik. A víz tehát állandó mozgás-
ban, körforgásban van (2. ábra). 

Mozgásban a víz
Közvetlen környezetünkben sok helyen megtalál-
ható a  víz: a  folyóvizekben, az állóvizekben, a  fel-

szín alatt és vízpára formájában a levegőben is. 
A napsugárzás hatására a szárazföld és a vizek folyamatosan párolog-

nak. A levegőbe kerülő pára – vízgőz – felfelé áramlik. A magasban lehűl
és kicsapódik, belőle felhők alakulnak ki.

Hová tűnik a cserepes virág tálkájából a víz? 
Miért fogy a víz az akváriumból?

15. A víz körforgása

1. Bárányfelhő, gomolyfelhő és zivatarfelhő
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A víz körforgásában az élővilágnak is jelentős szerep jut. Fontos 
életfeltétel a víz. A növények a talajból a gyökerükkel veszik fel a vi-
zet. A felszívott nedvesség egy részét a leveleiken keresztül elpáro-
logtatják, így az visszakerül a levegőbe. 

A páratartalom 
A páratartalom az időjárás egyik eleme. A  levegő páratartalma
a benne lévő víz mennyiségétől függ. Biztosan te is hallottad már, 
amikor az időjárás-jelentésben bemondják, hogy száraz vagy párás
a levegő. Higrométerrel mérjük a levegő páratartalmát (3. ábra).

A túl alacsony vagy túl magas páratartalmú levegő sem egész-
séges. Az alacsony páratartalmú levegőtől kiszárad az orr és a száj 
nyálkahártyája. Ez a kellemetlen érzés kaparhatja a torkunkat, és kö-
högésre ingerel. Ha meleg van, és a páratartalom magas, erősebben 
izzadunk, és sok vizet veszíthetünk. Ilyenkor változik a hőérzetünk is, 
a valósnál melegebbnek érezzük a levegőt. A nedves levegőjű (ma-
gas páratartalmú) lakásokban elszaporodhatnak a penészgombák, 
ami légúti betegségekhez vezethet.

2. A víz körforgása

Próbáld ki! Tegyél be 
egy üveg vizet a hűtő-
be. Hűtsd le alaposan! 
Vedd ki! Várj egy kis 
időt! Mit tapasztalsz 
az üveg felületén?

3.  Pára tartalmat mér 
a higro méter 

felszín 
alatti 
vizek

felszíni vizek

párolgás

felhőképződés

csapadék

A víz környezetünkben sok helyen megtalálható, a természetben állandó 
körforgásban van. 
A vizekből, a talajból, a növényekről elpárolog a víz, a levegőbe emelkedik. 
A magasban lehűl, kicsapódik és felhőt képez. 
A felhőből csapadék formájában jut vissza a felszínre. 
A levegőben található víz mennyisége határozza meg a levegő páratartalmát.
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Az emberek már évezredek óta megfigye-
lik az időjárást, és feljegyzik a tapasztala-
taikat. Vizsgálják a  természet változásait 

(például a fák virágzását), a költöző madarak és az 
emlősök viselkedését (1. ábra). Feljegyezték a  je-
les napokhoz, névnapokhoz kapcsolható időjárá-
si jelenségeket (például a napsütést, a csapadék 
mennyiségét, hőmérsékletet, szélfúvást). Ezekhez 
igazították a  mezőgazdasági munkákat és szoká-
saik nagy részét.

Az időjárás megfigyelése
A meteorológia az időjárási folyamatok megfigye-
lésével, adatok gyűjtésével és az adatok alapján az 
időjárás előrejelzésével foglalkozó tudományág. 
A  munkát a  meteorológusok végzik. Fontos fel-
adatuk, hogy minél pontosabban meghatározzák 
egy terület várható időjárását. 

Az időjárás elemeit a meteorológiai állomáso-
kon elhelyezett műszerekkel vizsgálják (2. ábra). Ma 
már nemcsak a földi eszközök, hanem a világűrben 
keringő műholdak is mérnek adatokat az időjárás-
sal kapcsolatban.

Milyen az idő? 
Szoktál időjárás-jelentést nézni a tévében? Miért? 
Te melyik időjárást kedveled?

16. A meteorológusok munkája

1.  A néphit szerint ha február 2-án 
a medve meglátja az árnyékát, 
hosszú lesz a tél 

2.  A szél irányát, sebességét mérő 
műszer 

Sok érdekességet olvashatsz az időjárás ele-
meiről, különleges időjárási jelenségekről és 
a  meteorológusok munkájáról a Tessloff  és 
Babilon Kiadó Mi micsoda könyvsorozatának 
Az időjárás című kötetéből.
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A legfontosabb vizsgálataik: folyamatosan mérik a levegő és a vizek 
hőmérsékletét, a  légnyomást, a  szelek erejét és irányát, a  napfényes 
órák számát, a lehulló csapadékfajták mennyiségét (3–4. ábra). Viharok 
és egyéb katasztrófák megfigyelését és előrejelzését is végzik. Az ember-
élet védelme és az anyagi károk megelőzése érdekében végzett munká-
juk nagyon fontos. 

A meteorológusok a megfigyelések során kapott eredményeket szá-
mítógépen összesítik, kiértékelik, és elkészítik az időjárás-előrejelzést. 
A  műszerek fejlődésével egyre pontosabban tudják megjósolni a  vár-
ható időjárást. A  világon mindenhol egységesen alkalmazott jelekkel 
ábrázolják a meteorológiai térképeken az előrejelzéseket (5. ábra). Ma-
gyarországon az előrejelzéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat
munkatársai készítik.

Figyeld meg az időjárást egy héten keresz-
tül! Megfigyeléseidet rögzítsd táblázatban!

4.  Napfénytartam-
mérő 

3.  Csapadékot mérő 
eszköz 

Magyarországon már a  XI. századból ta-
lálunk adatokat az időjárásról. 1540-től 
minden évről vannak feljegyzések az idő-
járás alakulásáról. Az első magyar nyelvű 
szakkönyv 1847-ben készült. 100 évvel 
ezelőtt már 200 meteorológiai mérőhely 
volt az országban.

5.  Időjárás-jelentés, 
ahogy a tévében látjuk

Az időjárási elemek megfigyelését a meteorológus végzi. 
Feladata az időjárás megfigyelése, az adatok kiértékelése, és ez alapján 
időjárás-jelentés készítése. A közelgő viharokra, más időjárási veszélyekre, 
katasztrófákra is felhívja a figyelmünket.
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Az idő mérése 
Az ember már több ezer éve vizsgálja az idő 
múlását. Megfigyelte a  természeti esemé-

nyek, folyamatok ismétlődését. Kezdetben a  természet jelenségeiből 
számolta az időt, ma már a  korszerű időmérő eszközök segítik ebben 
(1. ábra). Az időmérés életünk fontos része. Azt, hogy hogy telik az idő, 
különböző mértékegységekkel fejezzük ki (2. ábra). 

Milyen évszak van most? 
Neked melyik a kedvenced? Miért?

17. A napszakok és az évszakok váltakozása

1.  Az okosóra egy 
számítógépesített 
karóra 

Közel 500 éve már nyomtattak magyar kalen-
dáriumot, azaz könyv alakú és terjedelmű 
naptárt. Ebben rögzítették az ünnepeket, 
az évszakokhoz kapcsolódó eseményeket. 
A későbbi években ismeretterjesztő és nép-
nevelő írásokat, időjárással kapcsolatos jö-
vendöléseket, babonákat is közöltek benne.

2. Az idő mértékegységei

másodperc perc óra nap hét hónap év

Gyűjtsetek példákat a természetben megfigyelhető ismétlődésre!

3.  Asztali naptár és határidőnapló 

A másodpercek, percek, órák múlását egy 
falióra is mutathatja. A következő napok, hetek, 
hónapok fontos feladatait, eseményeit egy asz-
tali naptárba vagy határidőnaplóba is rögzíthet-
jük (3. ábra). 
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5.  Az évszakok a természet színeit is 
átvarázsolják

A Föld Nap körüli keringése
A Föld a tengely körüli forgása mellett kering 
a Nap körül. Ezt az utat 1 év alatt, pontosab-
ban 365 nap és 6 óra alatt teszi meg. A Nap 
nem egyformán melegíti fel a  Föld külön-
böző részeit. A  napsugarak mennyisége és 
a napsütés időtartama is változik az év során 
a Föld eltérő pontjain. Ezek a tényezők okoz-
zák az időjárásban azt a szabályszerű válto-
zást, ami az évszakokat alakítja ki. Magyar-
országon négy évszakot különböztetünk 
meg (5. ábra). Az évszakok nálunk három 
hónapos időszakok, melyeknek meghatáro-
zott jellegzetességeik vannak. Csillagászati 
és meteorológiai megfigyelések alapján kü-
lönböztetjük meg ezeket egymástól. Egyre 
többször fordul elő, hogy az egy-egy évszak-
ra jellemző időjárás egy másik évszakban is
több napon keresztül megjelenik. 

A Föld tengely körüli forgása
A Föld forog a tengelye körül. 1 nap, vagyis 24 óra alatt 
tesz meg egy teljes fordulatot. Ezt a mozgást nem érzé-
keljük, csak a Nap állásából következtethetünk rá. A Nap 
járását keletről nyugatra haladva látjuk az égen, ezzel 
együtt érzékeljük a  napszakok változását. A  forgás kö-
vetkezménye a  nappalok és az éjszakák váltakozása
(4. ábra). Az egyes napszakoknak nincs pontos időtarta-
muk, kivéve az éjfélt és a delet, ezek 12 óránként váltják 
egymást. A  leggyakoribb napszakmegnevezések: éjfél, 
éjszaka, hajnal, napkelte, reggel, délelőtt, dél, délután, 
szürkület, napnyugta, este. 

A Földből csak egy van, vigyázz rá! 
Hallottad már ezt a mondatot? Mit jelent? 
Magyarázd meg a saját szavaiddal!

Sorold fel az évszakokhoz tartozó hónapok nevét!

4.  A Nap a Föld egyik oldalát világítja meg, 
a másik oldalon éjszaka van 

A Föld kétféle mozgást végez: forog a tengelye körül és kering a Nap körül. 
Előbbi okozza a nappalok és éjszakák váltakozását. 
Egy fordulatot 24 óra, azaz egy nap alatt tesz meg. 
A Nap körüli keringés miatt váltakoznak az évszakok. 
A keringési idő 365 nap és 6 óra. 
Ennyi idő alatt váltja egymást nálunk a négy évszak: a tavasz, nyár, ősz, tél.
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Biztos hallottad már, esetleg te is mond-
tad: „Nincs időm semmire.” Gyakran érez-
zük úgy, hogy kevés időnk van kedvenc 
időtöltésünkre, a  barátokkal való együtt-
létre, szórakozásra. Reggel szaladunk, hogy 
ne késsünk el az iskolából, a szülők a mun-
kahelyükről. Nézzük az óránkat, mikor jön 
a busz, hány perc van még a becsengetésig. Az ember nem élt mindig ilyen 
rohanó, percre kiszámított életet. Az idő múlása viszont mindig is foglalkoz-
tatott bennünket.

Már az ősembert is foglalkoztatta az idő múlása. Látta a nappalok és éjsza-
kák váltakozását. Az időjárás változásával az évszakok múlását is figyelemmel 
kísérhette. Csak a megfigyeléseire számíthatott, mert az idő mérésére nem vol-
tak eszközei. 

Őseink már ötezer évvel ezelőtt kiszámolták a Hold járását, vagyis a hold-
töltétől a következő holdtöltéig terjedő időtartamot, és holdhónapnak nevez-
ték el. Felismerték, hogy a Nap a csillagokhoz viszonyítva ismételten visszatér 
az égbolton ugyanarra a pontra. Ez az égi vándorút 1 évig tart. Ma már tudjuk, 
hogy ennyi idő kell ahhoz, hogy a Föld körbekeringje a Napot. Később az évet 
felosztották napokra, a napot pedig 24 órára. 

Az első időmérő eszközöket az ókori Egyiptomban használták. Két farúd 
segítségével a  Nap árnyékának változásából olvashatták ki az eltelt időt. Ez 
volt a napórák (1. ábra) őse. Napórával a mai napig találkozhatunk még par-
kokban, épületetek falain, tereken is. Nagy hátrányuk, hogy csak napsütéses 
időben mutatják az időt. 

A vízóra napfény nélkül (is) működik. Egy vízzel töltött edényre kicsi lyukat 
fúrtak, amin keresztül kicsepeghetett a  víz. A  kifolyt vizet egy másik edény-
ben fogták fel. Minél több víz gyűlt össze az edényben, annál több idő telt el. 
Az edényekre vonásokat karcoltak, így mérhetővé vált az idő. A vízóra előnye 
a  napórához képest az volt, hogy házon belül, éjjel-nappal is működhetett. 
Hátránya viszont az, hogy egy embernek mindig figyelnie kellett, hogy mikor 
fogy ki a tartályból a víz, és azt pótolnia kellett.

Az időmérők rövid története

1   Napóra

1

Éjjel-nappal körbejár,
Mégis mozdulatlan áll,
Része három mutató,
Kicsi, nagy és rohanó.
Mi az? (Megfejtés: Az óra)
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Még könnyebb volt az idő múlását mérni a homokórával (2. ábra). Ennek az 
órának a felépítése elég egyszerű. Két egyforma méretű üvegedényt rögzítettek 
egy keretben, amiket vékony csővel kötöttek össze. A felső üvegedénybe szá-
raz homokot öntöttek, amiből az a vékony csövön keresztül lassan átfolyt az 
alsó tartályba. Az edényekre jelzéseket is tettek, így percre pontosan mérhették 
az időt. Homokórával manapság is gyakran találkozhatunk, például társasjá-
tékokban, szaunában is használják. Sok helyen még a  bírósági felszólalások 
idejét is ezzel mérik. Amikor a homok kifogy a felső tartályból, a szónoknak be 
kell fejeznie a mondandóját. 

A pontosan és tartósan működő időmérő gépeket a  XIII. században, 
kb. 750 éve építették Európában. Ezekben súlyok, majd rugók fogaskerekeket 
működtettek, melyek egy kerek számlapon óramutatót forgattak körbe. Ezeket 
a nagy és súlyos szerkezeteket templomtornyokba építették. Az emberek min-
dennapjaiban fontos órákat harangzúgással is jelezték. 

Képzett órásmesterek egymással versenyezve készítettek egyre kisebb és 
kisebb órákat. Így születtek meg az álló-, asztali vagy faliórák. Áruk kezdetben 
igen magas volt, ezért csak a gazdagok tudták azt megfizetni. Kb. 500 éve már 
zsebméretű órákat is gyártottak. Ezek voltak a zsebórák (3. ábra). 

Hozzávetőleg 100 éve jelentek meg az első karórák. Ezeket még naponta fel 
kellett húzni, hogy működhessenek. Napjainkban elemes órákat használunk. 
A  legtöbb órában eltűnt a  mutató, helyette ledek vagy kvarckijelzők mutatják 
a pontos időt (4. ábra). Ma már természetes, hogy ha a pontos időre vagyunk kí-
váncsiak, akkor azt a telefonunkon nézzük meg. Okostelefonjainkon az órák meg-
jelenését, stílusát, háttérszínét is kedvünkre változtathatjuk. A  telefon sok em-
bernek feleslegessé tette az ébresztőórát, vagy hogy napközben karórát viseljen. 

Az időmérő szerkezetek fejlesztése tudósaink 
számára fontosabb, mint eddig bármikor. Az úgy-
nevezett atomórák hihetetlen pontosságát csilla-
gászati és fizikai kutatásokban hasznosítják. 

Az emberek mindig is szerettek gyönyörködni 
a szép inga-, kakukkos vagy zenélő, harangjáté-
kos órákban. A terek színes látványossága lehet 
a  virágóra (5. ábra). Egyfajta órát azonban nem 
szeretünk a nagyvárosokban: a parkolóórákat.

2   Homokóra

3   Zsebóra

4   Digitális óra

5   Virágóra

5

3 42
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Összefoglalás

Az időjárás elemei

A Föld mozgása
•  Kering a Nap körül.

365 nap és 6 óra, azaz 1 év alatt teszi meg a Föld a Nap körüli 
útját, ezért váltják egymást nálunk az évszakok.

•  Forog a tengelye körül.
24 óra, azaz 1 nap alatt fordul körbe tengelye körül a Föld, 
ez okozza a nappalok, éjszakák váltakozását.

hőmérséklet légnyomás szél csapadék páratartalom

hőmérő,
Celsius-fok, °C

barométer,
alacsony/magas

légnyomás

légmozgás, 
szellő, fuvallat, 

vihar, orkán

eső, jégeső, hó, 
harmat, dér, 

köd, zúzmara

száraz/párás 
levegő

A víz körforgása

felszín alatti 
vizekfelszíni vizek

párolgás

felhőképződés csapadék

Az idő mértékegységei

másodperc perc óra nap hét hónap év
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III.  Környezetünk 
ábrázolása.
Barangolás 
hazai tájakon

Tájékozódás a környezetben
A földgömb és a térkép
Világtájak
Felszínformák
A Kárpát-medence
Barangolás a szomszédos országokban
Hazánk nagy tájai I.
Hazánk nagy tájai II. Megyéink
Hazánk vizei
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18. Tájékozódás a környezetben

Hol vagyunk? Merre megyünk? Az épületek, a fák jó vi-
szonyítási pontok ahhoz, hogy meghatározzuk helyün-
ket vagy a  mozgási irányunkat. Ilyenkor a  közelünk-
ben lévő tárgyakat saját helyzetünkhöz viszonyítjuk. 

Lakóhelyeink 
Az emberek különböző településeken élnek: tanyán, falun vagy város-
ban. A tanya magányosan épült lakóházak, épületek csoportja (1. ábra). 
Ezek elszórtan helyezkednek el egymáshoz képest. Előfordul, hogy földút 
köti össze őket. A tanyán élő családok többnyire földműveléssel és állat-
tartással foglalkoznak, ők eredetileg önellátásra rendezkedtek be.

Falun is családi házakban élnek az emberek, akik kertet művelnek, ál-
latokat tartanak (2. ábra). Egy faluban általában több utca található. Lakói 
főleg a mezőgazdaságból élnek, vagy a közeli városba járnak dolgozni. 

A városban sok ember él, családi házakban, emeletes házakban és la-
kótelepeken. Sokféle szolgáltatás található itt: óvodák, iskolák, orvosi ren-
delők, mozi, színház, éttermek, üzletek, posták, bankok, hivatalok (3. ábra). 
A városok egy részében a nagy forgalom és a gyárak füstje miatt szennyezett 
lehet a levegő, ezért egyre többen költöznek a közeli falvakba vagy tanyára. 

Mi segít a tájékozódásban?
Hol találkozhatunk a térképen lévő piros jellel?

1. Tanya 

2.  A templomtorony 
fontos tájékozódási pont 
a faluban 

3.  A nagyvárosokban nehéz a tájékozódás. Egy-egy jellegzetes épület, tér sokat segíthet 
az eligazodásban. Beszéljétek meg! Mondd el, hogyan jutsz el az iskolába! 
Melyik utcákon jössz? Milyen nevezetesebb épületek előtt haladsz el?
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Minél nagyobb településen élünk, annál több figyelemre 
van szükség a tájékozódáshoz. Sokat segít ebben, ha ismerünk 
jellegzetes tájékozódási pontokat (például épületeket). Az ut-
cák, terek, épületek neve is az eligazodást segíti. 

Az utcákon és a nagyobb épületekben (például múzeumok-
ban, üzletközpontokban) információs táblák szolgálják a tájé-
kozódást. Ezek mutathatnak például nevezetességeket, épüle-
teket, üzleteket és vészkijáratot. 

Az alaprajz és a térképvázlat 
Kisebb tárgyakat vagy a  tenyerünket könnyedén körberajzol-
hatjuk, ekkor megkapjuk a körvonalát. Ha a belső felépítését, 
kisebb részleteit is feltüntetjük, akkor már alaprajzot készítet-
tünk. A legtöbb esetben a mérnökök, építészek készítenek alap-
rajzot: különféle építmények körvonalait és belső szerkezetét 
rajzolják meg. Meghatározzák az épületek és a helyiségek mé-
reteit (szélességét, hosszúságát), és a méreteket arányosan ki-
csinyítve ábrázolják. Az alaprajzokon nagyon fontos a pontos 
jelölés, ugyanis ezeket követve építik fel az épületeket (4. ábra). 

Mi magunk is készíthetünk alaprajzot a padunkról, a tanter-
münkről, az iskola épületéről, sőt az iskola környékéről is. Ehhez 
előtte méréseket kell végezni, és megfelelő arányban kicsinyí-
teni. Így férhet rá az ábrázolni kívánt nagy méretű tárgy a papír-
lapra. Könnyebb a dolgunk, ha négyzetrácsos lapot használunk. 
Ilyenkor mindig határozzuk meg, hogy egy négyzetrács (egy 
egység) a valóságban milyen hosszú. Kisebb tárgyaknál lehet ez 
1 cm, épületeknél 1 m, ha az iskola környékét rajzoljuk, 10 m is. 
Egy alaprajzon belül a  méretarányt nem változtathatjuk meg. 

Az alaprajzba jeleket is tehetünk. Ezek jelölhetnek bútort, 
fát, bokrot, játszóteret (5. ábra). A jelek lehetnek eltérő színek 
vagy egyszerű, könnyen érthető formák, amiket a  rajz szélén 
feltüntetünk és megnevezünk. Így a rajz mindenki számára ér-
telmezhető, és ugyanazt az információt jelenti. A  jeleket tar-
talmazó alaprajzot térképvázlatnak nevezzük. A következő 
órán részletesebben is megismerkedünk a térképpel. Hol lehet a sportpálya?

