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Kedves Gyerekek!
Idén is sok új dolgot fogtok tanulni a technikaórákon, például a titeket körülvevő tárgyakról, azok
anyagáról, megmunkálásáról; környezetetek alakításáról, szebbé tételéről; a lakóhelyeteken látható utcákról, házakról, járművekről, a szabályos közlekedésről; az egészséges ételekről, öltözéketek rendben tartásáról, a helyes tisztálkodásról; a ház körüli munkákról;
a bevásárlásról és a főzésről. Tovább ismerkedtek a pénzzel és a családi gazdasági
tudnivalókkal.
Mindeközben sokat fogtok játszani, barkácsolni, kézműveskedni, ajándékot készíteni, színezni, festeni, ragasztani, vágni, kalapálni, papírt hajtogatni, fonallal, fával,
fémmel dolgozni. Közben rengeteg hasznos dolgot fogtok megtanulni saját magatokról és a felnőttek világáról is. Az év során egyre ügyesebbek, tájékozottabbak lesztek, egyre önállóbban fogjátok tudni használni a szerszámokat, eszközöket.
Lapozzátok fel a könyvet, nézegessétek kedvetekre, fedezzétek fel, hogy mennyi csodás dolgot fogtok létrehozni együtt! A feladatok mellett kis képecskék (piktogramok)
segítik a munkátokat. Nézzétek meg a könyv elején, hogy melyik jel mit jelent, így
könnyebben fogtok majd tájékozódni!
Alkossatok, játsszatok szabadon, sok örömet kívánunk a munkátokhoz!

Kedves Pedagógusok!
Reméljük, hogy feladatgyűjteményünk hasznos alapul szolgál a technika és tervezés
órák megtartásához. Úgy állítottuk össze a leckéket, feladatokat, hogy a mindennapi élethez köthető alkotások születhessenek egyszerű, könnyen beszerezhető alapanyagokból, és közben fejlődjön a gyerekek kézügyessége, jártassága a szerszámok,
alapanyagok használatában. Természetesen ez csak egy tárház, melyből mindenki
kedvére válogathat és adaptálhatja a feladatokat osztálya, tanulói igényei szerint.
Fontosnak tartottuk a tantárgyközi szemlélet, a „minden mindennel összefügg” gondolat megjelenését, a valóságalapú tanulás segítését, azt, hogy a tanulók alkotás
közben praktikus gyakorlatot szerezhessenek későbbi életük fontos területein. Ezen
felül a fenntarthatóságot és a környezettudatos szemléletmódot is beültettük a tudásanyagba.
E feladatgyűjtemény egy 1–8. osztályig fokozatosan épülő, egységes sorozat hatodik
része. Felkészülésüket tovább segítjük egy, az internetről letölthető Tanári kézikönyvvel is. Reméljük, haszonnal forgatják majd a tankönyvet és a kiegészítő anyagokat is,
és kiadványaink megkönnyítik munkájukat.
Sikeres tanítást, örömteli alkotást kívánunk!
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1.

I. PIKTOGRAMMOK
BEVEZETÉS
Ismerkedés a tankönyvvel

2

Mit tanultál?

Lapozzátok át a tankönyvet, gyűjtsétek össze a témaköröket, amiről ebben a
tanévben fogtok tanulni! A szófelhő és az alábbi képek is segítenek.

Olvasd el!/Figyeld meg!

filc

vásárlás

papírmasé

fogyókúra

mandala

energia

Színezd ki!

varrás
fonal

gyöngy
tisztítószerek

fa

krepp-papír

időjárás

internet
egészség sport
műanyag
divat
kozmetikumok háztervezés

köröm

fém

KRESZ

diéta

csiriz

Írd le!

főzés

közlekedés

komposztálás
kartonpapír

veszély

drót

maszkmeg!
Beszéljétek

számla

1.

színek

takarékosság
gyalogos
parafa

takarítás hurkapálca
tudatos vásárlás

Karikázd be!
Rajzold le!
Kösd össze!
Vágd ki!
Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Szorgalmi feladat
Érdekesség
Húzd alá!

PIKTOGRAMMOK

Tudod-e?

2.

Versenyre fel! Hányadik oldalon találod meg a fenti témaköröket?