4.  Egy családi ház 
alaprajza 

5.  Egy városrész 
térképvázlata 

Az emberek élhetnek tanyán, falun, városban. Minden településen találunk 
megfelelő tájékozódási pontokat. 
Az alaprajz és a térképvázlat is a tájékozódást segítik. Az alaprajz méret-
arányosan kicsinyítve ábrázolja a valóságot. A térképvázlat színeket és jeleket 
is tartalmazhat.
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19. A földgömb és a térkép

Nagyon gyakran kell tájékozódnunk a  mindenna-
pokban. Bárhová indulunk, segítségünkre lehet 
ebben az, ha megfigyeljük, merre járunk. Amikor 
iskolába jövünk, ismerős utcákban, jellegzetes 

épületek mellett haladunk el. Tudjuk, ha kell, melyik közösségi járműre 
szállhatunk fel, és hányadik megállóban kell leszállnunk. Az ismeretlen 
helyeket a térképen vagy a földgömbön kereshetjük meg.

A földgömb 
A földgömb a Föld arányosan kicsinyí-
tett térbeli ábrázolása. Az iskolákban 
is található földgömbök a  Föld dom-
borzatát vagy az országokat ábrázolják 
(1.  ábra). A  domborzati földgömbökön 
olyan színeket alkalmaznak, mint a  tér-
képeken. A  földgömbbel modellezhető 
a Föld forgása, és így könnyebben meg-
érthetjük például a  nappalok, éjszakák 
váltakozását. 

A térkép  
A térkép egy méretarányos rajz, ami felül-
nézetben, síkban ábrázolja a felszíni for-
mákat (2. ábra) és az ember által alkotott 
építményeket. A  térkép a  valóság ki-
csinyített mása. Általában nem tudunk 
akkora térképet rajzolni, aminek mére-
te megegyezik a  valóságos területével, 
ezért kicsinyítenünk kell. Vegyünk egy 
példát: ha az eredeti méret ezredrészére 
rajzoljuk a  térképet, akkor a  kisebbítés 
mértéke 1 : 1000 (egy aránylik az ezer-

Készítettél már titkos kincses térképet? 
Hová rejtenéd a kincsedet?

1.  Iskolai földgömb 
az országok ábrá-
zolásával 

Az első földgömb kb. 500 évvel ezelőtt készült 
Németországban. Ezen még csak három föld-
részt ábrázoltak, akkoriban a  többit még nem 
ismerték.

2.  Magyarország domborzati 
és vízrajzi térképe 

Keresd meg Magyarországot a földgömbön!
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hez). Ez azt jelenti, hogy a  térképen lévő 1 cm távolság a  valóságban 
1000 cm. Ezt nevezzük mértékszámnak. 

A mértékszám mellett egy vonalas beosztást is találunk a  térképen, 
melyet vonalas mértéknek hívunk. A beosztásokkal tagolt egyenes se-
gítségével határozhatjuk meg két hely távolságát. 

A térképeken nemzetközileg is elfogadott jeleket alkalmazunk. Így egy 
idegen nyelvű térképet is könnyen tudunk olvasni. A térképeken jelma-
gyarázat tartalmazza a térképjeleket és azok jelentését. 

A  térkép síkban ábrázolja a  tájat, ezért a domborzatot különböző 
színekkel (kék, zöld, barna) és magassági számokkal jelöli. A  felszín 
magasságát a  Balti-tenger közepes szintjétől számítják, ezt tekintik 
0 méternek. Ez a 0 métertől számított magasság a tengerszint feletti 
magasság. Magyarország legmagasabb pontja a Mátra hegységben ta-
lálható Kékes (1014 m). 

A térképnek sok fajtája van. Például 
domborzati térkép, közigazgatási térkép, 
turistatérkép, autóstérkép, történelmi tér-
kép, időjárási térkép, közlekedési térkép, 
várostérkép, mezőgazdasági és ipari tér-
kép. Ezeken kívül még számos speciális 
térkép is létezik. Az egy könyvbe rendezett 
térképgyűjtemény az atlasz. Az évszáza-
dokkal ezelőtt rajzolt térképek sokszor 
pontatlanok, de abból a szempontból fon-
tosak, hogy megértsük, akkoriban mennyit 
tudtak a világról (3. ábra). 

Napjainkban egyre többen tájékozód-
nak az okostelefonjaikra és az autók GPS-
készülékeire telepített térképekkel. Ezek 
az eszközök műholdak adataival nagy 
pontossággal határozzák meg helyünket, 
és segítik a célba érkezésünket. 3.  Gazdagon díszített, több száz éves világtérkép 

Keressétek meg az atlaszban Magyarország 
domborzati térképén a Kékest!

A földgömb a Föld arányosan kicsinyített térbeli ábrázolása. 
A térkép egy méretarányos rajz, ami felülnézetben, síkban ábrázolja a felszíni 
formákat és az ember által alkotott építményeket. A kicsinyítés mértékét 
az arányszám határozza meg. A vonalas mérték két pont közti távolság 
meghatározásában segít. A térképekhez jelmagyarázat is tartozik. 
A domborzatot különböző színekkel és magassági számokkal jelölik a térképen. 
A felszín magasságát a Balti-tenger átlagos szintjétől mérik. Ez a tengerszint 
feletti magasság.
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1.  A fő- és mellékvilágtájak 

20. Világtájak

A mindennapokban a helyünket legtöbbször 
irányokat kifejező szavakkal határozzuk meg 
jobbra, balra, elöl, hátul, alul, felül, mögött. 

Határozd meg szóban a helyedet a tanteremben 
a fenti viszonyszavakkal! Kezdd így: az ajtótól … ! 
Keress más viszonyítási pontokat is!

Fő világtájak 
A térképen az irányokat a világtájak elnevezésével használ-
juk. A négy fő világtáj: észak (É), dél (D), kelet (K), nyugat 
(Ny). A  térkép felső része mindig az északi irányt jelöli, az 
alsó része pedig a déli irányt. Jobbra kelet, balra nyugat van 
(1. ábra).

A természetben élő ember már több ezer éve megfigyelte 
ezeket az irányokat. Megfigyelte, hogy a Nap mindig keleten 
kel, ez a  napkelet. A  napnyugta szóval jelölte azt az irányt, 
ahol a  Nap lenyugszik, eltűnik a  látóhatáron. Két pontot is 
felismerhetett, ahonnan nem bújt elő vagy bukott le a Nap, 
ezek az észak és a dél. 

A Nap járását követve nem nehéz az égtájak meghatáro-
zása. De hogyan tájékozódjunk éjszaka? A felhőtlen égboltot 
figyelve a  növekvő Hold esetén a  holdsarló csúcsai keletre, 
a fogyó Hold idején nyugatra mutatnak. A csillagokat vizsgál-
va megfigyelhetjük, hogy lassan elmozdulnak az égen, csak 
a Sarkcsillag látszik mozdulatlannak. Mindig északot mutat-
ja. Régen a hajósokat, utazókat ez segítette útjukon a tájéko-
zódásban. A Göncölszekér (2. ábra) hazánk felett egész évben 
megfigyelhető. Ősszel két kerekén áll, télen a rúdján, tavasz-
szal fejjel lefelé, nyáron a két hátsó csillagán látható.

Hogyan segíthet a tájékozódásban a következő mondóka?
Előttem van észak, hátam mögött dél, 
balra a Nap nyugszik, jobbra pedig kél.

2.  A Sarkcsillag a Kis Medve 
(Kis Göncöl) csillagkép 
legfényesebb csillaga 

É

D

Ny

ÉNy

DNy

ÉK

DK

K

É

D

Ny K
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3.  Mágneses iránytű 

Mellékvilágtájak 
Az irányok pontosabb meghatározásában nem elég a négy 
fő világtáj használata. Ezeket megfelezve jelölik a mellék-
világtájakat. Északról keletre haladva északkelet (ÉK), 
nyugatra haladva északnyugat (ÉNy) található. Dél és 
kelet között délkelet (DK), dél és nyugat között pedig dél-
nyugat (DNy) található (1. ábra). 

Iránytű 
A világtájak meghatározásában az iránytű segít. Mágne-
ses mutatója észak–dél irányt jelöl (3. ábra). Az iránytűket 
megtaláljuk a mai modern hajók, repülőgépek, terepjárók 
műszerei között is.

Kb. ötszáz évvel ezelőtt bátor emberek vitorláshajókkal vágtak neki a tengereknek. Fő céljuk az 
volt, hogy vízi úton eljussanak a távoli Ázsiába és onnan kedvelt és drága fűszereket szállítsa-
nak Európába. Akkorra már különböző számításokból kiderült, hogy a Föld gomb alakú. 

Az első ember, aki megkerülte a Földet, és ezzel bebizonyította a Föld gömbölyűségét, Fer-
nando Magellán (4. ábra) volt. Öt hajóval indult útnak, rajtuk összesen 265 ember utazott. Az út 
során Magellán meghalt, de egy hajója 19 emberrel a fedélzetén visszatért a kiindulási helyre, 
tehát megkerülte a Földet (5. ábra).

4.  Magellán és a Földet 
megkerülő Victoria 
nevű vitorlás 5.  Magellán Föld körüli útja

Afrika

Észak-
Amerika

Dél-
Amerika

Európa
Ázsia

Ausztrália

Atlanti-
óceán

Csendes-
óceán

Csendes-
óceán

Indiai-
óceán

Magellán útja
(1519–1522)

A térképen az irányokat a világtájak elnevezésével használjuk. 
A négy fő világtáj: észak (É), dél (D), kelet (K), nyugat (Ny). Mellékvilágtájak: 
északkelet (ÉK), északnyugat (ÉNy), délkelet (DK), délnyugat (DNy).
A világtájak meghatározásában az iránytű segít.
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21. Felszínformák

Földünk nem tökéletesen gömb alakú, 
felszíne egyenetlen. Különböző ma-
gasságú és formájú területek váltakoz-
nak rajta. Ezek a felszíni formák, amit 

domborzatnak nevezünk. A területek tengerszint feletti ma-
gassága szerint megkülönböztetünk síkságot, dombságot, 
hegységet.

Síkság 
A síkság vízszintesen elhelyezkedő, belátható, sík terület. Nin-
csenek rajta jelentős szintkülönbségek. Hazánkban a  legna-
gyobb kiterjedésű felszíni forma. Többnyire szántóföldek, sző-
lők és gyümölcsösök, rétek, legelők, fás ligetek borítják (1. ábra). 
A síkságoknak több típusát különítjük el. Az alföldek 0–200 mé-
ter magasságban terülnek el. Hazánk legnagyobb részét alföld 
foglalja el. A térképen zöld színnel jelöljük. Minél alacsonyab-
ban fekszik a síkság, annál sötétebb zölddel ábrázoljuk. 

Dombság 
A 200–500 méter magasságú felszíni formát dombnak ne-
vezzük. Felszíne egyenetlen. Lankás domboldalak, domb-
tetők és köztük megbúvó völgyek alkotják. A  dombok, 
völgyek csoportja dombságot alkot. A  dombságok nagy 
részén szántóföldek, rétek, legelők, lombhullató erdők 
váltakoznak (2. ábra). A mezőgazdaságban jellemzően jól 
hasznosítható területek. A  térképen sárgásbarna színnel 
jelöljük. 

Szoktál kirándulni? Merre jártál utoljára? 
Hol kirándulsz szívesebben: sík vidéken vagy a hegyek között?

Európa nyugati partvidékén olyan síkságok is vannak, melyek a tenger szintjénél alacsonyabban 
fekszenek. Ezek a mélyföldek. A tengertől természetes és mesterséges gátak védik. Magyarországon 
találunk 200 méternél magasabban is közel egyenletes felszínű, sík vidékeket. Ezek a fennsíkok.

1.  Magyarország legnagyobb részét 
síkságok alkotják 

2.  Lankás dombság természetes 
növényzettel és szántó-
földdel 
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Hegység 
A hegységek jelentősen kiemelkednek környezetünkből, 
500 méteres magasságtól kezdődnek. Barna színnel jelöljük 
őket a  térképen. Magasságuk szerint beszélhetünk közép-
hegységről és magashegységről. A középhegységek tenger-
szint feletti magassága 500 és 1500 méter közé esik (3. ábra).

Az 1500 méternél magasabb hegységeket nevezzük 
magashegységeknek. Ilyen hegységek Magyarországon 
nincsenek, de a körülöttünk lévő országokban találhatunk 
ilyeneket. Ezeknek a hegyeknek a megmászása már komoly 
erőfeszítést és felkészülést igényel. A  magashegységeket 
a térképeken sötétbarnára színezik, de némelyik csúcs szí-
ne fehér. Ezeken a hegyeken még nyáron is olyan hideg van, 
hogy nem olvad el rajtuk a hó és a jég (4. ábra). 

Hegységeinket erdők borítják. A  lombhullató tölgyese-
ket felfelé haladva a bükk váltja fel. A legmagasabb hegyein-
ken az örökzöld fenyvesek is jelen vannak. 

A hegycsúcsokról gyönyörű kilátás nyílik. Mészkőhegy-
ségeinkben a víz egyszerre végez romboló és építő munkát. 
Hatalmas üregeket, barlangokat vájhat, és cseppkőképződ-
ményeket hozhat létre. Számos hazai barlangunk nemzet-
közi védelem alatt áll. 

Készítsétek el terepasztalon homokból a három felszíni formát: síkságot, dombságot, hegységet! 

Magyarország leghosszabb túraútvonala a kék csíkkal jelölt Országos Kék-
kör (5. ábra). Három nagy túraútvonal összekapcsolásával közel 2600 kilo-
méteren keresztül kanyarog, szinte teljesen behálózva hazánk területét.

5. A kék jelzéssel az ország legszebb turistaútjain találkozhatunk

4.  A magashegységek havas csúcsai 
meredeken emelkednek 
a táj fölé 

3.  Sűrű erdővel borított 
középhegység 

A felszín formáit domborzatnak nevezzük: lehet síkság, dombság, hegység.
A síkság vízszintesen elhelyezkedő, belátható, sík terület. A térképen zöld 
színnel jelöljük.
A 200–500 méter magasságú felszíni formát dombságnak nevezzük. A térképen 
sárgásbarna színnel jelöljük.
Az 500 méter feletti felszíni formák a hegységek. Tengerszint feletti magasságuk 
szerint lehetnek középhegységek (500–1500 m) és magashegységek 
(1500 m felett). A térképen barna színnel jelöljük ezeket.
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22. A Kárpát-medence

A Kárpát-medence 
természeti adottságai

A medence a földfelszín egy mélyebben fekvő tája, amit hegyek vesz-
nek körül. A Kárpát-medencét északról, keletről és délkeletről a Kár-
pátok, nyugatról az Alpok, délnyugatról a  Dinári-hegység határolja 
(1. ábra). A medence peremén emelkedő magashegységek legmaga-
sabb csúcsait nyáron is hó fedi.

A Kárpát-medence felszíni és felszín alatti vizekben gazdag. A he-
gyekben hulló csapadék és előtörő források bővizű folyókat táplál-
nak. A csapadék a síkságokon kevesebb. 

Hegyeinkben alacsonyabban a tölgy, magasabban a bükk érzi jól 
magát. A lombhullató fákat felfelé haladva az örökzöld fenyők váltják. 
A síkságok eredeti növénytakarója a fás, füves puszta volt, amelynek 
nagy részét az ember feltörte és mezőgazdasági termelésbe fogta. 
Az erdőkben számos vaddal: az őzzel, a vaddisznóval, a rókával talál-
kozhatunk, többször ejtettek el vadászok világrekord méretű trófeát 
viselő gímszarvasokat. A barnamedve, a farkas, a muflon is talál bú-
vóhelyet.

Az ember településeket, utakat, vasutat, üzemeket, gyárakat épí-
tett, amivel átszabta a  tájat. A  megmaradt természeti kincseket ma 
nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek védik.

A Kárpát-medence gazdasága
A síkságok – de többnyire még a dombságok – talaja is a legtöbb he-
lyen alkalmas a növénytermesztésre. A szántóföldek legfontosabb nö-
vénye a búza és a kukorica. A medence földrajzi adottságai kedveznek 
az ízletes, vitamindús gyümölcsök (2. ábra), zöldségek termesztésére. 
A szőlőtermesztés és a borkészítés az ókortól magas színvonalú. Azokon 
a vidékeken, ahol gyengébb minőségű a talaj, az állattenyésztés kerül 
előtérbe. A sertésből híres kolbász, szalámi is készül, a baromfitartás sok 

Milyen nemzetiségű emberekről hallottál már 
a környezetedben?
Milyen nyelveken beszélnek?

1.  A Kárpát-medencét 
egy hegykoszorú veszi 
körül 

2.  Jellegzetes 
hazai gyömölcsünk 
a sárgabarack 
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családnak biztosítja a húst és tojást. A szarvasmarha húsát, tejét, bőrét 
és csontját is hasznosítjuk. Az Alföldön a pásztorok a szabadban máig 
legeltetnek lovat, birkát, bivalyt, kecskét, mangalicát. Jelentős a vizeink 
mellett megfigyelhető madarak száma. Sok költöző madár repül át, 
pihen meg vidékeinken és talál kellő táplálékot (3. ábra). 

3.  A nyári ludak csapatosan keresik élelmüket 

A hegyek ásványkincsekben is gazdagok. A középkorban híressé 
váltak a só-, a vasérc-, rézérc-, aranyérc- és ezüstércbányák. Később 
kőszenet és az alumínium alapanyagául szolgáló bauxitot bányász-
tak. Ma már kevés helyen művelik a bányákat. Az erdők fáit több ipar-
ág is hasznosítja.

A Kárpát-medence lakói
A Kárpát-medence Európa legnagyobb medencéje, a kontinens kö-
zepén terül el. Területén jelenleg 8 ország osztozik, legnagyobb ré-
szét Magyarország és Erdély (Románia) foglalja el.

A terület az őskortól lakott. Sok barlangban (Istállós-kői-barlang, 
Suba-lyuk, Remete-barlang, Szelim-lyuk, Szeleta-barlang) találták 
meg az ember nyomait. Az Északi-Kárpátokban, Királyháza mellett 
800 ezer évesnél is idősebb leleteket fedeztek fel. A hazánk területén 
– Vértesszőlősön – talált legidősebb előemberi leletet Sámuelnek ne-
vezték el. 

A magyar állam több mint ezer éve alakult meg, előtte sok más nép 
élt ezen a vidéken, mint a rómaiak, a hunok és az avarok. A rómaiak 
idején a területet Pannóniának nevezték. 

Ma is sokféle népcsoport él a Kárpát-medencében. Eltérő nyelve-
ken beszélnek és különböző néphagyományokat, kultúrát ápolnak. 
Fontos, hogy megőrizzük őseink szokásait, népviseleteit és egyéb 
tárgyi és szellemi örökségét!

4.  A Szelim-barlang bejárata 
Tatabánya fölé magasodik 

A medence a földfelszín egy mélyebben fekvő tája, amit hegyek vesznek körül.
A Kárpát-medence Európa legnagyobb medencéje. Északról, keletről és délkelet-
ről a Kárpátok, nyugatról az Alpok, délnyugatról a Dinári-hegység határolja.
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Barangolás a szomszédos országokban

Schönbrunni kastély, 
Ausztria, Bécs
A Habsburg császárok – akik 
hajdanán Közép-Európa felett 
uralkodtak – nyári palotája.

Maribor, Szlovénia
Közlekedési, gazdasági és 
kulturális centrum, ezért is 
tekintik Szlovénia „második 
fővárosának”. 2012-ben 
megkapta az Európa kulturális 
fővárosa címet.

Fertő, Ausztria, Magyarország
Közép-Európa harmadik 
legnagyobb állóvize. Nagyobb 
része Ausztriához, kisebb része 
Magyarországhoz tartozik.

Mura folyó, Szlovénia
A Murán működő úszó hajóma-
lom egész Európában ritkaság.

Kopácsi-rét, Horvátország
A Duna és a Dráva találkozása 
mellett lévő vidék Európa egyik 
legjelentősebb vizes élőhelye.gj y

Pozsonyi vár, Szlovákia
A várban több híres magyar 
király is megfordult, a mohácsi 
csata után itt rejtették el 
a magyar Szent Koronát.

Varasd vára, Horvátország
A vár a magyar történelemben 
is jelentős volt. Varasd sok évig 
volt Horvátország fővárosa.g
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Nándorfehérvári vár, Szerbia
1456-ban itt győzte le Hunyadi 
János a török seregeket.János a török seregeket.

Fruška Gora Nemzeti Park, 
Szerbia
A Vajdaság egyetlen nemzeti 
parkja. Az itt bányászott kőből 
készült cementből építették 
a budapesti Lánchídat.a budapesti Lánchídat.

Vajdahunyad vára, Románia 
A Hunyadi család vára Erdély-
ben, melynek pontos mását 
Budapest belvárosában lehet 
megtekinteni. 

Tordai-hasadék, Románia
A legenda szerint Szent Lászlót 
és seregét üldözőbe vették 
a kunok, de Isten kettéválasz-
totta a hegyet, ezzel megvédve 
a magyarokat. 

Szinevéri-tó, Ukrajna
Kárpátalja legnagyobb tava, 
évszakonként változik 
a mérete. Neve sötétkék 
örvényt jelent.

Munkácsi vár, Ukrajna
A munkácsi vár Kárpátalja 
nevezetessége, amely fontos 
szerepet játszott a magyar 
történelemben.

Dobsinai-jégbarlang, 
Szlovákia
A világörökség része. Európa 
legnagyobb jégbarlangjai közé 
tartozik.
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23. Hazánk nagytájai I.

Magyarország Közép-Európában, 
a  Kárpát-medence közepén talál-
ható. A  síkságok, dombságok és 
középhegységek  változatos tájat 

alkotnak. Jellemzően kicsi a tengerszint feletti átlagmagasság. 
Hazánkat északon Szlovákia, északkeleten Ukrajna, keleten Romá-

nia, délen Szerbia, délnyugaton Horvátország és Szlovénia, nyugaton 
Ausztria határolja. A szomszédos országoktól az országhatár választja 
el Magyarországot. Az országhatárt 
a  térképen piros folyamatos vo-
nallal jelöljük.

Magyarország nagytájai 
A felszín alapján hazánkban hat 
nagytájat különböztetünk meg: 
Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Du-
nántúli-dombvidék, Dunántúli-
középhegység és Északi-közép-
hegység (1. ábra). 

Alföld 
Az Alföld Magyarország legnagyobb 
területű tája. A síkság felszínét a fo-
lyók és a  szél formálták. Ez hazánk 
legmelegebb, legnaposabb területe. 
Középső részén hullik a legkevesebb 
csapadék, gyakori az aszály (2. ábra). 
Sekély vizű tavai mellett sok költö-
ző madár gyűjt élelmet hosszú útja 
előtt. Itt él Európa legnagyobb testű 
madara, a túzok (3. ábra).

Az ország melyik pontját szeretnéd felkeresni?
Miért választottad azt a vidéket?

1. Hazánk nagytájai

Mutassátok meg a fali-
térképen Magyaror-
szág határát! Keressé-
tek meg és nevezzétek 
meg a szomszédos 
országokat!

2.  Nyaranta egyre többször 
van aszály 

3.  A párját kereső 
túzok 

Dunántúli-k
özéphegység
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Az itt élő emberek közül sokan a  mezőgazdaságban és 
élelmiszeriparban dolgoznak. Leghíresebb terményei a búza, 
a kukorica, a kalocsai és szegedi fűszerpaprika és a makói vö-
röshagyma. Jelentős az állattenyésztés, a sertés-, baromfi- és 
szarvasmarhatartás is. Az élelmiszeripar híres terméke a gyulai 
és a békéscsabai kolbász. 

Kisalföld
Hazánk második legnagyobb területű síksága. Az ország észak-
nyugati területén fekszik. Felszínét a folyóvizek, a szél és a csa-
padék formálták. Itt több csapadék hullik, mint az Alföldön. 
Gazdag felszíni és felszín alatti vizekben. A  terület fő folyó-
ja a  Duna. Nagy szigeteket épít, de gyakoriak az áradásai is. 
A Kisalföld legnagyobb állóvize a Fertő, amely a vízi madarak 
kedvelt élőhelye. Jó minőségű termőföldjein búzát, kukoricát 
és zöldségféléket termesztenek. A Kisalföld legnagyobb városa 
Győr. Híres autógyártásáról és iskoláiról. 

Alpokalja
Magyarország legnyugatibb tája. Középhegységek és dombsá-
gok alkotják. Hazánkban az  Alpokalján (korábbi neve: Nyugat-
Magyarországi peremvidék) hullik a legtöbb csapadék. Felszínén 
sűrű erdők és dús legelők váltakoznak. Az itt tartott szarvasmarha 
jó minőségű tejet ad. A lombhullató fákat és örökzöld fenyőket az 

erdészetek vigyázzák. Az elszór-
tan elhelyezkedő, kis lélekszá-
mú települések között kedvelt 
kirándulóhelyek bújnak meg. 

A dombságok talaja nehe-
zen művelhető, agyagos, ami 
viszont kiváló alapanyagot 
biztosít a  fazekasmesterség-
hez (5. ábra). 

Az Alföldön található Magyar-
ország első nemzeti parkja, 
a Hortobágyi Nemzeti Park, 
amely a világörökség része 
(4. ábra). Értékes növény- és 
állatvilága egyedülálló. Nép-
hagyományokban bővelkedik, 
ma is élnek a pásztorhagyomá-
nyok. Jellegzetes ruhadarabjuk 
a cifraszűr, ételük a gulyás. 

5.  Agyagtárgy készül 

Az ezeréves Pannonhalmi 
Főapátság (6. ábra)
a világörökség része.

6.  A főapátság könyvtára 
ritka kéziratokat őriz

4.  A hortobágyi 
Kilenclyukú híd

Magyarország Közép-Európában található, a Kárpát-medence közepén. 
Szomszédos országaink: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, 
Szlovénia, Ausztria.
Felszíne alapján hazánkat hat nagytájra osztjuk: Alföld, Kisalföld, 
Alpokalja, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-közép-
hegység.
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24. Hazánk nagytájai II. Megyéink

Dunántúli-
dombvidék 
Főleg a folyóvizek és szél for-
málta terület, ahol egymást 

váltják a  kisebb-nagyobb dombok. A  köztük meghúzódó völ-
gyekben sok patak fut. A mélyből feltörő hévizeket híres gyógy-
fürdőkben élvezhetik a  gyógyulni, pihenni vágyók. A  Dunán-
túli-dombvidék északi határán található legnagyobb tavunk, 
a Balaton. A táj nagy részén kiváló minőségű a termőtalaj, ami 
kedvez a növénytermesztésnek. A Dél-Dunántúlon híres borter-
mő vidékek alakultak ki. Legmagasabb pontja a  Zengő, mely 
a  Mecsek-hegységben található. A  térség legnagyobb városa 
Pécs, az ókortól lakott, látnivalókban gazdag település (1. ábra).

Dunántúli-középhegység 
A Balatontól északra a Dunakanyarig húzódó hegyvidékünk. 
Lankás hegyoldala és völgyei teszik változatossá. A táj nagy ré-
szét tölgy- és bükkerdők borítják. Vadállománya gazdag. A Du-

nántúli-középhegységhez
tartozik a  Balatonba nyúló 
Tihanyi-félsziget is. 

A vidék leghíresebb vá-
rosai: Veszprém, a  királynék 
városa, és Esztergom, ahol 
hazánk legnagyobb egyházi 
épülete áll (2. ábra). Mindkét 
település jelentős történel-
mi helyszín is. Látványossá-
gaikat sok turista keresi fel. 
Manapság a  környéken élők 
megélhetését is biztosítják 
ipari létesítményeikkel. 

Hol élnek rokonaid, tőled távol, más nagytájakon? 
Jártál már náluk? Szoktad őket látogatni?

2.  Az esztergomi bazilika 
hazánk katolikus 
központja 

1.  A pécsi ókeresztény sírkamrák 
a világörökség részét képezik 

A szentendrei skanzen 
valósághűen mutatja be 
a különböző tájak régi 
épületeit, népviseleteit, 
népi kismesterségeit. 
Ha tehetitek, látogassátok 
meg!

Pécsett alapították 
az ország első egyetemét 
1367-ben. Utódja a mai 
napig évente több tízezer 
fiatalt fogad.

Keressetek a Tihanyi-
félszigetről nevezetessé-
geket!

DDDDuuuuuuunnnnnnnáááááánnnntúúúúlllliiii-k
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Északi-középhegység 
Magyarország legészakibb és legmagasabb tája, 
az Alföldtől északra húzódik. Hegységeinek többsé-
gét vulkáni tevékenység alakította ki. Itt található az 
ország legmagasabb pontja, a Kékes (1014 méter). 

Ez hazánk leghűvösebb éghajlatú vidéke, jelen-
tős mennyiségű éves csapadékkal. Erdőségekben 
leggazdagabb nagytájunk. Szántóföldekben nem 
bővelkedik, legjelentősebb termesztett növénye 
a szőlő. Nemzetközi hírű az egri és tokaji bor. 

Az Északi-középhegység számtalan látnivalót 
kínál. Barlangjai közül a  Baradla barlangrendszer 
a világörökség része, évente sok turista tekinti meg. 

Már az ősember is lakta a vidéket. A festői szép-
ségű Szalajka-völgy fölött elhelyezkedő barlang az 
ország leglátogatottabb ősemberlelőhelye. 

Világszerte is ritkaság az olyan sódomb, mint 
amilyen Egerszalókon látható.

A tájegység legnépesebb települése Miskolc, 
ipari nagyváros. Az Északi-középhegység területén 
található Magyarország legnagyobb külszíni fejtésű 
szénbányája is. 

Magyarország megyéi 
Magyarországot nem csak a  domborzata alapján 
tagolhatjuk. A közigazgatásban is területekre oszt-
juk az országot. Ennek egyik egysége a  megye. 
Hazánkban 19 megye található, és külön egységet 
alkot a  főváros, Budapest (4.  ábra). A megyéket 
a megyeszékhelyek irányítják, ezek a legnépesebb 
városok a megyében.

Nevezzétek meg az atlasz segítségével 
Magyarország megyéit!

A tokaji borvidéken található Nemze-
ti Borkincstárban több százezer palack 
bort őriznek. Köztük százévesnél is öre-
gebb tokaji aszúkat. A „folyékony arany-
nak” is hívott édes bor Magyarország 
egyik legismertebb élelmiszeripari ter-
méke (3. ábra).

3.  „A királyok bora, a borok királya” 
az aszú

4. Magyarország megyéi

Magyarország nagytájai sok látnivalót nyújtanak. Fontos, hogy megismerjük 
hazánk természeti szépségeit, történelmünket, kultúránkat, hagyományainkat.
Országunk területén 19 megye található, a főváros, Budapest külön közigazga-
tási egységet alkot.
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25. Hazánk vizei

Ahogy már tanultuk, Magyaror-
szág a  Kárpát-medence közepén 
helyezkedik el. A  környező ma-
gashegységekből sok patak indul 

az alacsonyabban fekvő területek felé. A  lehulló csa-
padékot összegyűjtve nagyobb folyókká duzzadnak, 
majd vizük a  legnagyobb folyamunkba torkollva éri el 
a tengert. 

Folyóvizeink 
A forrás az a  hely, ahol a  felszín alatti víz a  felszínre 
bukkan. A legbővizűbb folyó is egy forrástól kezdi meg 
útját. Ahogy egyre bővizűbbé válik, az érből csermely, 
majd patak, folyó, folyam lesz, útközben befogadva 
más folyóvizeket is. Ahol egy folyó egy másik folyóba, 
tóba vagy tengerbe ömlik, azt torkolatnak nevezzük 
(1. ábra). A nagyobb folyó a főfolyó, a kisebb a mellék-
folyó. 

Amerre a folyó folyik, azt nevezzük folyásiránynak. 
Ez megegyezik a  földfelszín lejtésével. A  folyásirányba 
állva a jobb kezünk felől van a folyó jobb partja, bal ke-
zünk felől a  folyó bal partja. Budapesten a Duna jobb 
partján található a  Budavári Palota, a  bal partján az 
Országház. A térképen is megjelenik a folyásirány, a fo-
lyó nevét a folyásiránynak megfelelően írjuk. 

A vizeket a térképen kék színnel jelölik. Minél több 
vizet szállít egy folyó, annál vastagabb vonal jelzi. 

Magyarország legnagyobb folyója a  Duna, amit 
Európa kék szalagjának is neveznek. Németországban, 
a Fekete-erdőben ered, és tíz országon hömpölyög ke-
resztül, míg eléri a Fekete-tengert. Látványos magyaror-
szági szakasza a Dunakanyar (2. ábra).

Fürödtél-e már tóban vagy folyóban? 
Milyen veszélyeket rejthet? Hol szabad ezekben fürdeni? 

1.  A Bodrog Tokajnál ömlik 
a Tiszába 

2.  A Dunakanyar épített öröksége 
a visegrádi vár 

Keress folyókat Magyarország 
domborzati térképén! Figyeld meg, 
van-e olyan szakaszuk, ahol termé-
szetes országhatárt alkotnak!
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A Dunánál kevesebb vizet szállít, de sokkal hosszabb utat tesz meg 
nálunk a  Tisza. Kacskaringós medréből gyakran kilépett, súlyos árvi-
zeket okozva. Az árvizek ellen az ember a folyómeder szabályozásával, 
gátakkal, az árterületeken víztározók kialakításával védekezik. 

Több folyónk is egy-egy szakaszon természetes országhatárt képez. 
Ilyen a Duna, az Ipoly, a Mura, a Dráva, a Tisza és a Maros. 

Az ember által épített vízfolyás a csatorna (3. ábra).
Vizüket leggyakrabban mezőgazdasági területek öntözésére hasz-

nálják. Hazánk egyik legismertebb csatornája a  Sió, amely a  Balaton 
felesleges vizét vezeti a Dunába. 

Állóvizeink 
Magyarországnak nincs tengerpartja. Állóvizeink tavak. Ezeknek nincs 
közvetlen kapcsolatuk a tengerrel. Legtöbbször a földfelszín mélyedé-
seiben összegyűlő vízből alakulnak ki. A  tavak vizét a  patakok, folyók 
és a lehulló csapadék táplálják. Hazánkban több mint ezer tó találha-
tó. Többségük mesterségesen kialakított halastó vagy bányató. Leg-
nagyobb állóvizünk a  Balaton, a  Dunántúl középső részén található. 
Partjánál sokan töltik a szabadidejüket (4. ábra). Magyarország további 
nagy tavai a Fertő, a Tisza-tó és a Velencei-tó. 

4.  Nem csak a fürdőzők kedvelik a Balatont: itt tartják Európa 
legnagyobb tókerülő vitorlásversenyét, a Kékszalagot 

A tavakat a térképen kék színnel jelöljük (5. ábra). Minél mélyebb 
a tó, annál sötétebb kékkel színezzük.

Hazánkban található 
Európa legnagyobb 
gyógyhatású meleg 
vizes tava, a Hévízi-tó. 
Vizét a medre alól fel-
törő meleg és hideg 
források táplálják, 
ezért télen is kelle-
mes hőmérsékletű 
víz várja a gyógyulni 
vágyókat.

3.  A csatorna jelölése 
a térképen

5.  A tó jelölése 
a térképen

Magyarország két legjelentősebb a folyója a Duna és a Tisza. Mellékfolyóikkal 
behálózzák az egész országot.
Hazánk legnagyobb állóvizei: Balaton, Fertő, Tisza-tó, Velencei-tó. 
Tengerpartunk nincs. 
A vizeket a térképen kék színnel jelöljük.
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1. A

Településfajták

Felszínformák

Környezetünk ábrázolása

földgömb térkép térképvázlat alaprajz

magassági szám

jelmagyarázat

vonalas mértékg g

színek

mértékszám

észak

dél

keletnyugat

északnyugat északkelet

délnyugat délkelet

síkság
alföld 0–200 m

dombság
200–500 m

középhegység
500–1500 m

magashegység
1500 m felett

Összefoglalás

tanya városfalu
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Fertő

Tisza-tó

Balaton

Tisza

Duna

A Kárpát-medence

Magyarország nagytájai és vizei

Ausztria

Szlovákia Ukrajna

Románia

Szerbia

Magyarország

Szlovénia

Horvátország
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A nagytájak fő jellemzői

Magyarország megyéi

Alföld síkság; hazánk legnagyobb, legmelegebb tája; kevés 
a csapadék; mezőgazdasága, élelmiszeripara jelentős

Kisalföld síkság; vizekben gazdag; jó minőségű termőföldekkel 
rendelkezik; ipara is jelentős

Alpokalja középhegységek és dombságok alkotják; sok a csapadék; 
állattartása jelentős

Dunántúli-dombvidék felszíne változatos; dombok, hegyek alkotják; 
termőtalaja jó minőségű

Dunántúli-középhegység lankás hegyek alkotják; vadgazdálkodása jelentős

Északi-középhegység hazánk legmagasabb tája; sok a csapadék; kevés a szántóföld, 
erdőkben gazdag; bortermelése kiemelkedő

Pest
Budapest

Heves

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

Hajdú-
BiharJász-

Nagykun-
Szolnok

Békés

Csongrád

Bács-
Kiskun

Baranya

Tolna

Fejér

Somogy

Komárom-
Esztergom

Veszprém

Zala

Vas

Győr-Moson-
Sopron

Nógrád

Borsod-
Abaúj-

Zemplén
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IV.  Az élő 
természet

Törzsfejlődés
A növények életfeltételei. Szobanövények
Színpompás virágok
A gyümölcsösben
A veteményeskertben
Újra a veteményesben
Szántóföldi kultúrnövények. A búza
A kukorica és gabonatársai
Gombák
A kutya
A házi macska és a házi egér
Ízeltlábúak a környezetünkben
A baromfiudvar lakói
A házi sertés és a szarvasmarha
A ló
Lóra magyar, lóra!
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26. Az élőlények rendszere

A Földön élő élőlények csoportosításával, leírásával 
foglalkozó tudományág a rendszertan, amely az élő-
lényeket öt nagy országba (csoportba) sorolja. Ezt 
egy vázlatos ábrán mutatjuk be. A  sejtmag nélküli 
és a  sejtmagvas egysejtűekről hetedik osztályban 
tanulunk majd. Idén a növények, a gombák és az 
állatok országába tartozó néhány élőlénnyel ismer-
kedünk meg. Az ő képeiket láthatod az ábra kis fény-
képein.

A növények országába többek között sokféle 
lágy szárú (pl. kerti dísznövények, szobanö-
vények, zöldségek) vagy fás szárú növény 
(pl. gyümölcsfák) tartozik. 

Mely növényeket ismered fel a képekről?

A növények országába többek között sokféle 
lágy szárú (pl. kerti dísznövények, szobanö-
vények, zöldségek) vagy fás szárú növény 
(pl. gyümölcsfák) tartozik. 

Mely növényeket ismered fel a képekről?
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A gombák országában vannak elpusztult 
élőlényeken élő és élősködő gombák, ehető 
és mérgező kalapos gombák. 

Felismered-e valamelyiket a képek közül?

Az állatok országában gerinctelen (ízeltlábú) 
és gerinces (madarak, emlősök) állatokkal 
fogsz idén megismerkedni. Biztosan felis-
mersz közülük néhányat. 

Melyik állatot ismerted fel először?
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27. A növények életfeltételei. Szobanövények

Az élőlények, így a  növények számára is 
nélkülözhetetlen környezeti tényezőket 
életfeltételeknek nevezzük. A  talaj, a  leve-
gő, a napfény, a megfelelő hőmérséklet és 

a víz fontos a növények életben maradásához, fejlődéséhez. A növények 
létfontosságú szerepet töltenek be a földi élet fennmaradásában. Emel-
lett táplálékul szolgálnak az embereknek. 

A növények környezeti tényezői
A növények gyökereik és leveleik segítségével veszik fel a 
tápanyagokat a környezetükből. Ha a  talaj tápanyagban 
szegény, trágyázással javíthatunk a  minőségén. A  trágya 
lehet természetes eredetű (állatok alommal kevert ürüléke) 
és mesterséges. A gyárilag előállított trágyát műtrágyának
hívják.

A növények légzése szabad szemmel nem látható, de ők 
is lélegeznek. Szükségük van levegőre. Légzésükről hetedik 
osztályban fogsz bővebben tanulni.

A növények számára a  Nap az elsődleges fényforrás. 
A  napfény befolyásolja a  virágos növények virágzását is 
(1.  ábra). A  Nap melegére is szükségük van. A  mi éghaj-
latunkon a  növények többsége tavasszal és nyáron aktív. 
Hidegben, illetve a  tűző napon kevés növény képes meg-
élni. 

A növények a gyökereikkel veszik fel a talajból a vizet és 
a benne oldott ásványi anyagokat. A víz csapadék formá-
jában kerül a  talajba. A  folyók, tavak közelében több vizet 
tárol a talaj, ezért ott a növényzet is dúsabb. Csapadék hi-
ányában öntözéssel fedezzük a  növények vízszükségletét 
(2. ábra).

Ültettél már virágot? 
Segítesz otthon meglocsolni a növényeket?

1.  Az estike egész éjszaka 
illatozik 

2.  A füvet hetente többször kell 
öntözni 
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A szobanövények gondozása
A virágzó növények (3–4. ábra), a  levéldísznövények (5. ábra) ott-
honunk díszei lehetnek. A szobanövények napfény-, nedvesség-, 
hőmérséklet-igénye nem egyforma. Abban viszont megegyeznek, 
hogy rendszeres, megfelelő gondozást igényelnek. Ha növényt 
gondozol, nézz utána, milyen igényei vannak! 

Ültetés vagy átültetés előtt tudnunk kell, hogy a növénynek mi-
lyen talajra van szüksége. A föld egy idő után elveszíti tápanyagtartal-
mát, ezért egy-két évente érdemes átültetni növényeinket (6. ábra). 
A szobanövényeket új cserépbe kell ültetni akkor is, ha a növény ki-
nőtte azt. 

A szobanövények számára elegendő fényt is biztosítani kell. Ha 
a  növény fényigényes, akkor az ablakban vagy annak közelében 
helyezd el! Az öntözés gyakorisága a növény fajtájától függ. Erre az 
esővíz és a szobahőmérsékletű víz a legjobb. A növények leveleit 
időnként tisztítsd is meg a portól (7. ábra)! 

A növények még példás gondozás mellett is megbetegedhet-
nek. A  betegségek megelőzése érdekében az elszáradt leveleket 
és virágokat el kell távolítani. Ha a növény emellett is beteg lesz, 
vegyszeres kezelésre is szükség lehet. A  növényvédő szereket 
körültekintően kell használni! Csak felnőtt végezheti el a ke-
zelést!