Mit tanultál?
Vigyázz! Kész! Rajt!
Alkossatok!

Olvasd el!/Figyeld meg!

6

Kutass a neten!
Beszéljétek meg!
Helyes vagy helytelen?
Írd le!
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Kösd össze!
Vágd ki!

2.

PIKTOGRAMMOK

Ragassz!

Mit tanultunk előző tanévben?
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Mit tanultál?

1.

a) Alkossatok párokat vagy kis csoportokat! Minden pár/csoport válasszon

Játszatok!
Olvasd
el!/Figyeld
meg! Válasszátok ki a témátokhoz kapcsolódó kulcsfogalmakat!
egy-egy témát!

Írjátok a megfelelő sorszámokat a képek fölé! Mutassátok be társaitoknak
az 5.meg!
osztályos témaköröket!
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
1. mosószer
2. fehérnemű
Írd
le! figyelmes, balesetveszély!
Legyél
6. kerékpáros közlekedés
10.ki!
építési
terület
Szorgalmi
feladat
Színezd

22. készpénz
Rajzold le!
Húzd alá!

4. friss gyümölcs és zöldség

7. papírvágás

11. hulladék

14. egészséges életmód

Karikázd
be!
Érdekesség
18. takarítóeszköz

3. piac

12. újrahasznosítás

15. energia

19. napi ötszöri étkezés

23. spórolás

8. fonal

5. KRESZ
9. épületek

13. táplálékpiramis

16. elektromos áram
20. konyhai eszközök

17. házimunka
21. főzés

24. tudatos vásárlás

Kösd össze!
Tudod-e?
Vágd ki!
Alkossatok!
Ragassz!
Kutass a neten!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Helyes vagy helytelen?
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Szorgalmi feladat
Érdekesség
Húzd alá!
Tudod-e?

Alkossatok!

b) Gyűjtsétek össze, milyen kézműves tárgyakat készítettünk az előző
tanévben!

Kutass a neten!

7

Helyes vagy helytelen?
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Színezd ki!

PIKTOGRAMMOK
Karikázd be!

3.

II. RÓLAM SZÓL
Mit tanultál?
Rajzold
le!
Divat! Divat?
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Kösd
össze!

1.

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Beszéljétek
meg!
Vágd
ki!

1. Ujjunk hegyén van. Lányok,
1.
nők gyakran festik.
2.
2. Ezen járunk. Betegsége a
PIKTOGRAMMOK
lúd…
Színezd ki!
3.
Helyezd
el
a megfelelő matricát!
3. Konyhai viselet, hogy ne
4.
legyen
piszkos
a
ruhánk.
Karikázd be!
Ragassz!
Játszatok!
5.
4. A piros sötétebb árnyalata.
6.
5. Elegáns férfi ruhadarab,
Rajzold
le!
Páros/csapatmunka!
d meg!
Helyezd
el
a megfelelő matricát!
kiskabát.
7.
6. Télen hordjuk, hogy ne fáz8.
zon a kezünk.
Kösd össze!
jétek meg!
Játszatok!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
9.
7. Ha már kinőttük a nadrágot,
akkor nem hosszú, hanem … 10.
Vágd ki!
Legyél
figyelmes,
Szorgalmi
feladatbalesetveszély!
8. Derékon
alul takaró, kétszárú ruhadarab.
Ragassz!
9. A nadrágon
Páros/csoportos
munka!ennél a testrésznél húzzuk meg az övet.
Érdekesség
10. Lányok húzzák fel a szoknya alá. Van nejlon is.
Írd le!
Ragassz!

Helyezd el a megfelelő matricát!
Érdekesség
Húzd alá!

Magyar népviselet
Játszatok!
Tudod-e?
Ruhák: A hétköznapi és ünnepi ruhadarabok elkészítése régen a család nőtagTudod-e?
jainak a feladata volt. A gazdagon díszített, hímzett ruhadarabok akár tíz évig

Páros/csapatmunka!
is készülhettek.
Alkossatok!
Alkossatok!
A régi magyarok a hosszú inget kedvelték. A lányok, nők szoknyát és pendelyt
hordtak,
a férfiak gatyát. Kötényt hordtak az asszonyok és férfiak is.
Legyél
figyelmes,
Kutass
a neten! balesetveszély!