3.  A kaktuszokat ritkábban 
kell locsolni 

6.  Ültetés után meg kell öntözni 
a növényt 

7.  Rendszeresen portalanítsuk 
a leveleket 

4.  A fokföldi ibolya fény-
igényes növény 

5.  A buzogányvirágot bőségesen 
kell öntözni 

A növények életfeltételei közé tartozik a talaj, a levegő, a napfény, a megfelelő 
hőmérséklet és a víz. 
A talaj tápanyagot (vizet és ásványi anyagokat), a Nap fényt és meleget ad 
a lélegző növényeknek. 
A talaj minősége trágyázással javítható. A mesterségesen előállított trágya 
a műtrágya. 
A szobanövények megfelelő, rendszeres gondozást igényelnek, mert enélkül 
elpusztulnak.
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28. Színpompás virágok

A virágoskertekben, de akár erkélyeken, te-
raszokon cserépbe, ládába ültetve is talál-
kozhatunk tulipánnal, jácinttal, nárcisszal 
és árvácskával. Ezek a lágy szárú növények, 

amelyek részei: gyökér, szár, levél, virág és termés. A tulipán, a nár-
cisz és a jácint hagymás dísznövény. Hagymájukban vizet raktá-
roznak. Több éven keresztül újranyílnak, ezért évelő növénynek 
nevezzük őket. Rendszeres gondozást igényelnek. Ahhoz, hogy biz-
tosítsuk életfeltételeiket, ismernünk kell hőmérséklet-, talaj-, fény- 
és vízigényüket. 

A tulipán
A tulipán vadon élő ősei Közép-Ázsiában élnek. A több színben nyí-
ló növény föld alatti része a mellékgyökérzet (bojtos gyökérzet) és 
a buroklevelekkel védett hagyma (1. ábra). Hosszúkás és lapos le-
velei közül hajt ki egyetlen, kehely formájú virága (2. ábra).

Melyik a kedvenc virágod? Milyen színű? Milyen az illata? 
Van a kertetekben, erkélyeteken nárcisz vagy árvácska?

2.  A tulipán mérsékelt öntözést 
igényel 

3.  A kerti jácint virága 
erős illatú 

1.  A tulipán hagymáit ősszel 
ültetik a földbe 

A kerti jácint
A kerti jácint (3. ábra) hosszúkás levelei puhák, nedvdúsak. Akár 
több száz virágból álló füzérvirágzata tavasszal virágzik. A napos, 
félárnyékos helyeket kedveli.

Végezz megfigyelést 
az iskola udvarán vagy 
saját otthonodban. 
Milyen virágokat látsz? 
Nevezd meg a növé-
nyeket! Készíts róluk 
rajzot a füzetedbe! 
Rajzold melléjük, mi-
lyen életfeltételeket kell 
biztosítani számukra, 
és milyen eszközöket 
használnál gondozá-
sukhoz! 
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A sárga nárcisz
A sárga nárcisz (4. ábra) Nyugat-Európából származó növény. 
Levelei szürkés színűek, hosszúkásak, keskenyek. Sárga szirmai 
közül összeforrt szirmai tölcsérként emelkedik ki. A napos és fél-
árnyékos helyeket kedveli. Tápanyagban gazdag talaj szükséges 
fejlődéséhez.

Ha lehetőségetek van rá, gondozzatok cserepes nárciszt az 
osztályban! Tájékozódjatok, miben tér el ápolásuk szabad-
ban élő társaitól! 

A kerti árvácska
A kerti árvácska (5. ábra) hűvösebb, csapadékosabb helyen érzi jól 
magát, de jól tűri a tűző napot és a félárnyékot is. Egynyári (egy-
éves) növény, ami azt jelenti, hogy minden évben újra kell vetni. 
Szaporítása magról történik. Sokféle színváltozatban fordul elő. 
Tápanyagban gazdag talajt igényel.

Arborétumok
Az arborétumban (6. ábra) fákat, cserjéket (bokor) és lágy szárú 
növényeket is megfigyelhetünk. Hazánkban több botanikus kert 
található: 

•  jeli arborétum,

•  Zirci Arborétum,

•  Füvészkert (Budapest),

•  Szarvasi Arborétum,

•  vácrátóti arborétum,

•  Alcsúti Arborétum,

•  Erdőtelek arborétuma,

•  Budai Arborétum.

4.  Kora tavasszal nyílik 
a sárga nárcisz

5.  Az árvácskát a barátság és 
a ragaszkodás jelképének 
tartják 

6.  A vácrátóti arborétum tavasszal 

Melyik a lakóhelyedhez 
legközelebbi arborétum?

A virágoskertek lágy szárú növénye a tulipán, a kerti jácint, a sárga nárcisz 
és a kerti árvácska. 
Az évelő növények több éven keresztül is virágoznak, mint a tulipán, a jácint 
és a nárcisz. 
Hőmérséklet-, talaj-, fény- és vízigényük szerint kell gondozni őket.

Papagáj tulipán, 
fekete tulipán.

Gyűjts virágneveket, 
amelyek keresztnévként 
is ismertek!

NT_98755.indb   75NT_98755.indb   75 2020. 03. 20.   11:15:552020. 03. 20.   11:15:55



76

29. A gyümölcsösben

Hazánk talaja és éghajlata sokféle gyümölcs ter-
mesztésére alkalmas. Legjellemzőbb az alma, a kör-
te, a szilva, a meggy, a cseresznye, a sárgabarack és 
a szőlő, amelyek fás szárú növények. Gyümölcsnek

nevezzük a fák nedvdús, húsos terméseit, amik magas cukortartalmúak, 
vitaminokban és ásványi anyagokban igen gazdagok. Fogyasztásukkal 
fontos tápanyagok jutnak az emberi szervezetbe. 

Az almafa
Az ember az almát több ezer éve termeszti. Az almafa (1. ábra) gyöke-
re szerteágazó, mint a fa koronája. Fás szárának részei a szürkésbarna 
törzs, az ág, a gally és a vessző. Lombkoronája terebélyes. Levelei sö-
tétzöldek, szélein fogazottak. Lombhullató fa. 

Virága öt fehér sziromlevélből és 
öt zöld csészelevélből áll. A sziromle-
velek a  porzókat és a  termőt fogják 
közre. Az alma termését hamvas héj 
borítja. A  héj alatt található a  gyü-
mölcshús, ez alatt öt hártyás rekesz-
ben ülnek a magok. 

Az almafa kártevője az alma-
moly. A  kukacos almában az alma-
moly (2. ábra) hernyója található.

A friss alma fogyasztása rendkí-
vül egészséges. Megmosva, héjával 
együtt edd! A  héjában és a  héj alatt 
található a legtöbb vitamin és ásványi 
anyag. Készülhet belőle gyümölcslé, 
lekvár, befőtt, aszalt almaszirom, 
almás sütemény. A fahéjjal, szegfű-
szeggel ízesített almaleves hidegen, 
melegen is finom.

Melyik a kedvenc gyümölcsöd? Hazánkban is terem?
Nyersen vagy süteményben szereted jobban?

1.  Terméssel teli 
almafa 

2.  Az almafa 
kártevője 
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A szilvafa
Az egyik legrégebben termesztett hazai gyümölcsünk a szil-
va. A fa törzse egyenes, kérge szürkésfekete színű. Lombko-
ronája felfelé növekvő. Levelei széle fűrészes. Virága fehér 
sziromlevelekből és zöld csészelevelekből, porzókból és 
termőből áll. 

A szilvafa termését hamvas héj borítja. A hamvasságot 
a  viasz okozza, ami védi az esőtől és a  kártevőktől. A  héj 
alatt található az édes gyümölcshús és a  mag. A  szilva 
magját kemény csonthéj fedi, ezért csonthéjas termés-
nek (3. ábra) nevezzük. A szilvafa kártevője a szilvamoly és 
a levéltetű. 

Szilvából lekvárt, kompótot, szilvásgombócot készítünk.

A szőlő
A szőlő (4. ábra) gyökere mélyen a  talajba nyúlik. Talaj fe-
letti fás szára a  tőke, amiből a  vesszők hajtanak ki. Rajtuk 
fejlődnek a levelek, a kapaszkodó kacsok és a szőlő termé-
se, a szőlőfürt. Egy szőlőfürtön több szőlőszem található. 
A szemek héja vékony, bőrszerű. A szőlő termése bogyóter-
més, lédús gyümölcshúsában vannak magok.

A lisztharmat és a peronoszpóra a szőlő gyakori kár-
tevő gombája.

A szőlőszemből gyümölcslé, bor, magjából kozmeti-
kum készül.

Védekezés a kártevők ellen
A gyümölcsösfák kártevői ellen permetezéssel is védekez-
hetünk. Az énekesmadarak (például a  cinegék) szintén 
szorgosan pusztítják a kártevő rovarokat (5. ábra).

Magyarország borai világhírűek. 
A  Tokaji borvidék aszúbora és az 
egri bikavér hungarikum.

5.  Szorgoskodó kék cinege 

3.  Virágzó szilvafa 
és sötétkék termése 

4.  Szüret előtt 

Keress képeket is róluk! 

szüret, puttony, prés, must, Erisz almája, starking alma

Hazánk fás szárú növényeken termő gyümölcse az alma, a szilva és a szőlő. 
A fáknak gyökere, törzse, lombkoronája, termése van. 
A kártevők ellen permetezéssel lehet védekezni. 
A gyümölcsök nagyon egészségesek. Mindig megmosva fogyaszd őket!
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30. A veteményeskertben

Hazánk természeti adottságai, a  jó talaj és 
a  sok napsütés nemcsak a  gyümölcsök, ha-
nem a  zöldségek termesztésének is kedvez-

nek. A veteményes zöldségféléi a vetemények, amik termesztett, étkezésre 
alkalmas növények. A  paradicsom és a  parika Amerikából származik. 
Hazánkban a 16. században még virágoskertek díszei, vagyis dísznövények 
voltak.

A paradicsom
A paradicsom gyökérzete egy vastag főgyökér-
ből és több oldalgyökérből áll. Az ilyen gyökér-
zetet főgyökérzetnek nevezzük. Szára puha, 
hajlékony, nedvdús, és apró szőrök borítják. 

A paradicsom lágy szárú növény. Levelei 
összetettek, virágai sárgák. Termése bogyó-
termés (1. ábra). A termés leggyakoribb színe 
a piros, de lehet sárga, zöld, bordó, sőt fekete 
(2. ábra) is! 

A  paradicsom felhasználása sokrétű. Fo-
gyasztható nyersen, aszalva, levesként, már-
tásnak (3. ábra).

Van kedvenc zöldséged? Nyersen vagy 
főzve fogyasztod inkább? A paradicsomot 
vagy a paprikát szereted jobban? Miért?

A ketchup szó feltehetően a kínai Ké-
Tsiap szóból ered, amit egy fűszeres 
halszósz megnevezésére használtak. 
Angol és holland tengerészek által ke-
rült Európába. 
Nézz utána, hogy mik az összetevői!

3. A világhírű szósz

1.  Bőrszerű héja alatt 
található a lédús 
húsa, benne 
a magokkal 

2.  A fekete paradicsom 
különösen zamatos ízű 
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A paprika
A paradicsomhoz hasonlóan a  paprika is lágy 
szárú növény, erős főgyökérzettel. Virága a faj-
tától függően fehér, sárga vagy lila. Sima termés-
héja alatt vékony hús található. A termés belül 
üreges (4. ábra), ezért felfújt bogyótermésnek 
nevezik. Színe zöld, sárga vagy piros. Magyaror-
szágon étkezési és fűszerpaprikát (5. és 6. ábra)
is termesztenek. Szeged és Kalocsa híres papri-
katermesztő városunk, fűszerpaprikáik hunga-
rikumok.

A magyar konyha nélkülözhetetlen fűszere 
a  paprika. Ez adja például a  gulyásleves, a  ha-
lászlé és a  paprikás krumpli jellegzetes ízét és 
színét.

Februárban–márciusban a  paradicsom- és 
a  paprikanövények magvait védett helyre vetik. 
A fóliasátrakban (7. ábra) nevelt növények palán-
táit csak májusban ültetik ki a szabadba.

A növények trágyázásásával tápanyagot 
juttatnak a talajba vagy a növénybe, ezzel se-
gítve a jó termést. Megfelelő körülmények között 
folyamatosan teremnek.

4.  A paprika üreges 
belsejében sok mag 
található 

5–6.  Fűszerpaprika
szárítása és 
abból készített 
hungarikumunk 

7.  A melegben védik a veteményt a fagytól 

Nézz utána! 

ökörszív 
paradicsom, 
green zebra, 
TV-paprika

A paradicsom és a paprika főgyökérzettel rendelkező, lágy szárú növény. 
A sok napsütés és a jó talaj kedvez a termesztésüknek. 
A paradicsom termése bogyótermés. Húsa lédús. 
A paprika termése üreges, ezért felfújt bogyótermésnek nevezik. Húsa vékony. 
Mindkét zöldségnek sokféle felhasználási lehetősége van. 
Hazánkban étkezési és fűszerpaprikát termesztenek. Híres paprikatermesztő 
városaink: Szeged és Kalocsa. Tápanyagot trágyázással juttatnak a földbe.
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31. Újra a veteményesben

A vöröshagyma
A hagymát az emberek már ötezer éve termesztik. 
Őse Nyugat-Ázsiában vadon terem. A hagymából ké-

szült vagy azzal ízesített ételek több nemzet konyhájának jellegzetessé-
gei. Hazánk leghíresebb hagymatermesztő városa Makó. A Hagymatikum, 
a Hagymaház, a Hagymavirág szökőkút a város büszkesége. A makói vö-
röshagyma hungarikum.

A hagymának (1. ábra) egyforma hosszú és vastagságú gyökerei van-
nak, ezek együtt adják a mellékgyökérzetet (más néven bojtos gyökér-
zetet). A gyökerek a hagymatönkből nőnek ki. A húsos hagymalevelek
és a  buroklevelek ezen fejlődnek. A  hagyma föld feletti levelei zöldek, 
üregesek, cső alakúak. A  tavasszal elvetett magból őszre leveles hagy-
mafejek fejlődnek (első év). A hagymafejből a következő évben alakul ki 
a  virágot tartó föld feletti szár, rajta a virágzattal (második év). A vörös-
hagyma kétnyári növény. A sok apró virága gömbvirágzatot (2. ábra) al-
kot. A termés, ha megérik, fekete magvak hullanak ki belőle. Kétéveseknek 
vagy kétnyáriaknak azokat a növényeket nevezzük, amelyek az első élet-
évükben kifejlődnek ugyan, de virágot és magot csak a következő évben 
hoznak. Felhasználható levesek, sült húsok ízesítésére, főzelékek rántá-
sához, nyers salátákhoz. Savanyúság, sőt még lekvár is készíthető belőle.

Az eddig tanultakon kívül milyen zöldségeket ismersz még?
Fel tudsz sorolni olyan ételeket, amelyekben vetemények 
vannak? Mik ezek?

1.  A vöröshagyma kedveli 
a jó termőtalajt 

2.  A gömbvirágzatból lesz 
a termés 
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A fokhagyma
A vöröshagymához hasonlóan mellékgyö-
kérzete van. Levelei hosszúkásak és laposak. 
A  hagymafejet (3. ábra) több gerezd alkotja, 
amiket védőhéj borít. 

A fokhagymát az ókori Egyiptomban szent 
növényként tisztelték. Az ókorban varázserőt, 
a  középkorban gyógyító és tisztító erőt tulaj-
donítottak neki. Igen kedvelt pirítós kenyér és 
lángos (4. ábra) ízesítésére.

A petrezselyem
A petrezselyem (5. ábra) leggyakrabban étel-
ízesítésre használt vetemény. Kétnyári nö-
vény, magját tavasszal vetik, amiből kifejlődik 
a növény. Gyökere megvastagodott főgyökér,
amelyben tápanyagokat raktároz. Rövid zöld 
szárain fejlődnek a  levelek (6. ábra). Levele, 
gyökere gyomorerősítő, vesetisztító gyógyteák 
alapanyaga.

A sárgarépa
A petrezselyemhez hasonlóan főgyökérzete 
van, amelyben cukrot és vitaminokat raktároz. 
A  sárgarépát (7. ábra) éppen ezért nyersen is 
egészséges fogyasztani. A növény szárai rövidek, 
leveleit nem használjuk ízesítésre. Felhaszná-
lása sokrétű (8. ábra). Kétnyári növény. Remek 
krémleves-alapanyag. Húsok mellé párolt köret-
ként fogyasztható. Könnyű főzelékek is készíthe-
tők belőle. Édeskés ízű sárgarépalé formájában 
is sok vitamin kerül szervezetünkbe. Fogyasztá-
sa segíti a csontok és a fogak fejlődését.

3.  A fokhagyma 
jellegzetes ízű 
fűszernövény 

5.  A petrezselyem gyökere 
gyógynövényként is 
ismert 

6.  A petrezselyem levelét 
ízesítésre használjuk 

4.  A lángos a magyar 
konyha egyik hagyomá-
nyos étele 

7.  A sárgarépának 
a gyökerét 
fogyasztjuk 

8.  A répatorta angol 
„találmány” 

A vöröshagyma, a fokhagyma, a petrezselyem és a sárgarépa kétnyári növény. 
A vörös- és a fokhagymának mellékgyökérzete, a petrezselyemnek és a sárga-
répának raktározó főgyökere van. 
A vöröshagyma részei: hagymatönk, hagymalevél, buroklevél. 
A fokhagyma hagymája gerezdekből áll. 
Mind a négy veteménynek fontos szerepe van a táplálkozásban. 
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32. Szántóföldi kultúrnövények. A búza

A kultúrnövények a mezőgazdaság olyan termesztett növé-
nyei, amelyeket az ember vadon termő növényből nemesí-
tett, nevelt, telepített. Az élelmiszeripar dolgozza fel őket, és 
így lesz belőlük élelem. Tehát fontos élelmiszernövényeink. 
Állati takarmányozásra (állatok etetésére) is használják. 

A búza
A búzát (1. ábra) már az ókorban is termesztették. A Földön a sivatagokon és 
sarkvidékeken kívül általánosan elterjedt kultúrnövény. Hazánk minden terü-
letén a  tápanyagban gazdag talaj, a  nyári meleg és az elegendő csapadék
lehetővé teszi jó minőségű búza termesztését. Azokat a  növényeket, amiket 
táplálkozás céljára felhasználható magjai miatt termesztenek, gabonának
nevezzük. A búza is gabona. Mellékgyökérzete van. Üreges szárán csomók ta-
lálhatók, innen erednek hosszú, szárölelő levelei. Virága kalászvirágzatot
alkot, amiben a búzaszem fejlődik. A búzaszemben a termésfal és maghéj 
összenőtt, emiatt termését szemtermésnek nevezzük.

Az őszi búzát ősszel vetik el. Tavasszal kialakul a gyökérrendszer, majd kifej-
lődik a teljes növény. Nyárra beérik a termés, és kezdődik az aratás (2. ábra). 
A búza visszamaradt szárát szalmának (3. ábra) hívjuk. A szalma még fontos 
tápanyagokat tartalmaz, ezért állatok etetésére használják. Istállóban tartott 
állatok fekhelye (alom) is lehet. Fűtésre, tetőfedésre is alkalmas, de készülhet 
belőle kalap, kosár és papír.

Tudod, miből és hogyan készül a kenyér? 
Van szalmakalapod?

2. Munkában az aratógép 3. Szalmabálák aratás után 

1.  Fiatal zöld búza-
növény 
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Aratás után a búza gabonatárolókba, ezt követően a malmok-
ba kerül, ahol aprítják és megőrlik. A búza magjának őrleménye 
a liszt, amit a sütőipar hasznosít (4. ábra). A liszt szitálásából ma-
rad vissza a  korpa, ami vitaminokat, fontos ásványi anyagokat 
tartalmaz. Emberi élelmezésre és állati takarmányozásra is hasz-
nálják. Magyarországon a gépesített malmok használata előtt vízi-
malmokban (5. ábra) és szélmalmokban (6. ábra) őrölték a búzát. 

Hazánk nemzeti ünnepén az államalapítás és I. István királyunk 
szentté avatása mellett az aratás végét is ünnepeljük. Az új kenyér 
(7. ábra) ünnepén nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel fe-
jezzük ki a haza és az élet összekapcsolódását, hiszen a kenyér az 
élet és az otthon szimbóluma.

6. Szélmalom a szentendrei skanzenben 

7. Új kenyér augusztus 20-án 

4.  Mindennapi 
kenyerünk 

5. Vízimalom Tapolcán 

Keress képeket róluk!

dara, durumbúza, teljes kiőrlésű búza, gőzmalom, szimbólum

A kultúrnövényeket a szántóföldeken termesztik. 
A búzának bojtos gyökérzete, szárölelő levele van. Szára üreges. 
Termése szemtermés. A búza virága a kalász. 
A búza gabona.
Fontos élelmiszer- és takarmánynövény. 
Az aratás után a búzát a malmokban őrlik lisztté. 
Hazánk talaja és éghajlata kedvező a termesztésére.
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33. A kukorica és gabonatársai

A kukorica
A kukorica Közép-Amerikából származó kultúr-
növény, tengerentúli származása miatt tengeri-

nek is nevezik. A búzához hasonlóan egyaránt lehet emberi táplálék és ál-
lati takarmány. Hazánkban a legnagyobb területen termesztett szántóföldi 
növény. Az Alföld déli és keleti részén a sok napsütés és bőséges csapadék
megfelelő a termesztéséhez (1. ábra). 