Lábbelik: bocskor, papucs, cipő, csizma, saru.

PIKTOGRAMMOK
Kutass
a neten! hajviselet: A férfiak büszkék voltak bajszukra, gondosan ápolták,
Arcszőrzet,
Szorgalmi
feladat
Szorgalmi
feladat
ollóval
nyírták. A szakáll a rang és az életkor jelképe volt.

telen?

A férfiak hajviselete sokszor változott. A honfoglaló magyarok rövidre nyírták

Helyes vagy helytelen?
a hajukat, a kereszténység idején hosszúra növesztették, a török korban kopaszMit
tanultál?
Érdekesség

ra borotválták. A nők haja általában hosszú volt, csak büntetésből vágták le.

Vágd
ki!el!/Figyeld meg!
Olvasd
Húzd alá!

2.

Igaz vagy hamis?

Beszéljétek meg!
Tudod-e?

A ruhákat régen mindenki maga készítette el. 
Írd le!
Alkossatok!

A szoknyák, blúzok hímzése nagyon sok időbe telt. 

Színezd ki!

Szakállat a fiatalok és öregek is viseltek. 

Kutass a neten!
Karikázd
be! is gyakran vágattak maguknak frizurát. 
A lányok

8

Helyes vagy helytelen?
Rajzold le!
Kösd össze!
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Mit tanultál?
Olvasd el!/Figyeld meg!

PIKTOGRAMMOK
Beszéljétek meg!
Írd
Mitle!
tanultál?

3.

Divat akkor és most! Mi változott hatvan év alatt?

Olvasd el!/Figyeld
meg!
Színezd
ki!
Beszéljétek
Karikázd
be!meg!
Írd le! le!
Rajzold
Kösd
össze!
Színezd
ki!

PIKTOGRAM

Vágd
ki! be!
Karikázd

4.
M1

5.

Öltöztesd fel a különböző
alkatú babákat! Milyen az
előnyös öltözködés?

Rajzold le!
Ragassz!

Mit tanultál?

Kösd össze!
Helyezd
el a megfelelő matricát!

Olvasd el!/Figy

Vágd ki!
Játszatok!

Beszéljétek me

Ragassz!
Páros/csapatmunka!

Írd le!

Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!

Színezd ki!

Játszatok!feladat
Szorgalmi

Karikázd be!

Páros/csapatmunka!
Érdekesség

Rajzold le!

Legyél figyelmes, balesetveszély!
Húzd alá!

Kösd össze!

Szorgalmi feladat
Tudod-e?

Vágd ki!

PIKTOGRAMMOK
Készíts tablót a füzetedbe! Vágj ki szórólapból olyan ruhadarabokat,
Érdekesség
amit az aktuális évszakban szívesen hordanál!

Ragassz!

Alkossatok!
Mit tanultál?
Már az ősember is viselt magán ruhaneműt, amivel eltakarta és melegítette
Húzd alá!

Helyezd el a m

Kutass
a neten!
netel
előtt megvarrták
az egész ruhatárukat. A régi ruhaneműk közül sokat ma
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
is hordunk, csak az anyagok, színek, fazonok, díszítések változtak. Az öltözköTudod-e?

Játszatok!

testét. A magyar népviseletet asszonyok varrták meg. A lányok már férjhezme-

désnél,
ruháink kiválasztásánál több szempontot is figyelembe kell vennünk.
Helyes
vagy helytelen?
Beszéljétek
meg!
Figyelnünk kell az időjárásra, alkalomra, életkorunkra és a testalkatunkra.

Páros/csapatm

Alkossatok!
Ha bizonytalan vagy öltözködésedet illetően, kérd ki a családod vagy barátaid
Írd le!
véleményét!

Legyél figyelm

Kutass a neten!
Színezd ki!

Szorgalmi fela

Helyes vagy helytelen?
Karikázd be!
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PIKTOGRAMMOK

Karikázd be!

4.
1.

Rajzold
le!
Mit tanultál?

Az egészséges diéta
Kösd
össze!
Olvasd
el!/Figyeld meg!