A kukorica bojtos gyökérzetével behálózza a talajt. Vastag, tömött szá-
ra 2-3 méterre is megnő. A búzához hasonlóan csomós szárán szárölelő le-
velek fejlődnek. Kétféle virágzata van: a szár csúcsán lévő virágok alkotják 
a címert, a szár közepén levő virágok a torzsát. Ebből fejlődik a szemtermés. 
A kukoricaszemekkel teli torzsát kukoricacsőnek (2. ábra) nevezzük.

A kukorica vitamin- és ásványianyag-forrás. A  kukoricacsírából olajat is 
készítenek. A főtt és grillezett kukoricacsövek mellett a legkedveltebb formája 
a pattogatott kukorica, aminek egészséges változata is elkészíthető.

Ettél már főtt kukoricát? Zabpelyhet?
Szereted, ha rizs van ebédre?

1. A kukorica növekedése

Kiszomboron (nagyközség Csongrád megyében) 2008 óta hagyomány a  Kukorica-útvesztő 
Fesztivál. A kukoricatáblában megalkotott labirintusban térképpel indulhatsz a nagy kalandra. 
A labirintus mellett népi játékokkal is megismerkedhetsz. Természetesen főtt kukorica is van!

2.  Érett kukoricacső 
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A rizs
A rizs (3. ábra) a  búzával rokon kultúrnövény. Indiában és Kínában 
termesztették először. Hazánkban az Alföld talaja a legmegfelelőbb a ter-
mesztésére.

Fejlődése közben sok vizet igényel, a növény alsó harmadának mindig 
vízben kell lennie, ezért csak ott termeszthető, ahol az állandó öntözés 
megoldható. Ezt a mezőgazdasági műveletet árasztásnak nevezik.

A növénynek bojtos gyökérzete és csomókkal tagolt, üreges szára van. 
Termése szemtermés, ami fontos fehérje- és ásványianyag-forrás. 

Egyéb gabonafélék
A zab, a rozs és az árpa is szántóföldi gabona. A búzával több hason-
lóságot mutatnak. Gyökérzetük bojtos gyökérzet, száruk üreges szal-
maszár. Szemtermésük az egészséges táplálkozás fontos alapanyaga. 
A  rozsból (4.  ábra) készült kenyér, pékáru vitaminban gazdag táplálék. 
Az  árpagyöngy (gersli) kerek formájáról kapta nevét (5. ábra). A  zabból 
készült liszt és zabpehely (6. ábra) magas rost- és tápanyagtartalmú élel-
miszer.

4.  Rozskenyér 5. Árpakása 6.  Zabpehely reggelire 

3.  Rizsszár 
rizsszemekkel 

Pattogatott kukorica készítése (felnőtt segítségével!)
•  Forrósíts fel serpenyőben vajat vagy olajat!
•  Tegyél bele természetes, szárított kukoricaszemet!
•  Keverd össze, és fedd le a serpenyőt!
•  Ha minden szem kipattogott, vedd le a tűzről!

Keress róluk 
képeket is! 

bugavirágzat, 
árpakávé, 
puliszka, 
maláta, 
köles

A kukoricának és a rizsnek bojtos gyökérzete van. 
A kukorica szára tömött, a rizsé üreges. A kukorica virágzata a címer és a torzsa. 
Mindkét gabonaféle termése szemtermés. 
Fontos élelmiszer- és takarmánynövényeink, csakúgy, mint a zab, a rozs és az árpa. 
Hazánk éghajlata és talaja kedvező a termesztésükre.
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34. Gombák

Alaktani jellemzőik miatt régebben a  gombákat 
a  növényekhez sorolták. A  tudósok vizsgálataik 
során azonban megállapították, hogy vannak olyan 
tulajdonságaik, amelyek az állatokéhoz hasonlíta-

nak. A gombák tehát nem növények, nem is állatok, hanem külön orszá-
got alkotnak az élőlények rendszerében. A  világon körülbelül százezer 
gombafaj él. Az ehető gombák fontos tápanyagforrások az ember számá-
ra. Az élősködő gombákkal szemben védekezni kell. 

Kalapos gombák
A gombák országának számodra talán legismertebb képvi-
selői a kalapos gombák (1. ábra). A kalapos gombák gom-
bafonalakból épülnek fel. A földbeni fonalakból fejlődik 
ki a termőtest, ami kalapból és tönkből áll.

A kalapos gombák között sok az ehető (2–3. ábra). 
A  gombák azonosításához számos gombakalauz (gom-
bákról szóló könyv) áll a  rendelkezésünkre. A  természet-
ben gyűjtött gombákkal nagyon körültekintően kell bánni, 
fogyasztás előtt az a legbiztosabb, ha gombaszakértőhöz
fordulunk! Az ő feladata az ehető és a  mérgező gombák 
biztonságos elkülönítése.

Szereted a rántott gombát és a gombapörköltet?
Voltál már esetleg gombászni?

1.  A kalapos gombák 
felépítése

2.  A kerti csiperke gyakori ehető 
gomba hazánkban 

3.  A gombalevesben értékes 
tápanyagok vannak 

kalap

tönk

rögzítő 
gombafonalak
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Hazánkban több mint ezer kalaposgomba-faj él. Ezeknek a gombák-
nak több mint 90%-a víz. Vitaminban és ásványi anyagban gazdag táplá-
lék az emberek számára. A kalapos gombákban olyan anyagokat is felfe-
deztek, amiknek hatóanyagával több betegséget is gyógyítanak.

A kalaposgomba-fajokról hatodik osztályban fogsz bővebben tanulni, 
az erdő életközössége témakör kapcsán.

 Élősködő gombák
A gombák között több élősködő van, amik emberek, állatok és növények 
kórokozói. Az élősködő azt jelenti, hogy a gomba más élőlényekből táp-
lálkozik, azokon vagy azokban él. Az embereken bőrelváltozásokat oko-
zó gombák fordulnak elő leggyakrabban. 

A lisztharmat (5. ábra) és a  peronoszpóra (6. ábra) növények kár-
tevője. A lisztharmat az egész növény felületén lisztszerű réteget képez, 
amivel megbetegíti azt. Kerti (rózsa, orgona) és szobai dísznövények be-
tegsége, hatására a  levelek megbarnulnak, elsorvadnak és lehullanak. 
A  peronoszpóra elsősorban a  szőlő élősködője, ami akár pár nap alatt 
elpusztíthatja az egész növényt.

A sok csapadék és a magas hőmérséklet kedvez a gombák elszapo-
rodásának. Fontos a beteg növények elkülönítése és gombaölő szerrel 
való kezelése (7. ábra). A gombaölő szereket csak felnőttek használ-
hatják! Az egészséges növények ellenállóbbak a gombákkal szemben, 
ezért szükséges a megfelelő, rendszeres gondozásuk.

Néhány gombafaj 
képes a sötétben 
világítani. A világí-
tó tölcsérgomba 
(4. ábra) 2017-ben 
hazánkban 
az Év gombája lett. 
Fogyasztásra nem 
alkalmas, mert 
mérgező!

4.  A tölcsérgomba 
csoportosan nő

5.  Párás levegőben 
jobban szaporodik 
a lisztharmat 

6.  Szőlőskertekben 
a peronoszpóra gyakori 
betegség 

7.  Gombaölőszerrel
 kezelt szőlőlevél 

A gombák országában élősködő, ehető és mérgező gombák is találhatók. 
A kalapos gomba részei: gombafonal, tönk, kalap. 
A gombaszakértő meg tudja különböztetni az ehető és mérgező gombákat. 
Az élősködő lisztharmat és peronoszpóra esetén gombaölő szerekkel kell 
a megbetegedett növényeket kezelni.
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35. A kutya

Származás
A kutya egy ma már nem létező 
farkasfaj háziasításával jött létre, 

körülbelül 10 000–100 000 évvel ezelőtt. A háziasítás az 
állatok esetében egy vadon élő állat háziállattá válását 
jelenti. Feltételezhető, hogy a kutya volt az ember első 
háziállata. A  farkasoktól eltérően a  kutyák együttmű-
ködnek az emberrel, és elfogadják irányításukat.

Megjelenés
A kutya (eb) gerinces. A gerinces állatoknak porcos 
vagy csontos belső váza van (1. ábra). A kutya em-
lősállat. Az emlősök testét szőr borítja. Négy lábuk 
van. Elevenen világra hozott utódaikat emlőikből 
szoptatják. 

A kutya érzékszervei (szem, orr, fül, bőr, ízlelő-
szervek) fejlettek. Kiváló a hallása és a szaglása. Érzé-
keny fülükkel olyan hangokat is meghallanak, amiket 
mi, emberek nem. 

Életmód
A kutya ragadozó állat, erős állkapcsában ragadozó 
fogazat foglal helyet (2. ábra). Tépőfogai erősek, tara-
jos felszínű zápfogai a hús rágására szolgálnak.

A kutya elevenszülő, azaz elevenen hozza világra 
utódait. A szuka (nőstény kutya) vemhessége 58–62 
napig tart, ami után 1–20 kölyköt hoz világra. Az utó-
dok száma (alom) függ a kutya fajtájától. A kölyköket 
emlőiből táplálja. A kiskutyák körülbelül hathetes ko-
rukig szopnak. A negyedik héttől kaphatnak szilárd 
táplálékot.

Van a családodban vagy a környezetedben kutya? Milyen fajta? 
Milyen feladataid vannak vele kapcsolatban?
Ha nincs kutyád, szeretnél egyet?

1. A kutya csontváza

2.  A kutya koponyája 
a fogazattal
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Magyar kutyafajták
Az ősi magyar kutyafajták közül a komondor, a mudi és a pumi pásztor-
kutya, a kuvasz juhászkutya, a puli terelőkutya, a magyar vizsla (3. ábra), 
a magyar drótszőrű vizsla, az erdélyi kopó és a magyar agár vadászkutya. 
A magyar kutyafajták megőrzése nemzeti érdek.

Gyűjts képeket a többi magyar kutyafajtáról!

Munkában a kutyák
A kutyák munkája lehet szánhúzás, terelés, területek, állatok védelme, és 
egyéb különleges feladatok végzésére is képesek (4. ábra). Ezekről az ál-
latokról elmondható, hogy bátrak, erősek, okosak. 

Betegség
A kutyák legsúlyosabb betegsége a  veszettség, amit vírus okoz. Fertő-
zés esetén végzetes kimenetelű idegrendszeri gyulladás alakul ki. A ve-
szettség megelőzése érdekében a  kutyáknak évente kötelezően oltást 
kell kapniuk. A veszettség emberre is átterjedhet, így legyünk óvatosak, 
főként az idegen kutyákkal!

Ha teheted, nézd 
meg a felsorolt 
filmeket!

Marley meg én; 
A csodakutya; 
Lassie; 
Kutyám, Jerry Lee; 
Szájkosaras kosaras; 
Fehér agyar; 
Beethoven; 
Kutyahideg; 
101 kiskutya

4.  Beszéljetek a képekről! 
Mi a „munkahelyük” a képeken látható kutyáknak?

3.  Magyar vizsla

Nézz utána, 
mit jelentenek 
a következő szavak! 

dingó, agility, kínai 
kopasz kutya, akita, 
beagle, agarászat

A kutya gerinces, ujjon járó emlősállat, testét szőr fedi. Ragadozó, tépőfogai és 
tarajos zápfogai vannak. Szaglása, hallása kiváló. 
Elevenen hozza világra utódait, és őket emlőin keresztül táplálja. 
A kutyák súlyos betegsége a veszettség, ami emberre is veszélyes. 
A betegség megelőzésére védőoltást alkalmaznak.
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36. A házi macska és a házi egér

A házi macska származása
A házi macska őse feltehetően az afrikai 
vadmacska volt. A macskákat azonban 

nem az ember háziasította, ahogy a  kutyákat: az első földműves tár-
sadalmakban jelentek meg, ahová a gabonatárolókban élő rágcsálók 
vonzották őket. Körülbelül 9000 éve élnek az ember mellett. Több óko-
ri államban tisztelték őket, különösen jelentős az egyiptomi macska-
kultusz. 

Megjelenése
A macska gerinces, emlősállat, testét szőr borítja. Lehet 
egészen rövid szőrű (kopasz macska) vagy akár hosszú szőrű 
is (perzsa macska). Csontjait hajlékony ízületek kötik össze, 
csontvázát erős izmok mozgatják. Függőlegesen is képes az 
ugrásra, akár két méter magasba is felugrik. Farkát egyensú-
lyozásra és hangulata jelzésére is használja.

Ízérzékelése és szaglása jó, azonban a kutyáénál kevésbé 
fejlett. Hallása és látása viszont kiváló. Egyensúlyérzéke jó, 
tapintásra tapintószőreit (1. ábra) használja. A macska képes 
idegen környezetben a földmágnesesség és a napállás alap-
ján tájékozódni. Megérzi a közeledő földrengést és a légnyo-
más változását.

Életmódja
Ragadozó állat, ragadozó fogazata van. A  macska eleven-
szülő. A  nőstény macska vemhessége 63–65 napig tart. Az 
utódok száma átlagosan 3–5 kölyök, akiket 8–9 hetes korukig 
emlőiből táplál (2. ábra). A kutyához hasonlóan a macskának 
is szüksége van védőoltásokra, és élősködők elleni gyógysze-
rekre.

Szereted a macskákat? Simogattál már kiscicát?
Láttad a karmát? Dorombolt? Láttál már egeret?

1.  A házi macska tapintószőre 

2.  Mint minden emlős, 
a házi macska is tejjel táplálja 
utódait
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A házi egér származása
A házi egér Északnyugat-Afrika és Kelet-Ázsia füves pusztáiról, félsivata-
gaiból származik. Az Északi-sark, a  Déli-sark és az esőerdők kivételével 
mindenhol megtalálható. 

Megjelenése
A házi egér gerinces, emlősállat. Testét szőr borítja. Színe 
sárgásbarna, de lehet szürkésfekete is. Testhossza 7–10 cm, 
farkának hossza 6–9 cm. A  felnőttek súlya 10–20 gramm. 
Látása gyenge, hallása és szaglása viszont fejlett. Magas 
hangú cincogása kommunikációra és az elveszett kölykök 
keresésére szolgál.

Életmódja
Rágcsáló állat, rágcsáló fogazata van. Magvakat, gabonákat és embe-
ri élelmiszereket fogyaszt. Véső alakú metszőfogaival szinte mindent 
(fa, papír, műanyag) megrág (3. ábra). Éjjel a  legaktívabb. Kiválóan má-
szik, fut és úszik. 

Elevenszülő, vemhessége 19-20 napig tart. Labda alakú, papírral, 
textilszállal bélelt fészkét a szabadban talajban, épületekben, falban, 
fal mellett alakítja ki. A nőstény évente többször is ellik. Szapora állat, 
hathetente 8-10 utódot képes a világra hozni. A legnagyobb egyedszámú 
emlősfaj. Ürüléke betegségeket terjeszt.

Ha teheted, nézd meg a felsorolt filmeket!

Kutyák és macskák, Garfield, Macskarisztokraták, Egértanya, 
Stuart Little, kisegér, Mickey egér, L’ecsó

3. Kenyeret rágcsáló egerek

Nézz utána, mit jelentenek a következő szavak! 

dorombolás, Básztet, nagymacska, orosz kék macska, sziámi macska, 
macskaszem, laboratóriumi egér, házi patkány, vándorpatkány, 
egérfogó, egérriasztó

A házi macska és a házi egér gerinces, emlősállat. 
Testüket szőr fedi. Elevenszülők. 
A macska ragadozó. Látása, hallása kiváló. Jó az egyensúlyérzéke. 
Az egér mindenevő. Szaglása, hallása kiváló. 
Szapora állat. Ürüléke betegségeket terjeszt.
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37. Ízeltlábúak a környezetünkben

Milyen ízeltlábú állatokat láttál már? 
Szereted a mézet? Tudod, hogyan készül?

A környezetünkben gyakran előforduló há-
zilégy, házi méh és a  koronás keresztespók 
ízeltlábú állat, mivel lábaik ízekből épülnek 

fel. A házilégy és a házi méh a rovarok közé tartoznak, jellemző test-
tájaik: fej, tor és potroh. 3 pár ízelt lábuk van. A koronás keresztes-
pók pókszabású, teste fejtorból (előtest) és potrohból (utótest) áll, 
és 4 pár ízeltlába van.

A házilégy
A házilégynek egy pár hártyás szárnya van. Fején van az összetett 
szeme (1. ábra) és a  szájszerve, a  tapogatópárnás nyaló-szívó száj-
szerv, amellyel folyékony táplálékot fogyaszt.

Petével szaporodik, fejlődése teljes átalakulás (2. ábra). Különfé-
le betegségek (például tífusz, kolera, vérhas) terjesztője lehet.

A házilegyeket vonzza a 
szemeteskuka, az asztalon 
és a  konyhapulton hagyott 
ételmaradékok illata, házi-
állatok ürüléke, a  rothadó 
növények szaga és a párás 
levegő. A legyek elleni véde-
kezés első lépése a megelő-
zés, vagyis a  felsoroltak ki-
iktatása. Az ablakokon lévő 
szúnyogháló és a  rovarirtó 
szerek mellett házipraktiká-
kat is bevethetünk ellenük. 
A levendula, a gyömbér és 
a paprika távol tartja őket, 
csakúgy, mint a muskátli le-
velének illata.

2. Teljes átalakulás

lárva

báb

kifejlett rovar

pete

lárva

lárva

1.  Összetett szem 

NT_98755.indb   92NT_98755.indb   92 2020. 03. 20.   11:16:302020. 03. 20.   11:16:30



93

A koronás kesztespók
A koronás keresztespók (3. ábra) szövőszemölcsén keresztül bocsátja 
ki mirigyváladékát, a pókháló anyagát. A hálót a lábai végén lévő kar-
mok segítségével szövi. Ragadozó életmódot folytat. Csáprágójában 
méregmirigy található, ennek váladékával bénítja meg a  hálójába 
repülő rovarokat. A  keresztespókok emberekre ártalmatlanok, je-
lenlétük pedig kifejezetten hasznos, hiszen megfogják a szúnyogokat, 
legyeket.

A házi méh
A házi méhnek is egy pár hártyás szárnya 
van. Szeme összetett szem.

Petével szaporodik, és teljes átala-
kulással fejlődik. A  méhcsaládban több 
tízezer egyed él együtt.

A házi méh növényi nektárral és vi-
rágporral táplálkozik (4.  ábra). A  nektárt 
a mézgyomorban, a virágport a hátsó lá-
bukon lévő kosárkában (5. ábra) szállítják. 
Amit nem fogyasztanak el, azt feldolgoz-
zák és elraktározzák. Így készül a  méz. 
A méh fontos haszonállat.

Magyarország területén már a  hon-
foglalás előtt is foglalkoztak méhészettel 
az itt élő népcsoportok. A letelepedő ma-
gyarok folytatták ezt a mesterséget. A mé-
zet édesítő- és ízesítőszerként (6. ábra) is 
használják. Teába, süteménybe téve, ke-
nyérre kenve egyaránt ízletes. A  magyar 
akácméz hungarikum.

Ha teheted, nézd meg 
a felsorolt filmeket!

Egy bogár élete, Mézen-
gúz, Maja, a méhecske, 
Csodabogarak, 
Vízipók-csodapók 

3.  Magyarország legnagyobb 
testű pókfaja 

4.  A házi méh a táplá-
lékát virágokról 
gyűjti be 

6.  A méz meghűlés kezelé-
sére is kiváló 

5.  Házi méh lábán 
a kosárka 

A házilégy, a házi méh és a koronás keresztespók ízeltlábú állat. 
A házilégy és a házi méh rovar, testtájaik: fej, tor és potroh. Három pár lábuk 
és hártyás szárnyuk van. 
Petével szaporodnak, teljes átalakulással fejlődnek. 
A koronás keresztespók a pókszabásúak közé tartozik, négy pár lába van. 
Testtájai: fejtor és potroh. Csáprágójában méregmirigy van. 
Emberre ártalmatlan.
A házilégy betegségeket terjeszt. 
A méh mézet készít. 
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38. A baromfiudvar lakói

A házi tyúk származása
A házi tyúk feltehetően több őstől szár-
mazik. Őse az ázsiai esőerdők tisztásain 

élő bankivatyúk és a szürke dzsungeltyúk lehet. Az állat háziasítása több 
mint 4000 évvel ezelőtt történt Indiában. A házi tyúk könnyen szelídíthe-
tő. Húsáért és tojásáért tartják.

Megjelenése
A házi tyúk háztáji szárnyas. Gerinces állat, a  madarak közé tartozik. 
A  madarak testét toll fedi. Két lábuk van. Mellső végtagjuk szárnnyá 
alakult. Meszes héjú (kemény külső héjú) tojással szaporodnak.

A házi tyúk tollazata fedőtollakból és pehelytollakból áll. Lába erős, iz-
mos kapirgálóláb, ezen három ujja előre, egy pedig hátrafelé áll. Szárnya 
rövid, csak kisebb távot képes repülni. Fejükön taraj található. A hím 
tyúknak, a kakasnak nagyobb a taraja (1. ábra).

Életmódja
A házi tyúk tápláléka magvakból, rovarokból, gilisztákból, csigákból
áll. Fogai nincsenek, táplálékát egészben nyeli le. Csőre erős, hegyes. 
Nyelőcsőtágulata, a begy megpuhítja a felvett táplálékot, a zúzógyomor
pedig felaprózza. 

A házi tyúk meszes héjú tojással (2. ábra) szaporodik. A tojó évente 
250–300 darab tojást tojik. A tojásból 21 nap múlva csibék bújnak ki. A ki-
kelt csibe (3. ábra) fészekhagyó, ami azt jelenti, hogy a tojásból való ki-
kelésekor már pelyhes, fürgén mozog, táplálékát maga szerzi meg, tehát 
önállóan tud táplálkozni. 

Hallottál már kakast kukorékolni? Mentél már libasorban? 
Ismered azt a közmondást, hogy „sok lúd disznót győz”? 
Mit jelenthet ez?

2.  A házi tyúk 
tojása

1.  Kakas és tyúkok 
az udvarban 

3. Kikelt csibe 
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A házi kacsa
A házi kacsa őse a  tőkés réce. Gerinces állat, szintén a  madarak közé 
tartozik. Csónak alakú testét toll borítja (4. ábra). Fedőtollára csőrével 
faggyút ken, így tollazata vízhatlan lesz. A faggyú a teste végén lévő fagy-
gyúmirigyben képződik. Csőre lapos, recés, lemezekkel szegélyezett. Bőre 
alatti zsírrétege jó hőszigetelő. Úszólába van, ujjai közt úszóhártya feszül. 

Meszes héjú tojással szaporodik. A kiskacsák fészekhagyók. A hím 
kacsa a gácsér, a nőstény a tojó, a kiskacsa a pipe.

A házi kacsát húsáért, májáért, zsírjáért, tolláért is tenyésztik.

A házi lúd
A  házi lúd is gerinces állat, madár (5. ábra). Testét toll borítja, amit 
a faggyúmirigyében termelődő faggyúval gondosan beken. Az így bevont 
tollakról lepereg a víz, és nem nedvesedik át a tollazat.

A házi lúd csőre kevésbé lapos, mint a kacsáé. Lábai úszólábak, ujjai 
közt úszóhártya feszül. Meszes héjú tojással szaporodik. A  kislibák 
fészekhagyók. A hím lúd a gúnár, a nőstény a tojó, utódjuk a liba.

Húsáért, májáért, zsírjáért, tolláért tenyésztik. A hízott libából előállí-
tott termékek is hungarikumok.

A kacsa és a lúd tolla 
párnák és paplanok 
alapanyaga lehet.

A gyöngytyúk (6. ábra) és a pulyka (7. ábra) is háztáji szárnyas. A gyöngy-
tyúk kékesszürke tollazatán apró fehér pöttyök találhatók. Kiválóan tud 
repülni. A pulyka erőteljes felépítésű, nagy testtömegű madár. Mindkét 
baromfi húsa finom, tápláló.

Ha teheted, nézd 
meg a felsorolt 
filmeket!
Csodacsibe, 
Csibefutam, 
Kukori és Kotkoda, 
A rút kiskacsa

4.  A házi kacsa kedvelt 
élőhelye a vizek 
környéke 

6.  A gyöngytyúk 
Afrikából származik

7.  A pulyka őshazája 
Amerika

5.  A lúd szívesebben van 
a szárazföldön 

A baromfik gerinces állatok. Két lábuk van. Testüket toll fedi. 
Szárnyuk változó méretű, de hosszabb repülésre alkalmatlan. Csőrük van. 
Meszes héjú tojással szaporodnak. Fészekhagyó madarak. 
Háztáji haszonállatok: húsukért, tojásukért, zsírjukért, májukért, tollazatukért 
tenyésztik őket.
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39. A házi sertés és a szarvasmarha

A házi sertés származása
A házi sertés a  vadsertések vál-
tozataiból alakult ki. Háziasítása 

körülbelül 10 000 évvel ezelőtt Kínában történt. A honfoglalás után a ma-
gyarok számára is fontossá vált a sertés tenyésztése.

Megjelenése
A házi sertés gerinces, emlősállat. Zömök testét erős szőrzet
fedi. Négylábú, lábain négy-négy ujj van, melyek közül a  kö-
zépső két nagy ujjának patáin jár. A pata az ujját fedő és védő 
megvastagodott réteg. A  házi sertést ezért párosujjú patás 
állatnak nevezzük. Orra ormányszerű, ami jól mozgatható orr-
korongban végződik (1. ábra). Nagyon jó a szaglása.

Életmódja
Mindenevő állat. Fogazata metszőfogakból, szemfogakból, 
zápfogakból áll. Gumós zápfogaival rágja meg táplálékát. 
Magvakat, gyökereket, húst fogyaszt. A hím szemfoga agyarrá 
fejlődött. A  hím állat a  kan. A  koca 115 nap vemhesség után 
elevenen hozza világra 6–12 utódját, a malacokat.

Hasznosítása
A házi sertés a mezőgazdaság hasznos állata. Húsa fontos táp-
lálékunk. 

Zsírjával sütni, főzni lehet. Bőréből ruházati cikkek (táska, 
cipő, kabát, öv), szőréből kefék és ecsetek készülnek. Csontjából 
ízletes leves főzhető. Magyarországon őshonos fajta a mangalica 
(2. ábra).

Láttál már sertést? Milyen hangot adott ki?
Szereted a tejet? Honnan kerül a boltokba?

1.  A házi sertés szaglása 
kiváló, ezért szarvasgomba 
keresésére 
használható 

2.  Világhírű sertésfajtánk 
a mangalica 
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A szarvasmarha származása
A szarvasmarha őse a  már kihalt őstulok. Háziasítása körülbelül 8000-
9000 évvel ezelőtt kezdődött meg. A honfoglalás előtt a magyarok félno-
mád életmódot folytattak, és szarvasmarhát tenyésztettek, mert velük 
könnyebb volt mozogni. 

Megjelenése
A szarvasmarha gerinces, nagy testű emlősállat. Törzse hengeres, testét 
sima szőrzet fedi (3. ábra). Erős, vaskos lábai rövidek. Lába négy ujjban 
végződik, ujjait pata védi. A szarvasmarha párosujjú patás állat. Szarva
homlokcsontjának nyúlványa. A tülök a ránőtt, elszarusodott bőr. 

Életmódja
Növényevő, fogazata metszőfogakból, zápfogakból áll. Redős záp-
fogaival őrli meg táplálékát. Füvet, takarmánynövényeket fogyaszt. 
Kérődzik, ami azt jelenti, hogy elfogyasztása után a részben megemész-
tett táplálékot visszaöklendezi, majd újra lenyeli. Így az eledelt kétszer 
rágja meg. 

A hím állatot bikának hívják. A tehén (nőstény) kilenc és fél hónapig tartó 
vemhesség után elevenen hozza világra utódját, a borjút.

Hasznosítása
A szarvasmarha a  mezőgazdaság egyik legfontosabb haszonállata. 
Húsát, tejét, bőrét, szőrét, szarvát hasznosítják. A magyar szürke szarvas-
marha (4. ábra) hungarikum.

Ha teheted, nézd meg a felsorolt filmeket!
Babe, Malac a pácban, Rudi malac újra száguld

3.  A szarvasmarha teje, 
húsa fontos az ember 
számára

4.  Magyar szürke szarvas-
marha a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban 

Nézz utána, mit jelentenek a következő szavak! 
szarvasgomba, szerencsehozó malac, törpemalac, zebu, gulya, 
kergemarhakór

A házi sertés és a szarvasmarha gerinces, emlősállat. Testüket szőrzet fedi. Utó-
daikat elevenen hozzák világra. Mindkét állat párosujjú patás. Haszonállatok. 
A házi sertés mindenevő. Húsát, zsírját, bőrét, szőrét, csontját hasznosítják. 
A szarvasmarha növényevő, kérődző. Húsát, tejét, bőrét, szőrét, szarvát 
hasznosítják.
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40. A ló

Származás
A ló őse az ázsiai füves pusztákon 
élő vadló. Körülbelül 4000 éve 
szelídítette meg az ember, és el-

sősorban hadászati célra használták. A lovakat Indiában 
és Kínában kezdték tenyészteni. A  nomád lótartók elő-
ször málhás lóként, majd időszámításunk után 700 körül 
Nyugat- és Közép-Európában hátasállatként használták. 
A világ kevésbé fejlett területein jelenleg is több millió lo-
vat használnak teherhordáshoz és közlekedéshez.

Megjelenés
A ló gerinces, emlősállat. Csontjait ízületek kötik össze, 
csontvázát (1. ábra) izmok mozgatják. Testét sima szőr-
zet fedi. Szőre erős szálú és fényes, fajtától függően különböző színű 
lehet. A nyakán lévő hosszabb szőr a sörény. Erős, izmos lába egy 
ujjban végződik, amit pata vesz körül. A  ló páratlan ujjú patás. 
Érzékszervei közül hallása és egyensúly-érzékelése a legfejlettebb.

Életmód
A ló növényevő állat. Fogazatában metszőfogak és redős felületű 
zápfogak vannak. Fő tápláléka a széna (2. ábra), a szalma és a zab, 
ami mellé abrakot is kap. Az abrak szemestakarmányból (zab, árpa, 
kukorica) áll. Az állat napi vízszükséglete 60 liter.

A ló elevenszülő. A kanca (nőstény ló) vemhessége általában 
336 napig tart, ami után egy csikót hoz világra, akit 4–6 hónapon ke-
resztül emlőiből táplál. A kiscsikó naponta 20 liter tejet is megiszik. 
A hím állat a mén.

Ültél már lovon? Lépkedett, ügetett vagy vágtatott a ló?
Láttál már pónilovat? Hallottál lovat nyeríteni?

A lovak képesek fekve és állva is aludni. Állva könnyű álomban alszanak (szenderegnek), így ál-
landó készültségben lehetnek a ragadozókkal szemben. Két-három naponta azonban szükségük 
van arra, hogy néhány órát fekvő helyzetben, mély álomban pihenjenek.

1. A ló csontváza

2. Szénát evő lovak 
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A ló hasznosítása
A lovassportok a lovaskatonák és a lovak kiképzéséből alakultak ki.

A Nemzetközi Lovasszövetség 1921-ben alakult meg, amihez 
hazánk is csatlakozott a Magyar Lovassport Egyesületek Országos 
Szövetségével. Magyarországon évente több lovassportszakágnak 
is rendeznek versenyeket. Ilyen például a díjugratás (3. ábra), ahol 
a  legrugalmasabb, legügyesebb és legengedelmesebb lovas és ló 
nyeri meg a versenyt. 

A Hortobágyi Nemzeti Parkban programok keretében mutatják 
be a pásztorhagyományokat. A csikósok kék, bő ujjú inget, ráncos, 
alul rojtozott kék gatyát viselnek. A karikás ostort gyakran maguk 
készítik el. A  csikós és lova közt tökéletes az összhang (4.  ábra).
A bemutatók ügyességi feladata a lóültetés és a lófektetés.

A munkára használt és a sportlovak számára elengedhetetlen 
a négy lábra való patkolás. A patkó a lovak patájára kerül, amit ál-
talában 6-8 hetente cserélnek, ha meglazult vagy elveszett. A patkó 
kovácsolt vasból készül, és patkószeggel rögzítik a patákra.

A világ legkisebb lova 
a Dél-Amerikából szár-
mazó falabella (5. ábra). 
Magassága maximum 
78 centiméter. 
Hobbiállatként tartják.

5.  Falabellák játék 
közben

Ha teheted, nézd meg a felsorolt filmeket!

Szilaj, a vad völgy paripája, A fekete paripa – Az első kaland, 
Pónikaland, Az álmodó, A paripa, Fekete szépség, A lovasíjász

3.  Díjugratás 
Kaposváron 

4.  Csikós és lova 
összhangja 

Nézz utána, 
mit jelentenek 
a következő szavak!

kengyel, nyereg, zabla, 
poroszkálás, voltizsálás, 
pej, zsoké, díjugratás, 
rodeó, lovaspóló

A ló gerinces, emlősállat. Testét szőr fedi. 
Páratlanujjú patás. Hallása, egyensúly-érzékelése kiváló. 
Növényevő, metszőfogai és redős zápfogai vannak. Fő tápláléka a széna, 
a szalma és a zab, ami mellé abrakot is eszik. 
Elevenen hozza világra utódját.
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Ha a történelmet valaha is lovon 
írták, akkor a  miénket, magya-
rokét mindenképp. Honfoglaló 
őseink vándorlásuk során lovon 
tették meg azt a  hosszú utat, 
ami után végleg letelepedtek a Kárpát-medencében. A megbecsült és tisztelt lo-
vaikra értékes lószerszámokat (nyereg, zabla) tettek. A magyarok lovas-nomád 
harcmodorát, a  lovasíjászatot (1. ábra) egész Európa ismerte és rettegett tőle.

Hosszú ideig a ló volt közlekedésünk és harcászatunk alapja. Katonai sikerein-
ket is az edzett, erős, kitartó lovaknak (2. ábra) és a bátor lovasoknak köszönhet-
jük. Hazánkban a lovakat a 14. századig csak lovaglásra használták, az ekéket, ko-
csikat (szekereket) ökrök húzták. Európában nagy értékük volt a magyar lovaknak. 

A huszárok a 15. századtól voltak ha-
zánk lovas katonái. Feladatuk elsősor-
ban az volt, hogy elsőnek csapjanak le 
az ellenségre. A huszár és lova egymástól 
elválaszthatatlan, hűséges társai voltak 
egymásnak. A  huszárság legismertebb 
időszaka a  március 15-ei nemzeti ün-
nepünkhöz kapcsolódik (1848. évi for-
radalom és szabadságharc ünnepe). 
A  magyar huszár nemzeti értékkel bíró 
kulturális örökség. 2017 óta hungarikum 
(3. ábra).

„A pusztákra visz legörömestebb,
Mert a puszta születési helye,
Hej, ha arra fordítom a kantárt,
Úgy megugrik, alig bírok vele.”

(Petőfi Sándor – Az én Pegazusom)

Lóra magyar, lóra!*

* Arany János: Lóra...! című versének egy sora

1

2

3

1   Lovasíjász 
2   Przsevalszkij-lovak 

(ázsiai lovak) 
a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban

3   Magyar huszárok 
a budai várnál 
(2018. június)
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A magyar lovak, lovasok nem csak a katonai sikerekben voltak egyedülállóak. 
A 19. században (1874-ben) született egy kanca (nőstény ló) Tápiószentmárton-
ban. A versenyló a magyar lótenyésztés és lovassport büszkesége. Hazai pályá-
kon kívül több európai országban is versenyzett. Összesen 54-szer állt rajthoz, és 
54 győzelmet aratott. A  legyőzhetetlen csodakanca neve: Kincsem (4–5. ábra). 
Róla nevezték el Budapest legnagyobb lóversenypályáját, a Kincsem Parkot. Ne-
vét viseli egy magyar csillagász által felfedezett kisbolygó (161975 Kincsem) is. 

Magyar lovainkra, lovasainkra méltán lehetünk büszkék. A lovasíjászok, lo-
vas huszárok, csikósok ápolják történelemhez kapcsolódó hagyományainkat. 
A  versenyek, bemutatók, felvonulások hazafias értéket képviselnek számunk-
ra, emellett idegenforgalmi szempontból is jelentősek. Több művészeti ágnak 
is témája a  ló és lovas (6–7. ábra). Írók, költők vetették papírra gondolataikat 
a  pusztában nyargaló lovakról. Festmények őrzik emléküket. Magyarország 
szinte minden településén található lovas szobor.

Hazánkban több száz lovarda és lovasiskola közül lehet 
választani, ha lovagolni szeretnénk (8. ábra). Az oktatások-
ra gyerekeket és felnőtteket is várnak. A lovasakadémiákon 
lovakkal, lótenyésztéssel kapcsolatos szakok közül választ-
hatnak a pályaválasztók. A lovas terápiák testre és lélekre 
egyaránt jó hatással vannak. Lovaglás közben közelebb ke-
rülünk a természethez és a ló szeretetéhez.

6

4 5

7

8

4   Kincsem szobra 
a Kincsem 
Parkban

5   Korabeli 
retusált fénykép 
Kincsemről (1877)

6   Budapest, 
Hősök tere

7   Munkácsy Mihály: 
Honfoglalás

8   Lovagolni bármely 
életkorban lehet
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Összefoglalás

Az élőlények rendszere
A rendszertan egy tudományág, ami az élőlények csoportosításával, leírásával foglalkozik. 

A fejezetben tanult élőlények csoportosítása

Növények
A növények életfeltételei: talaj, levegő, napfény, hőmérséklet, víz.

növények országa gombák országa állatok országa

A FEJEZETBEN TANULT NÖVÉNYEK CSOPORTOSÍTÁSA ÉS FŐ JELLEMZŐIK

Szobanövények virágzó és levéldísznövények: rendszeres gondozást igényelnek

Kerti virágok tulipán: lágy szár, hagymás dísznövény, évelő, mellékgyökérzet 

kerti jácint: lágy szár, hagymás dísznövény, évelő, füzérvirágzat

sárga nárcisz: lágy szár, hagymás dísznövény, évelő

kerti árvácska: lágy szár, egynyári növény

Gyümölcsök almafa: fás szár: törzs, ág, gally, vessző; termés

szilvafa: fás szár; szirom- és csészelevél; csonthéjas termés

szőlő: fás szár: tőke, vessző, levél, kacs, szőlőfürt; bogyótermés

Vetemények
(zöldségek)

paradicsom: lágy szár, főgyökérzet; termése: bogyótermés

paprika: lágy szár, főgyökérzet; termése: felfújt bogyótermés

vöröshagyma: lágy szár, mellékgyökérzet, gömbvirágzat, hagymatönk

fokhagyma: lágy szár, mellékgyökérzet, hagymafej: gerezd

petrezselyem: lágy szár, főgyökérzet, levelét ízesítésre használjuk

sárgarépa: lágy szár, főgyökérzet

Szántóföldi
növények
(gabonafélék)

búza: mellékgyökérzet, üreges szár, kalászvirágzat, búzaszem, szemtermés

kukorica: mellékgyökérzet, tömött szár, torzsa-címer, kukoricacső, szemtermés

rizs: mellékgyökérzet, üreges szár, szemtermés

rozs, árpa, zab: mellékgyökérzet, üreges szár, szemtermés
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Fogalmak
•   Egyéves (egynyári) növény: Azok a növények, amelyek egy év 

alatt teljesen kifejlődnek. 

•   Kétéves (kétnyári) növény: Azok a növények, amelyek két év 
alatt fejlődnek ki teljesen.

•   Arborétum: Olyan szabadtéri növénygyűjtemény (füvészkert), 
ahol elsősorban fákat és cserjéket láthatunk.

•   Trágyázás: Tápanyag juttatása a talajba.

Gombák
A kalapos gomba részei: tönk, kalap.

Ehető gomba vagy mérgező gomba?  Gombaszakértő!

Élősködő gombák: lisztharmat, peronoszpóra. Növényvédő sze-
rekkel védekezünk ellenük.

Állatok

A FEJEZETBEN TANULT ÁLLATOK CSOPORTOSÍTÁSA ÉS FŐ JELLEMZŐIK
Ízeltlábúak
•  gerinctelenek
•  lábaik ízekből állnak
•  petével szaporodnak

házilégy: 3 pár láb, hártyás szárny, betegségek terjesztője

koronás keresztespók: 4 pár láb, szövőszemölcs, méregmirigy

házi méh: 3 pár láb, hártyás szárny, MÉZ!

Madarak
•  gerincesek
•  testüket toll fedi
•  tojással szaporodnak

házi tyúk: kapirgálóláb, taraj, begy, zúzógyomor, fészekhagyó

házi kacsa: faggyúmirigy-faggyú, úszóláb-úszóhártya, fészekhagyó

házi lúd: faggyúmirigy-faggyú, úszóláb-úszóhártya, fészekhagyó

Emlősök
•  gerincesek
•  testüket szőr fedi
•  elevenszülők

kutya: ragadozó, kiváló szaglás

házi macska: ragadozó, jó egyensúlyérzék

házi egér: mindenevő, rágcsáló, betegségeket terjeszt

házi sertés: mindenevő, párosujjú patás, haszonállat

szarvasmarha: növényevő, párosujjú patás, haszonállat, kérődző

ló: növényevő, páratlanujjú patás
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A növények és az állatok közti kapcsolat

Hungarikumok

szemestakarmányszéna szalma

Takarmánynövények

Fogalmak
•    Fészekhagyó: A tojásból való kikelés után az utód pelyhes, fürgén mozog, táplálékát maga 

szerzi meg, tehát önállóan tud táplálkozni.

•   Háziállat: Hasznáért vagy valamely kedvelt tulajdonságáért a ház körül vagy gazdaságban 
tartott állat, amelyről az ember gondoskodik.

•    Haszonállat: A mezőgazdaság hasznos állata. Húsukért, tojásukért, zsírjukért, májukért, tol-
lukért, bőrükért, szőrükért, csontjukért tenyésztett állatok.

•   Veszettség: A kutyák legsúlyosabb, vírus okozta betegsége, amelynek következtében ideg-
rendszeri gyulladás alakul ki. Megelőzése érdekében a kutyáknak évente kötelezően oltást 
kell kapniuk.
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V.  Az ember
megismerése

Az ember egyedfejlődése
Testalkat és mozgás
Táplálkozás
A vitaminok szerepe életünkben
A tisztaság fél egészség!
Orvosok, oltások és egy kis történelem
Fűben, fában orvosság
Veszélyhelyzetek a környezetünkben
Belső én
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41. Az ember egyedfejlődése

Egy gyermek megszületik. Ezzel véget 
ér az általában kilenc hónapig tartó, 
anyaméhben történő fejlődés, lezárul 
a  magzati kor. Elkezdődik a  méhen 

kívüli fejlődés, amelyben különböző fejlődési szakaszok követik 
egymást: újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor, kisiskolás-
kor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor. Minden életszakasz-
nak megvannak a  maga sajátosságai, meghatározó tevé-
kenységei, amelyek bár nagyon eltérőek, de egymásra épülnek. 
A testalkat és a képességek az öröklött tulajdonságok és a kör-
nyezet együttes hatására változnak. 