Egészítsd
ki a hiányos mondatokat az előző tanévben tanultak alapján!
Vágd
ki!
Beszéljétek
meg!
Az egészséges táplálkozás legfontosabb szabályai:
Ragassz!
Írd le!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Színezd ki!

Ne használj

Édességet
csak
Játszatok!
Karikázd
be!

zsírt fogyassz!
sót!
egyél!

Tejterméket fogyassz

!

Páros/csapatmunka!
Rajzold le!

Legjobb nyersen fogyasztani a

Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
KösdEgyél
össze!
naponta

és
-ször!

Kerüld a

húsokat!

Minden nap sok

kell inni!

Vágd
ki! feladat
Szorgalmi
Ragassz!
Érdekesség
Fontos a rendszeres

!

.

Helyezd el a megfelelő matricát!
Húzd alá!

A diétát és a fogyókúrát gyakran azonos fogalomnak gondolják, de különböJátszatok!
Tudod-e?
PIKTOGRAMMOK

ző jelentésük van. A diéta szó jelentése: gyógyétrend. Diétázni betegség miatt
vagy fogyókúra céljából is szoktak. A fogyókúra egy rövidebb ideig tartó váltoPáros/csapatmunka!
zás az étkezésben, a diéta egy egész életen át tartó életmódváltás. A fogyókúra
Alkossatok!
célja csak a testsúly csökkenése, hogy vékonyak, illetve vékonyabbak legyünk.
Mit tanultál?
Legyél
figyelmes,
A diéta
soránbalesetveszély!
nemcsak az alak változik, de az egészség is javul.
Kutass el!/Figyeld
a neten! meg!
Olvasd
Szorgalmi feladat

2.

a) Írd a halmazok fejlécébe, melyik főétkezés egészséges fogásait látod!

Helyes vagymeg!
helytelen?
Beszéljétek
Érdekesség
Írd le!
Húzd alá!

PIKTOGRAMMOK

Színezd ki!

Tudod-e?
Karikázd be!
Mit tanultál?
Alkossatok!
Rajzold le!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Kutass
a neten!
Kösd
össze!
b)
M
iért
illenek bele a fenti ételek egy egészséges diétába?
Beszéljétek
meg!

Milyen alapanyagokra ismertél?

10

Vágd
ki!vagy helytelen?
Helyes
Írd le!
Ragassz!
Színezd ki!
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Színezd ki!
Karikázd be!
Rajzold le!
Kösd össze!

3.

Pakolj egészséges tízórait és uzsonnát a dobozodba!

VágdVágj
ki! ki szórólapból élelmiszereket, innivalókat!
Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!
PIKTOGRAMMOK
Páros/csapatmunka!
Mit tanultál?
Legyél figyelmes, balesetveszély!
tízórai
Olvasd el!/Figyeld meg!

4.

uzsonna

Szorgalmi feladat

A túlzásba vitt fogyókúra már nem egészséges, hanem a szervezet

Beszéljétek
meg!
legyengüléséhez
vezethet! Rakd ki a szótagokból a gyakori tüneteket!
Érdekesség
Írd le!
Húzd alá!
Színezd ki!
Tudod-e?
Karikázd be!

GER

KENY

IN
LÉ
SÉG

FÁ

SÁG RADT

Alkossatok!
Rajzold
le!

JÁS




Vágd ki!
Helyes vagy helytelen?

TEG

FEJ



Kösd össze!
Kutass a neten!

BE
Ragassz!
SÉG
PIKTOGRAMMOK

FÁ

LÁS

HUL


HAJ



Helyezd el a megfelelő matricát!
Mit tanultál?
A diéta és a fogyókúra nem ugyanazt jelenti. A fogyókúra egy rövid ideig tartó

étrendváltozás.

Játszatok!
A diéta
az egészséges
táplálkozás része. Nem az elfogyasztott étel mennyiségéOlvasd
el!/Figyeld
meg!

nek csökkentését jelenti, hanem az alapanyagok tudatos kiválasztását.

Páros/csapatmunka!
Fontos a napi ötszöri étkezés, ami változatos és egészséges alapanyagokból
Beszéljétek
álljon! meg!

A tartósan
intenzíven tartott fogyókúra a szervezet legyengüléséhez, táplálLegyél
figyelmes,és
balesetveszély!
Írd le!
kozási zavarokhoz vezethet. Kezelése orvosi felügyelet mellett történik.
Szorgalmi feladat
Színezd ki!
Érdekesség
Karikázd be!
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PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK

5.
1.

Mit
Mit tanultál?
tanultál?

Tisztán és üdén!
Olvasd
Olvasd el!/Figyeld
el!/Figyeld meg!
meg!

PIKTOGRAMMOK
a) Fejtsd meg a kódok alapján, milyen kozmetikumokat használunk
Beszéljétek
Beszéljétek meg!
meg!
leggyakrabban!
Mit tanultál?
A B C D
Írd
Írd le!
le!
A1,C3,B5,E2,D5,F3,A7,F7 
1 T GY U L
Olvasd el!/Figyeld meg!
E2,B2,C6,A4,F3,F1,E5 
2 X O E I
Színezd
Színezd ki!
ki!
PIKTOGRAMMOK
3 A B U P
A7,C2,D4,B2,A7,B2,F3

Beszéljétek
meg!
Karikázd
4 K Ó H Z
Karikázd be!
be!
B5,A3,E5,D3,B2,F4 
5 Ú S W Ü
Írd le!
Mit
tanultál?
Rajzold
le!
A1,C2,B5,A1,B7,D3,B2,D1,B4

Rajzold
le!
6 C Y G DZ
7 D Á TY J
Színezd
ki!
E7,A3,D3,D3,A3,F4
Olvasd
el!/Figyeld
meg! 
Kösd
Kösd össze!
össze!

E

F

ZS É
F NY
Ű R
V N
M

Í

LY É
SZ Ő

b) Karikázd be azokat a termékeket, amiket minden nap használsz!

Karikázd be!meg!
Beszéljétek
Vágd
Vágd ki!
ki!

c) Milyen kozmetikumokat használsz még?
Rajzold
Írd
le! le!
Ragassz!
PIKTOGRAMMOK
Ragassz!


2.

Kösd össze!
Színezd
PIKTOGRAMMOK
Helyezd
el
 ki!
Helyezd
el aa megfelelő
megfelelő matricát!
matricát!
Mit tanultál?
Vágd ki! be!
Karikázd
Játszatok!
Nézd meg a körömápoló eszközöket! Mi mire való?
Játszatok!
Mit tanultál?
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Ragassz!le!
Rajzold
Páros/csapatmunka!
Páros/csapatmunka!
Olvasd
el!/Figyeld
Beszéljétek
meg! meg!
Helyezd
el
a
Kösd össze! megfelelő matricát!
Legyél
Legyél figyelmes,
figyelmes, balesetveszély!
balesetveszély!
Beszéljétek
meg!
Írd le!
Játszatok!
Vágd
ki!
Szorgalmi
feladat
Szorgalmi
feladat
Írd
le!
Színezd ki!
Páros/csapatmunka!
Ragassz!
Érdekesség



Érdekesség
Színezd
Karikázdki!
be!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Húzd
Húzd alá!
alá!
Karikázd
Rajzold
le!be!



Szorgalmi feladat
Játszatok!

A körmöd átlagosan havonta 3,5 mm-t nő! Az ügyesebbik kezeden pedig még

Tudod-e?
Rajzold
le!
Kösd
össze!
Tudod-e?
gyorsabban,
a lábadon viszont lassabban. A körmöd és a hajad ugyanabból az
Páros/csapatmunka!
Érdekesség
anyagból épül fel. Amelyik tápanyag jó hatással van a hajra, a körömnek is jót

12

Kösd
össze!
tesz.
A férfiak körme gyorsabban nő, mint a nőké.
Vágd
ki!
Alkossatok!
Alkossatok!
Lakkozások
között pihentetni kell a körmöket, mert szükségük van oxigénre!
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Húzd alá!
körömlakk száríthatja, elgyengítheti a körmöket.
VágdAki!
Ragassz!
Ha nagy ütés éri a lábujjadat vagy a kezedet, leeshet a köröm, ha nem kap elég
Kutass
Kutass aa neten!
neten!
Szorgalmi
vért. feladat
Tudod-e?
Ragassz!el a megfelelő matricát!
Helyezd
Helyes
Helyes vagy
vagy helytelen?
helytelen?
Érdekesség
Alkossatok!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Húzd alá!
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Kutass a neten!
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PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK
Mit tanultál?
Mit tanultál?
Olvasd el!/Figyeld meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!