Újszülöttkor és a csecsemőkor
Az újszülöttkor a megszületés utáni élet első hónapját jelenti. 
Az újszülöttek anyatejet (szoptatás) vagy tápszert esznek, gyak-
ran sírnak és sokat alszanak (1. ábra). Az egyéves korig tartó 
csecsemőkorban a  gyermek megtanul hasra fordulni, kúsz-
ni, mászni, ülni (2. ábra), állni. Elkezd gagyogni, ami a későbbi 
beszéd alapjául szolgál. Féléves kortól az anyatejes táplálást 
különböző pépek egészítik ki: gyümölcsök (alma, őszibarack), 
majd zöldségek (burgonya, sárgarépa, sütőtök).

Kisgyermekkor
A kisgyermekkor (3. ábra) két szakaszra tagolódik: az 1-től 
3 éves korig tartó és a 3 és 6-7 éves kor közötti szakaszra, az
óvodáskorra. Ebben a korban a gyermek egyre önállóbb lesz. 
Önállóan jár, kialakul a beszéd. A csontok és az izmok megerő-
södnek, a  gyermekek mozgékonyabbak és ügyesebbek lesz-
nek. A kisgyermekek szeretnek rajzolni és mesét hallgatni. Já-
ték során szívesen utánozzák a felnőtteket. Az óvodáskorban 
kibővülnek a társas kapcsolatok.

Hány éves vagy? Szerinted mi jellemző az életkorodra?
Kiket ábrázolhat a kép?

1.  Az újszülött alvásigénye napi 
18–20 óra 

2.  A csecsemő 10-11 hónaposan 
önállóan ül 

3.  A kisgyermekek fő 
tevékenysége a játék 
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4.  A lányok korábban 
serdülnek 

6.  Kártyajáték 
barátokkal 

Kisiskoláskor 
A 6-tól 10-12 éves korig tartó kisiskoláskorban jelentősen változik a test-
alkat. A végtagok hosszabbak lesznek a törzshöz képest. Ebben a szakasz-
ban új tevékenység jelenik meg, a szervezett tanulás. Emellett a társakkal 
való együttműködés, a feladatok kötelességtudó vállalása is előtérbe ke-
rül. Gyakran ebben az életkorban kezdenek el sportolni a gyermekek. 

Serdülőkor
A serdülőkor (kamaszkor, tinédzserkor) a 10-12 éves kortól a 16-18 éves ko-
rig tartó életszakasz, ami átmenet a gyermekkor és a fiatal felnőttkor között. 
A kisgyermeki test átalakul női és férfialkattá. A viszonylag gyorsan végbe-
menő testi változásokat (4. ábra) érzelmi változások is kísérik. Megjelenik 
a másik nem iránti érdeklődés, a lázadás, a vitatkozás. Erősödnek a kortár-
sakkal való kapcsolatok. Törekedj a  testi-lelki egyensúly megteremtésére! 

Ifjúkor
A 25 éves korig tartó ifjúkor a pályaválasztás és a szülőkről való leválás 
időszaka. A család támogató szerepe mellett a saját korosztállyal való kap-
csolatok az elsődlegesek, létrejöhet az első, hosszan tartó szerelmi kapcso-
lat. Lezárul a testi fejlődés szakasza. Ez a kor áll legközelebb a felnőttkorhoz. 
Magyarországon jogilag 18 éves korától számít nagykorúnak az ember.

Felnőttkor
25 éves kortól 65 éves korig tart a felnőttkor. Ennek a szakasznak a kö-
zéppontjában a munkavállalás és a családalapítás (5. ábra) áll, amihez 
önállóság és felelősségtudat szükséges. A  jól megválasztott munka sok 
örömöt okozhat! Tanulni felnőttkorban is lehet. A munka és a család mel-
lett a szabadidő hasznos eltöltésére, a hobbira fordított idő is fontos!

Öregkor 
Az öregkor, vagyis időskor 65 év felett kezdődik. Az öregedés egy fokoza-
tosan és természetes módon végbemenő folyamat. A kor sajátossága az 
érzékszervek romlása és a tartós betegségek kialakulása. Fontos az egész-
séges életmód. Társas kapcsolatokkal (6. ábra) elkerülhető a magányosság.

5.  A házasságkötés 
a törvény által előírt 
szertartás 

Az ember születés utáni egyedfejlődési szakaszai: újszülöttkor, csecsemőkor, 
kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor. 
Az öröklött tulajdonságok és a környezet hatására jellemző változások 
következnek be.
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42. Testalkat és mozgás

Az emberi testalkat határozza meg alakun-
kat. Magasságunkat a  szüleinktől örököljük. 
A testsúlyt az öröklött tényezők és az életmód 
(étkezési szokások, testmozgás) befolyásolják. 
Csontvázunk felépítése a  serdülőkor végéig 

változik. A táplálkozás és a sport hatást gyakorol a testzsír és az izom 
mennyiségére. 

Testmagasság 
és testsúly
Az átlagos testmagasság a  tör-
ténelem során jellegzetesen vál-
tozott. Régészeti kutatások bi-
zonyították, hogy kétmillió évvel 
ezelőtt a  felegyenesedett em-
ber magassága 180 centiméter 
(cm) volt, az ókori egyiptomiaké 
166  cm. A  középkorban élők át-
lagos termete 169 cm volt, és ez 
az érték az újkorban nem növe-
kedett.

A kamaszkor végére elért ma-
gasságunk állandósul. A testsú-
lyunk zsír- és izomtömege az élet 
folyamán végig változhat. A  test-
súllyal kapcsolatban tudni kell, 
hogy függ az életkortól, a nemtől, 
az egészségi állapottól, a táplálko-
zási szokásoktól (2. ábra) és a napi 
mozgásmennyiségtől is.

Mind az elhízás, mind pedig 
a kóros soványság szerepet játsz-
hat betegségek kialakulásában.

Milyen magas vagy? Ki a legmagasabb az osztályban?
Jársz valamilyen edzésre? Mi a kedvenc sportod?

1.  A barátokkal deszkázni 
vagy kosarazni is jó 

2.  Mikor melyiket 
választanád? 

Elevenítsd fel történelem-
ből szerzett ismereteidet! 
Milyen sportágakban mér-
ték össze erejüket, ügyessé-
güket a résztvevők az ókori 
olimpiai játékokon? 

Te szeretsz játszani, mo-
zogni a szabadban (1. ábra)? 
Fogócskázni, bújócskázni, 
focizni, kerékpározni? Szok-
tál táncolni, tornázni, tolla-
sozni? Szívesen kipróbálnál, 
vagy ki is próbáltál már ext-
rém sportokat?

Végezzetek méréseket!
Mekkora az átlagmagas-
ság az osztályban?

Ha nem tudod, mik 
tartoznak az extrém 
sportok közé, nézz 
utána!
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Mozgás!
A különféle sportok egyénileg (3. ábra), párban (4. ábra) vagy csa-
patban, csoportosan (5–6. ábra) is végezhetők. Sportolás közben 
barátokat is találhatsz magadnak, hiszen a közös érdeklődés köze-
lebb hozhatja egymáshoz az embereket. Bármilyen mozgást vég-
zel, az jó hatással van az egészségedre és a fejlődésedre egyaránt! 
A sportok szabályainak elsajátításában a testnevelő tanár és/vagy az 
edző az, aki segítségedre lehet. Nemzetközileg egységes szabályok 
vonatkoznak a sportágakra a  résztvevők számát, a  játék menetét 
illetően. A  kosárlabdában például két 5 fős csapat játszik egymás 
ellen, 4 × 10 percig. A 2 vagy 4 fős pingpongot asztalon játsszák. Egy 
játszma 11 pontig tart. A győzelemhez három megnyert játszma kell. 
Játék közben, aki szabad kezével az asztalhoz ér, az pontot veszít. 
Ha  a  tevékenység védőfelszerelést igényel, arról se feledkezz meg!

6.  Osztálykirándulás 
a hegyekben 

3.  Görkorcsolyázáshoz viselj 
védőfelszerelést! 

4.  Az asztalitenisz (pingpong) 
vidám szórakozás 

5.  A foci társas 
elfoglaltság 

Ha teheted, nézd meg 
a felsorolt filmeket!

A karate kölyök, 
Jég veled!, 
Kung Fu Panda, Space 
Jam – Zűr az űrben, 
Step Up, Korlátok nélkül

Keress róluk képeket is!

Kempó, aikidó, tajcsi, 
wakeboard, szörf, curling, 
dzsúdó, triatlon, biatlon, 
krikett, szinkronúszás

A testalkatunkat az öröklött tulajdonságok és az életmód befolyásolják. 
Az egészségre és a fejlődésre jó hatással van a mozgás és a sportolás.
Csapatsportok, csoportos mozgás közben azonos érdeklődési körű emberekkel 
ismerkedhetsz, barátkozhatsz.
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43. Táplálkozás

Az emberi szervezet működéséhez táplálékot kell 
felvenni, vagyis táplálkozni kell. A  fejlődés szem-
pontjából fontos a  rendszeresség és az elfogyasz-
tott ételek és italok változatossága. Mint minden-

ben, a táplálkozásban is figyelni kell a mértékletességre is! Ideális lenne 
a napi ötszöri étkezés. Közben figyelj arra is, hogy a reggeli, a tízórai, az 
ebéd, az uzsonna és a  vacsora ne legyen egyoldalú, mert így nem kerül 
megfelelő összetételű tápanyag a szervezetedbe! 

Tápanyagok
A  különböző tápanyagcsoportokról a  következő évfolyamokon tanulsz 
majd részletesebben. Most azt tanulhatod meg, hogy melyek azok az élel-
miszerek, amelyekből mindennap fogyasztanod kell. Ezekből szükséges 
a nap során a legtöbbet enned: gyümölcsök (1. ábra), zöldségek (2. ábra) 
és gabonából készült termékek (3. ábra). A gyümölcsök és zöldségek lét-
fontosságú tápanyagokat tartalmaznak. Naponta négy adag gyümölcsre 
vagy zöldségre van szüksége szervezetünknek, amiből egy legalább nyers 
legyen. Vitamin, ásványi anyag és rostforrások, csakúgy, mint a gabona-
félék: kenyerek, péksütemények, gabonapelyhek, müzlifélék, tésztafélék, 
amik könnyen megemészthetők. Energiatartalmuk gyorsan felszabadítha-
tó, így az intenzív fejlődés időszakában fontos energiaforrást is jelentenek.

Mi a kedvenc ételed? Az egészséges vagy 
a kevésbé egészséges táplálékok közé sorolnád? Miért?

1.  A banánban fontos 
tápanyagok és sok cukor 
van 

2.  Grillcsirke mellé 
kóstold meg a párolt 
zöldborsót! 

3.  Uzsonnára csomagolj 
magadnak egészséges 
szendvicset! 
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A húsokban (4. ábra), a  tejtermékekben (sajt, túró, joghurt), 
a tojásban (5. ábra) és egyes növényi eredetű táplálékokban (pél-
dául a lencse, a bab) a test építőköveinek nevezett tápanyagok 
nagy mennyiségben megtalálhatók. Fogyassz belőlük rendsze-
resen!

A zsiradékok fontos oldószerek, és energiát is szolgáltatnak. 
A sertés-, liba- és kacsazsír mellett a húsokban (hal, 6. ábra), a vaj-
ban, a tejtermékekben, de még a mogyoróban, mandulában, pisz-
táciában, dióban is sok zsiradék van, illetve lehet. 

Ásványi anyagokat is fogyasztanod kell, amik főleg a zöldsé-
gekben, gyümölcsökben, magvakban találhatóak. Ne felejtkezz 
el a folyadékok (7. ábra) rendszeres beviteléről sem! Cukorra és 
sóra is szükséged van, de ezeket mértékkel edd! Az édességek 
és a  cukrozott üdítők szegényes tápanyagtartalmú élelmiszerek. 
Ha édes ízre vágysz, kóstold meg a mézet, egyél gyümölcsöt! Van 
az osztályban vagy az ismeretségi körödben cukorbeteg, esetleg 
ételallergiás? Számukra még fontosabb a táplálkozásra való oda-
figyelés!

4.  A csirkehús finom, 
puha 

5.  Szuperélelmiszer 
reggelire! 

7.  Sportolás közben megnő 
a folyadékszükséglet 

6.  A halételek sok értékes zsírt 
tartalmaznak 

A füzetedbe készíts egy napi és/vagy egy heti étrendet! 
Alkalmazd a megszerzett ismereteket, és tanulmányozd 
hozzá a 8. ábrát is! Ne feledkezz meg a folyadékokról sem!

Szervezetünk egészséges működéséhez rendszeresen, változatosan 
és mértékkel kell táplálkozni! 
A napi ötszöri étkezés tartalmazzon gyümölcsöt, zöldséget, gabonát, húst, 
tejterméket, zsírokat és ásványi anyagokat!
Édességet és sót mértékkel fogyassz! Fontos a rendszeres folyadékbevitel 
és a mozgás!

8.  „Az egészséges tányér” 
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44. A vitaminok szerepe életünkben

A vitaminok
A vitaminok a  szervezetünk számára fontos 
anyagok, de kevés kivétellel nem tudjuk őket 
előállítani. Megfelelő táplálékok bevitelével

(1. ábra) biztosíthatjuk a szükséges mennyiségüket. A vitaminokat általában 
különböző élelmiszerek tartalmazzák, de kaphatóak tabletta, pezsgőtabletta, 
por és csepp formájában is. A vitaminok hiánya betegségeket okozhat.

Hallottad már a vitamin szót? Hol? Mikor?
Mit jelent? Milyen vitaminokat ismersz?

Készítsd el 
a következő ételt!

Dinnyesaláta
Hozzávalók
• görögdinnye
• uborka
• feta sajt
• áfonya

Milyen vitaminok 
találhatók ennek 
a salátának 
a hozzávalóiban? 
Használd 
a táblázatot is!

1.  A legfontosabb vitaminok fő előfordulásai 
és a hiányuk okozta betegségek

A VI TAMIN 
NEVE VITAMINFORRÁS HIÁNYÁNAK 

KÖVETKEZMÉNYEI

A-vitamin máj, tojássárgája, 
tejtermékek, spenót, 
áfonya

farkasvakság, bőrszárazság,
haj- és körömtöredezés

B1-vitamin hús, máj, tojás, teljes 
kiőrlésű gabona, 
uborka

végtag izomzatának görcsei,
fáradtság, gyengeség

B2-vitamin hús, tej, sajt, zöldbab, 
borsó, paradicsom

szemproblémák, ízületi zavar

B6-vitamin hús, máj, tojássárgája, 
mák, banán, dinnye

hajhullás, álmatlanság, 
gyengeségérzet

B12-vitamin hús, máj, élesztő vérszegénység, fáradékonyság

D-vitamin tojássárgája, halolaj, 
vaj, tejszín 

nem megfelelő 
csontképződés, ízületi 
gyulladás, fáradtság

E-vitamin napraforgóolaj, dió, 
mandula, mák

lassabb sebgyógyulás, 
fáradékonyság

K-vitamin spenót, sóska, 
brokkoli, máj

vérzékenység, 
vastagbélgyulladás
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A C-vitamin kicsit közelebbről
A C-vitaminról (más néven aszkorbinsav) valószínűleg már 
mindenki hallott. Szent-Györgyi Albert (orvos, biokémikus, 
2. ábra) úgy vélte, hogy fertőzések megelőzésére és betegségek 
ellen is hatékony. A C-vitamin elsősorban a szervezet védeke-
zőképességét segíti, javítja az egészségi állapotot, gyorsítja 
a sebgyógyulást.

A C-vitamin felfedezéséért Szent-Györgyi Albert 1937-ben 
Nobel-díjat kapott. A Nobel-díjat fizikai, kémiai, embertani és 
orvostudományi, irodalmi, közgazdasági tudományterületen 
végzett kutatómunkáért, valamint a  békéért tett kiemelkedő 
erőfeszítésekért adják. 1901 óta minden évben kiosztják. 

A C-vitamin sok zöldségben és gyümölcsben megtalálható 
(3. ábra), ezeket elsősorban nyersen ajánlott fogyasztani, mert 
hő hatására a vitamin nagy része elbomlik. Ugyanannyi töme-
get tekintve a homoktövis és a csipkebogyó tartalmazza a leg-
több C-vitamint. Szereted a  kivit és az epret? Ha igen, egyél 
belőle bőségesen, mert ezekben is sok van! A zöldségek közül 
természetesen a paprikában (édes pirospaprika, zöldpaprika) 
van a legtöbb! A petrezselyemben és a brokkoliban sem fogsz 
csalódni!

Szerinted Szent-Györgyi Albert 
melyik fajta Nobel-díjat kapta 
meg? Nobel-díjának másolatát 
megnézheted a Magyar Nemzeti 
Múzeumban!

2. Szent-Györgyi Albert

3.  Sok zöldség és gyümölcs gazdag 
C-vitaminban 

„Este a feleségem paprikát adott vacsorára. Nekem nem volt kedvem 
megenni, de nem volt elég bátorságom ezt megmondani. Akkor ju-
tott eszembe, hogy én ezt a  növényt még sosem próbáltam ki. Azt 
mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratórium-
ba, ahelyett hogy megegyem. Még aznap éjjel megtudtam, hogy ez 
a paprika a C-vitaminnak egy kincsesháza.”

(Szent-Györgyi Albert)

Forrás: http://szegedi.ertekek.hu/sites/default/files/0000/51/szentgyorgyipdf.pdf

Olvasd el a C-vitamin felfedezésének történetét!

A vitaminok szervezetünk számára fontos anyagok, számos táplálékban meg-
találhatók. 
A C-vitamin a szervezet védekezőképességét támogatja, javítja az általános 
egészségi állapotát. Feltalálásáért Szent-Györgyi Albert Nobel-díjat kapott. 
Magas C-vitamin-tartalmú élelmiszer a homoktövis, a csipkebogyó, a kivi, 
az eper, a paprika, a petrezselyem és a brokkoli.
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45. A tisztaság fél egészség!

Egészségünk és jó közérzetünk megőrzéséhez min-
dennap tisztálkodnunk kell. Bőrünkre, hajunkra 
a  nap folyamán sok kosz és szemmel nem látható 

kórokozók kerülnek. A kézmosás, a körömápolás, fogmosás, a tiszta ruhák 
viselése nem csak saját magunk számára fontos. Ápoltságunkkal, kelle-
mes illatunkkal környezetünkre is jó hatást gyakorolunk.

Mosdás
Kezdd a napod egy frissítő arcmosással (1. ábra)! A langyos vagy hűvös 
víz élénkítő hatású, és az arcbőr szépségét is segít megőrizni.

Fogmosás
Az erős, egészséges fogak szükségesek a táplálék megrágásához. Foga-
inkon lerakódik az elfogyasztott ételek, italok egy része, vagyis lepedék 
képződik. Fogmosással (2. ábra) eltávolítjuk a lepedéket, és a kellemet-
len lehelet is eltűnik. Ha édességet ettél, utána mindenképpen mosd meg 
a fogaidat! Az esti fogmosásról se feledkezz el!

Fogaink egészségét évente lega-
lább egyszer fogorvossal (3. ábra) is 
ellenőriztetni kell. Lehet, hogy félsz 
a  fogorvosi vizsgálattól, de hidd el, 
az orvosi ellenőrzésre szükség van. 
Műszereikkel olyan területeit is lát-
ják a fogaidnak, amit te nem. A fogak 
szabályos elrendeződése érdekében 
fogszabályozást (4. ábra) javasolhat-
nak. A fogorvosok mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a lehető 
legkevesebb fájdalommal végezzék 
a szükséges beavatkozásokat.

Mire utalhat a lecke címe? 
Mindennap mosol fogat? Hányszor mosol hajat egy héten?

1.  A szemed mosásához 
csak vizet használj! 

2.  A hatásos fogmosás 
legalább 
3 percig tart 

4.  Fogszabályozás 
az egészséges 
mosolyért 

3.  Rendszeres ellenőrzéssel 
időben észrevehetők a nem 
kívánt változások 
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Hajápolás
Hajunkat, legyen az akár hosszú vagy rövid, 
egyenes vagy göndör, szőke vagy barna, ápol-
nunk kell, hogy egészséges és tiszta legyen! 
A  hajmosás gyakorisága a  haj típusától függ. 
Ma már sokféle sampon és hajbalzsam kap-
ható, így mindenki megtalálja a számára meg-
felelőt. Hajszárításnál kérd felnőtt segítségét 
(5.  ábra), vagy tanuld meg a  hajszárítót biz-
tonságosan használni! Ha új frizurát szeretnél, 
fodrászra lesz szükséged.

Kéz- és körömápolás
Leggyakrabban étkezések és mosdóhasználat előtt és után mossuk 
meg kezünket (6. ábra). Utazás, állatok simogatása vagy beteglátogatás 
után is ajánlott a kézmosás. Ha pedig köhögsz és tüsszentesz, nemcsak 
ajánlott, hanem kötelező is! Körmeid tisztaságára is ügyelj! A  kéz- és 
lábkörmök ápolásához körömvágó olló, körömreszelő, körömvágó csi-
pesz szükséges. Tisztításukhoz körömkefét használunk. A rendszertele-
nül vagy egyáltalán nem ápolt kéz rossz benyomást kelt másokban.

Tiszta ruházat és lábbeli
A tisztaság nem csak testünk számára alap-
vető. Ruháink, cipőink is elkoszolódnak, és 
magukba szívják az izzadságot. A  mosás-
hoz mosógépre, mosószerre és öblítőre van 
szükség. 