3.

PIKTOGRAMMOK
a) Tedd a képeket megfelelő sorrendbe!
Beszéljétek
meg!
b) Milyen
kétféle dezodort látsz a képeken? Melyik károsítja kevésbé a környeBeszéljétek meg!
zetet?

Írd
Mit le!
tanultál?
Írd
le!
PIKTOGRAMMOK

Olvasd
meg!
Színezdel!/Figyeld
ki!
Színezd ki!
Ragassz!
Beszéljétek
Karikázd be!meg!
Karikázd be!
meg!

Helyezd
el a megfelelő matricát!
Írd
le! le!
Rajzold
Rajzold le!

étek meg!

elen?

Játszatok!
Kösd össze!
Színezd
ki!
Kösd össze!

4.

Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Vágd
ki!
Karikázd
be! szórólapból
Keress
termékeket az 1. feladatban megfejtett tisztálkodási szeVágdrek
ki! csoportosítása szerint! Ragaszd a füzetedbe a képüket!
Páros/csoportos
munka!
Ragassz!
Rajzold le!
Ragassz!
Érdekesség
Kösd össze!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Helyezd el a megfelelő matricát!

5.

Tisztálkodás helyes sorrendben. Nyúlj le egy virágfölddel teli edény aljára!

Vágd
ki!
Tudod-e?
Játszatok!
Utána varázsold tisztává a kezedet!
Játszatok!
Ragassz!
Alkossatok!
Páros/csapatmunka!
1.
2.
Páros/csapatmunka!
Helyezd
a megfelelő
matricát!
Kutass
a el
neten!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
PIKTOGRAMMOK

3.

4.
SZAP

5.

6.

PA N

Szorgalmi
Játszatok!
Szorgalmifeladat
feladat
Szorgalmi feladat
Mit
tanultál?
Páros/csapatmunka!
Érdekesség
Testápolás: A boltok polcain nagyon sok tisztálkodási szerrel, kozmetikummal taÉrdekesség
lálkozunk. Ezek közül van, amit minden nap használunk: tusfürdő vagy szappan,
Vágd
ki! el!/Figyeld
Olvasd
meg!
fogkrém,
dezodor.
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Húzd alá!
Serdülőkorban már testmozgás nélkül is izzadunk, testszagunk van. Ez saját maHúzd alá!
gunknak
és a környezet számára is kellemetlen lehet. A mindennapos tisztálkodás
Beszéljétek
meg!
Szorgalmi feladat
hiánya bőrbetegségekhez vezethet.
Tudod-e?
Környezetünk védelmében a dezodorok közül golyós dezodort vagy rúd alakút
Tudod-e?
Írd le!
(stiftet) használjunk! Az üres csomagolásokat gyűjthetjük szelektíven.
Érdekesség
Kézápolás: Ha a körmöd alatt szennyeződés marad, a kezed piszkos akkor is,
Alkossatok!
Alkossatok!
ha megmostad.
A köröm alatt is megülhetnek a baktériumok. Evés, főzés előtt,
Színezd
ki!
Húzdmosdóhasználat,
alá!
tömegközlekedés után mindig moss kezet! A tiszta kéz és köröm
Kutass
a
neten!
az ápoltság
része, jó benyomást kelt. Figyelj oda rá!
Karikázd
be!
Kutass a neten!
Tudod-e?
Helyes vagy
Rajzold
le! helytelen?
Helyes vagy helytelen?
Alkossatok!
Kösd össze!
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Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!

6.

PIKTOGRAMMOK

Játszatok!
Közlekedés
– Veszély az utakon
PIKTOGRAMMOK
Mit tanultál?
Páros/csapatmunka!

1.

Keresd ki a vonalak között eldugott betűket! Mit tudsz kirakni belőle ?

Mit tanultál?
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Legyél figyelmes, balesetveszély!