Ha még nem tudod elindítani egyedül a mo-
sógépet, a  fehér és a  színes ruhák szétváloga-
tásával vagy a  kimosott ruhák kiteregetésével 
segíthetsz a  házimunkában (7.  ábra). Fürdés, 
zuhanyzás után tiszta ruhát vegyél fel!

5.   A hajszárításnál segíthet a szülő 

7.  Te is szoktál teregetni? 

6.  A helyes kézmosás 
legalább fél percig tart 

A tisztálkodás egészségünk megőrzéséhez és a kulturált megjelenéshez is 
szükséges. 
A mindennapi arc-, fog- és kézmosás mellett a hajmosásra és a ruhák tisztasá-
gára is ügyelni kell. 
Évente egyszer menj el fogorvoshoz ellenőrzésre! 
A gyakori kézmosás kötelező, ha beteget látogatsz, vagy te magad vagy beteg!
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46. Orvosok, oltások és egy kis történelem

A házi gyermekorvosok
egészséges és beteg gyer-
mekeket látnak el. Az 
egészségesrendelés vé-

dőoltások beadására, a  gyermek fejlődésének 
ellenőrzésére és tanácsadásra, a  betegren-
delés betegségek felismerésére és kezelésére 
szolgál. A  gyermekorvos munkatársa a  védő-
nő, aki már a  magzati élet során nyomon kö-
veti a  fejlődést, majd ezt követően segítséget 
ad a csecsemőgondozáshoz (szoptatás, fürde-
tés, öltöztetés). Újszülöttkorban hetente, majd 
havonta egyszer látogatja a családot, egészen 
a  gyermek egyéves koráig. Az iskolában dol-
gozó védőnők elvégzik az éves szűrővizsgála-
tokat, és gondoskodnak a  védőoltások be-
adatásáról. Megtanultad, hogy „A tisztaság fél 
egészség!”, de megfelelő tisztálkodás mellett is 
előfordulhat, hogy megbetegszel (1. ábra). 

Védőoltások
A védőoltások beadásának célja, hogy szerve-
zetünk ellenállóvá váljon, elsősorban azok-
kal a betegségekkel szemben, amelyek a  tör-
ténelem során sok emberi életet követeltek. Az 
oltások beadása után a szervezet védett lesz. 
A  kötelező védőoltásokat különböző életko-
rokban kapják meg az emberek. Nem kötelező 
oltások (2. ábra) beadását is kérhetjük.

Mikor voltál utoljára orvosnál? Miért volt rá szükség?
Hallottad már a járvány kifejezést? Mit jelent?

2. Influenza elleni védőoltás 

Melyik betegséggel kellett már a házi gyermekorvoshoz fordulnod? Milyen kezelést kaptál?

1.  A leggyakoribb 
gyermekbetegségek 

A BETEGSÉG NEVE TÜNETEK

közönséges nátha torokfájás, orrfolyás, 
hőemelkedés, láz

vírusos bélgyulladás hányás, hasmenés, 
magas láz, hasi 
fájdalom

torok- és 
mandulagyulladás

hőemelkedés, láz, 
enyhe vagy erős 
torokfájdalom

influenza magas láz, izom- 
és végtagfájdalom, 
gyengeség

bárányhimlő viszkető, apró, piros 
foltok, majd hólyagok
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A kötelező oltásokat te is megkaptad: hét oltást kétéves korod 
előtt, és egyet hatéves korodban. Két védőoltás vár még rád felső 
tagozaton: 11 és 12 éves korodban! Okos vagy, ha megérted, hogy 
ezek azért szükségesek, hogy egészséges maradj!

Fertőző betegek ápolása
Aki beteg, megfertőzhet másokat. Ennek elkerülése érdekében körül-
tekintően kell eljárni (3. ábra). A személyi higiénia elengedhetetlen. 
Az ágyneműt és a ruházatot gyakrabban kell cserélni. Alaposabban 
kell kezet mosni! Fontos a fokozott folyadékbevitel! Gyógyszerek ki-
zárólag orvosi utasítás és ellenőrzés mellett szedhetők. Betegség 
alatt kerülni kell a közösséget! 

Járványok
A járvány az az esemény, amikor egy területen jelentős számú fer-
tőző megbetegedés fordul elő. A legrégebbi ismert fertőző betegség 
a fekete himlő, ami már időszámításunk előtt 400 óta jelen volt az 
emberiség történelmében. A lázzal, kiütések és hólyagok megjelené-
sével járó fertőzés miatt több száz millió ember vesztette életét vagy 
vesztette el látását. A Himnusz költője, Kölcsey Ferenc is egy himlő-
járvány során vakult meg fél szemére. A himlő elleni védőoltás beve-
zetése a 20. században (1979-ben) vetett végleg véget a járványnak.

A magas lázzal, szédüléssel, hányással járó pestis közel 400 éven 
keresztül (1310–1771) szedte áldozatait a világon. Mátyás királyunk 
apja, Hunyadi János – akinek emlékére naponta hallhatod a déli ha-
rangszót – egy pestisjárvány következtében halt meg. 

A spanyolnátha a nevét Spanyolországról kapta, mert ebből az 
országból küldtek először híreket, hogy a fővárosban (Madrid) min-
den harmadik ember beteg. A spanyolnáthajárvány mindössze egy 
évig tartott (1918–1919), de így is több millió halálos áldozata volt, 
köztük az utolsó magyar király, IV. Károly. 

Azokban az országokban, ahol nincsenek védőoltások, vagy a víz 
piszkos és fertőzött, még mindig sokan megbetegednek. A víz rossz 
minősége Afrikában a gyermekhalandóság első számú okozója. 

3.  Az ágynyugalom 
segíti a gyógyulást 

A távoli tájakra utazóknak 
szükségük lehet védőol-
tásra! Afrika, Dél-Amerika, 
Ázsia bizonyos részein 
a szúnyogok által terjesz-
tett malária és sárgaláz 
ellen, illetve a hastífusz 
ellen érdemes oltásokat 
kérni!

A házi gyermekorvost egészséges- és betegrendelésen is felkeresheted. 
A védőoltások ellenállóvá tesznek a különféle betegségekkel szemben. 
Fertőző betegségeknél ügyelj a tisztálkodásra, a megfelelő folyadékpótlásra 
és az orvos utasításaira!
A járvány nagy területen jelentkező, nagymértékű megbetegedést jelent. 
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Magyarországon körülbelül háromezer növényfaj ismert. Hozzá-
vetőlegesen kétszáz azoknak a  száma, amelyeket gyógyszerek 
készítéséhez is felhasználnak. Nagyjából ezer növénynek van va-
lamilyen gyógyhatása, ezért ezeket gyógynövényeknek nevezzük. 
Gyökerükből, szárukból, virágukból vagy termésükből elsősorban 
teák, olajok, krémek készülnek. Gyógyszerek helyett egyre többen 
fordulnak betegség esetén vagy megelőzésként a természetes or-
voslás felé, vagyis a természetben megtalálható gyógyhatású nö-
vényekhez.

A kamilla virágából készült tea tisztítja a légutakat, gyulladás-
csökkentő, ezért megfázásnál alkalmazzák. Nyugtató hatása miatt 
lefekvés előtt azoknak javasolt, akik nehezen alszanak el. Ható-
anyagai az arc és a haj ápolására is alkalmasak. 

A levendulának jellegzetes erős, de kellemes illata van, emiatt 
sok kozmetikum alapanyaga. Leggyakrabban illóolaját használják. 
Segíti az alvást és az ellazulást, enyhíti a fejfájást. Álmatlanságban 
szenvedők levendulapárnával alhatnak. Gyulladáscsökkentő és fer-
tőtlenítő hatása is van. Fürdővízbe csepegtetve és kevés tejet hoz-
záadva bársonyossá teszi a bőrt. Ruhásszekrénybe helyezve távol 
tartja a  molyokat. Magyarországon Tihanyban és Pannonhalmán 
található levendulaültetvény (1. ábra).

„Látványa szép és illata gyógyít,
mező és erdő ontja a jót itt,
virága színes, teája tiszta,
meggyógyul gyorsan mind, ki megissza.”

(Szabó T. Anna: Gyógynövénydal)

Fűben, fában orvosság

Kamillatea készítése

Egy evőkanál kamillát 
1 liter forró vízzel leöntünk. 
15 percig lefedve állni hagyjuk, 
majd leszűrjük.
Langyosan fogyaszd!

1. Levendulaültetvény 
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A csalán felhasználási köre is sokrétű. Általános regeneráló hatású. 
Csökkenti a  lázat és a  szervezetünkben lévő gyulladásokat. Torokgyul-
ladás esetén naponta többször ajánlott gargalizálni (torok öblítése) a fő-
zetéből. Hajhullás, hajzsírosodás, korpásodás esetén a leszűrt teával kell 
öblíteni a hajat. 

A hársfa hatóanyaga a virágában van, ami gyulladáscsökkentő, köhö-
géscsillapító. Hasfájás, haspuff adás ellen is hatékony, és mérsékli a fejfá-
jást. Lefekvés előtt fogyasztva segít a nyugodt alvásban. 

A borsmenta az egyik legrégebben ismert gyógynövény. Frissen és 
szárított formában is felhasználható. A belőle készült tea jó hatással van 
a görcsös hasi panaszokra. Fejfájás esetén levelével dörzsöljük meg a tar-
kót és a  halántékot, áztassunk hideg 
vagy meleg vízben friss mentalevelet, 
és igyuk meg! Orrdugulásnál a  for-
ró vízben áztatott levél illata tisztítja 
a  légutakat. A  növény mentolos íze 
hűsítő hatású. 

Gyógynövények fogyasztása előtt 
tájékozódj a helyes felhasználásukról 
és az ellenjavallatokról!

Csalántea készítése

Egy evőkanál teafüvet 
2,5 dl vízzel leforrázunk.
15 percig állni hagyjuk, 
majd leszűrjük.
Langyosan vagy melegen idd!

Mentakoktél készítése

Összekeverünk cukrot
(nádcukrot) kevés vízzel.
Tegyünk hozzá citromkarikákat,                                                                                                     
friss mentaleveleket, jégkockát!
Hideg vizet öntünk rá.

Hárstea készítése

Egy evőkanál teafüvet 
2 dl vízzel leforrázunk.
10 percig letakarva állni hagyjuk, 
ezután leszűrjük. 
Mézzel ízesíthetjük.
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47. Veszélyhelyzetek a környezetünkben

Veszélyhelyzetbe bármikor, bárhol kerülhet az 
ember. Otthonunkban, az iskolában, munkahe-
lyeken, az utcán is. A veszély bajjal, balesettel jár-
hat! A legfontosabb a megelőzés. Figyelj jól! Most 

megismered és megtanulod, hogyan lehet ezeket elkerülni. Ha elég 
felkészült vagy rá, azt is megtanulhatod, te magad hogyan tudsz 
segítséget hívni.

Otthon, édes otthon
Otthonunk mindannyiunk számára biztonságot nyújt. Szeretteink kö-
rében lehetünk, jól ismerjük saját környezetünket, a helyiségeket, tár-
gyakat. Azonban előfordulhatnak olyan körülmények, amikor veszé-
lyes helyzet állhat elő. 

A konyhában a tűzhellyel, a forró ételekkel, italokkal, éles és elekt-
romos eszközökkel óvatosan kell bánni! Megtanultad már meggyúj-
tani a gyufát? Ha igen, mindig oltsd el, miután begyújtottad a tűzhe-
lyet! Ha még nem, akkor kérd felnőtt segítségét! A gyufát különösen 
elővigyázatosan kell használni! A  forró ételek, edények égési sérü-
léseket okozhatnak (1. ábra). Mielőtt hozzájuk nyúlsz, várd meg, amíg 
úgy lehűlnek, hogy bátran megfoghasd őket! Ha bizonytalan, bátor-
talan vagy az éles kések (2. ábra) használatában, inkább ne vedd 
a kezedbe!

Közlekedj okosan!
Önállóan közlekedsz az otthonod és az iskola között? Közlekedési 
lámpákkal is találkozol az út során? A gyalogosoknak szóló közleke-
dési lámpánál (3. ábra) várd meg, míg az zöldre vált! Mielőtt a járdáról 
az úttestre lépsz, nézz körül! A járművek között ne sétálj, ne rohangálj! 
Labda után sose szaladj ki az úttestre! A  közlekedési szabályokat
a gyalogosoknak is be kell tartani! Esős, ködös időben és a téli korai 
sötétedésnél még körültekintőbben haladj!

Milyen veszélyes helyzeteket tudnál felsorolni? Láttál már ilyet? 
Te is kerültél már veszélybe? Meséld el, mi volt az!

A legtöbb otthoni 
baleset a konyhában 
történik. 
Mit gondolsz, miért? 

2.  Kés által vágott 
seb 

1.  Forró olaj okozta 
sérülés 

3.  Ez a zöld jelzés ad szabad 
utat a zebránál 

zabad 
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Veszélyhelyzetek az iskolában
Az iskolában elsősorban testnevelés- és 
életvitelórán kerülhetsz olyan helyzetek-
be, ahol sérülés érhet. Sportolás, moz-
gás közben gyakrabban fordulhatnak elő 
esések (4. ábra), ütések, életvitelórán az 
ollót és a konyhai eszközöket szintén óva-
tosan, biztonságosan kell használni. Ezek 
csak tanári felügyelettel használhatók! Ha 
bátortalan vagy, vagy eszközhasználatod 
még bizonytalan (olló, kés, ragasztópisz-
toly), kérj segítséget! A tanórai kísérleteket 
csak tanári utasításra végezd! Az udvari 
játékok során is vigyázz saját testi ép-
ségedre és társaidéra is! Minden iskolai 
sérülést jelezz tanárod számára!

Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás a sürgősségi ellátásig, ami 
elhárítja a  baleset vagy egészségkárosodás következményeit. Első-
segélyt az nyújthat, aki rendelkezik a megfelelő elméleti és gyakorla-
ti ismeretekkel. Az elsősegélynyújtási teendők nincsenek életkorhoz 
kötve. Az elsősegélynyújtás kötelezettségét törvény írja elő: „Minden-
kinek kötelessége – a  tőle elvárható módon – segítséget nyújtani, és 
a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíte-
ni, amennyiben sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását 
észleli, illetve arról tudomást szerez.” 

A mentőket te is tudod értesíteni! Hazánkban a  112-es segély-
hívó szám minden telefonról (5. ábra) ingyen hívható!

Nézzétek meg közösen, 
mit tartalmaz az iskolai 
elsősegélydoboz!

4.  Sportsérülésnél 
orvos segítsé-
gére is szükség 
lehet!  

Az elsősegélynyújtás világnapja szeptember 13-án van.

A segélyhívás lépései

•  112 hívása.
•  Veszélyhelyzet leírása: 

Mi történt? Kivel, kikkel? 
•  Pontos helyszín megadása 

(város, kerület, utca, ház-
szám).

5.  A hívásnál a saját 
adataidat is meg kell 
adnod

SEGÉLYHÍVÓ
KÖZPONT 112
SEGÉLYHÍVÓSZÁM

Veszélyhelyzetnél a legfontosabb a megelőzés! 
Az otthonodban, különösen a konyhában (gyufa, forró tárgyak, kés) 
legyél óvatos! 
A közlekedési szabályokat mindenkinek be kell tartania! 
Az iskolában is vigyázz a saját testi épségedre, és a társaidéra is! 
Ha megsérültél, jelezd tanáraidnak! 
Magyarországon a segélyhívó telefonszám: 112.
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48. Belső én

1.  Belső tulajdonságok 

Belső tulajdonságok
A fejezet eddigi leckéiben megismerkedtél az em-
ber külsejével, a testmagassággal, testsúllyal, ame-
lyek szüleinktől öröklött tulajdonságokon alapul-

nak. De tudod, mik azok a belső tulajdonságok? Olyan dolgok, amelyek 
szabad szemmel nem láthatók, de ezek is személyiségünk és egyénisé-
günk részei, és befolyásolják a viselkedésünket. Éned a külső és belső 
tulajdonságaid összessége.

A belső tulajdonságok között vannak jók és rosszak (1. ábra). A rossz 
tulajdonságok legtöbbször inkább mások számára zavaróak. A „belső én” 
és a „Ki vagyok?” kérdése serdülőkorban központi szerepet tölt be a ka-
maszok életében. Új baráti kapcsolatok alakulnak, megváltozik, megvál-
tozhat az érdeklődési kör.

Milyen tulajdonságok jutnak eszedbe a képen levő lányról?
Te is szoktál grimaszolni? Vicces lenni? Bohóckodni?

türelmes
kedves

Fel tudsz sorolni olyan jellemvonásokat (belső tulajdonságok), amiket a szüleidtől 
örököltél? Melyek ezek? Mondták már rád, hogy „Tiszta apja!” vagy „Tiszta anyja ez 
a gyerek!”? Mit gondolsz, miért mondták?

Mi az a belső tulajdonság, ami először eszedbe jut saját magadról? Tehát: milyen vagy te?
Beszéljétek meg, mit jelentenek a következő fogalmak: alázatosság, előzékenység, 

hiúság, humorosság, kapzsiság, kegyetlenség. Van köztük olyan, ami rád is jellemző? 
Melyek sorolhatók a jó tulajdonságok közé? 

Kitől örökölted 
a testalkatod, 
a szemed színét, 
a hajad színét? 
Kire hasonlítasz 
külsőleg legjobban 
a családodban?
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Barátság
A barátság örömteli emberi kapcsolat. A barátok gyakran hasonló tulaj-
donságokkal, érdeklődési körrel rendelkeznek (2–3. ábra), hisz közelebb 
érezzük magunkat azokhoz, akik hasonlóak hozzánk. 

A barátságosság a jó belső tulajdonságok közé tartozik. Aki barátsá-
gos, az szívesen van együtt mással. Odafigyelő, segítő, megértő is egy-
ben. Ezek a jellemvonások szükségesek a barátságokban is. 

Az érdeklődés
Az érdeklődés valamilyen tevékenység felé irányuló belső késztetés, sze-
mélyiségünk része. Érdeklődésünk (4. ábra) irányulhat például műszaki 
( járművek, számítástechnika, modellezés), művészeti (zene, tánc, festé-
szet, szobrászat, egyéb alkotótevékenység, irodalom, színház), termé-
szettudományos (kísérletek, csillagászat, állatok, növények, kőzetek) 
témák vagy valamilyen sporttevékenység felé. Személyiségünktől függ, 
hogy egyedül (festészet, szobrászat) vagy inkább közösségben (csapat-
sportok, színjátszás) végezzük a kedvelt tevékenységet.

Az érdeklődés az életkorral változik. Óvodáskorban a játék, kamasz-
korban a divat és a zenehallgatás kerülhet előtérbe. Ifjúkorra kialakul az 
egyéni érdeklődési kör, ami a foglalkozás választására is hatást gyakorol. 
Vannak emberek, akik több dolog iránt érdeklődnek egyszerre, vannak, 
akik egy dologban mélyülnek el.

3.  A barátoknak hasonló 
a zenei ízlésük 

2.  Baráttal örömtelibb 
a játék 

4.  A kamaszkori 
érdeklődést 
a kortársak is 
befolyásolhatják.
Neked mi az 
érdeklődési köröd?

Külső tulajdonságaink mellett belső tulajdonságokkal is rendelkezünk, 
amik befolyásolják viselkedésünket. Ezeket a jellemvonásokat jó és rossz 
tulajdonságokként csoportosítják. 
A barátság örömteli emberi kapcsolat.
Az érdeklődés több mindenre irányulhat.

NT_98755.indb   123NT_98755.indb   123 2020. 03. 20.   11:17:162020. 03. 20.   11:17:16



124

Összefoglaló

Az ember egyedfejlődésének szakaszai
Az életszakaszoknak megvannak a maguk sajátosságai, meghatározó tevékenységei. 
A testalkat és annak változása, a mozgás, a táplálkozás, a tisztálkodás, az orvosi ellá-
tás és a veszélyes helyzetek is jelen vannak az emberi élet minden szakaszában.

Külső és belső
Belső tulajdonságaink személyiségünk és egyéniségünk részei, amelyek befolyásolják 
a viselkedésünket. Az ember énje a külső és belső tulajdonságainak összessége.

Szükség esetén

újszülöttkoro

csecsemőkorőkkk

kisgyermekkore o

kisiskoláskorá kkk

serdülőkor

ifjúkor

felnőttkor

öregkor

TÁPLÁLKOZÁS TESTALKAT

ORVOSOK, OLTÁS VESZÉLYHELYZETEK

MOZGÁS

TISZTÁLKODÁS

•  zöldségek
•  gyümölcsök
•  húsok
•  tejtermékek
•  zsiradékok
•  vitaminok
•  folyadék

•  testmagasság
•  testsúly

•  házi gyermekorvos
•  oltás
•  védőoltás
•  járvány

•  otthon
•  iskola
•  közlekedési szabályok
•  elsősegélynyújtás

•   egyéni, páros és 
csapatsportok

•  mosdás
•  fogmosás
•  fogászat
•  hajmosás
•  körömápolás

•  mosdás
•  fogmosás
•  fogászat
•  hajmosás
•  körömápolás

TISZTÁLKODÁSTESTALKAT

•  testmagasság
•  testsúly

TÁPLÁLKOZÁS

•  zöldségek
•  gyümölcsök
• húsok
•  tejtermékek
•  zsiradékok
•  vitaminok
•  folyadék

MOZGÁS

•   egyéni, páros és 
csapatsportok

ORVOSOK, OLTÁS

•  házi gyermekorvos
•  oltás
•  védőoltás
•  járvány

VESZÉLYHELYZETEK

•  otthon
•  iskola
•  közlekedési szabályok
•  elsősegélynyújtás
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