S

L

Olvasd el!/Figyeld
Beszéljétek
meg! meg!
Szorgalmi feladat

A

Írd
le!
Beszéljétek
meg!
Érdekesség

O

Írd le! ki!
Színezd

GY
O

G

Húzd alá!
Színezd
Karikázdki!
be!

1. Ha semmilyen közlekedési eszközt nem használunk, akkor gyalogosok va-

Tudod-e?
gyunk.
Rajzold
Karikázdle!be!

2. Lakott területen, ha van járda, a gyalogos köteles a jobb oldalán közlekedni.
3. Lakott területen kívül az úttest bal oldalán haladunk (forgalommal szemAlkossatok!
Rajzold
le! egymás után. Ha veszélyes útszakasz van (szakadék, nem belátható
Kösd
össze!
ben),
kanyar), akkor közlekedhet az úttest jobb oldalán. Csoportos gyaloglás esePIKTOGRAMMOK
tén
szintén jobb oldalon kell haladni, egymás mögött.
Kösd
össze!
Kutass
a neten!
Vágd
ki!
4. Úttesten áthaladni a kijelölt gyalogos átkelőhelyen (zebrán) szabad.
5. Mielőtt lelépünk az úttestre, előbb balra nézünk (onnan jöhet jármű), majd
Vágd
ki!vagy helytelen?
Mit
tanultál?
Ragassz!
Helyes
jobbra.
6. Úttesten való átkeléskor tilos mobiltelefont vagy fülhallgatót használni!

Ragassz!
Olvasd el!/Figyeld
meg!matricát!
Helyezd
el a megfelelő

2.

Melyik képhez melyik szabály tartozik? Írd a számokat a megfelelő helyre!

Beszéljétek
Helyezd
el ameg!
megfelelő matricát!
Játszatok!
Írd
le!
Játszatok!
Páros/csapatmunka!

Színezd
ki!
Páros/csapatmunka!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Karikázd
be!
Legyél
figyelmes,
Szorgalmi
feladatbalesetveszély!
Rajzold
le! feladat
Szorgalmi
Érdekesség
Kösd össze!
Érdekesség
Húzd alá!
Vágd ki!
Húzd
alá!
Tudod-e?

2.

1.

Ragassz!
Tudod-e?
Alkossatok!
Helyezd el a megfelelő matricát!

14

Alkossatok!
Kutass a neten!
Játszatok!
Kutass vagy
a neten!
Helyes
helytelen?
Páros/csapatmunka!
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Mit tanultál?
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Mit tanultál?
Olvasd el!/Figyeld meg!
Olvasd el!/Figyeld
Beszéljétek
meg! meg!
Beszéljétek meg!
Írd
le!
Beszéljétek
meg!
Írd le!

3.

Írd
le!
Színezd
a) Aki!
z időjárási viszonyok nehezíthetik a közlekedést. Milyen jelenségeket rejSzínezd ki!

tettünk el a sorokban? Segítenek a képek! Karikázd be pirossal!

Színezd
Karikázdki!
be!
Karikázd be!

PIKTOGRAMMOK
Rajzold
le!be!
Karikázd
Rajzold le!
Rajzold
le!
Kösd
össze!
Kösd
össze!
Mit tanultál?
KösdUOJOÓSZÉLKOLUHZTFRYVGIKPIÁKJROUHÓNHIDFZNVFSDHFKHNLKDYHFÍYL
össze!
Vágd
ki!
VágdÓNOSESŐLSKNIDSSBDJKDHFKÖDCDGFBFHJHFGJKBJJGDHFZUHOGÓESŐNVJKH
ki!el!/Figyeld meg!
Olvasd
Ragassz!
Vágdb)
ki!Milyen veszélyeket rejtenek az utakon a zord körülmények?
Ragassz!
Beszéljétek meg!

PIKTOGRAMMOK

Ragassz!el a megfelelő matricát!
Helyezd
Helyezd
Írd le! el a megfelelő matricát!

4.

Nehezített pálya! Próbáld ki!

Helyezd
el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Mit tanultál?
Játszatok!
Színezd
ki!

Eszközök: akadálypálya a tornateremben vagy az udvaron, úszószemüveg, víz,

Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Olvasd
el!/Figyeld
meg! sál, roller, stopperóra.
olaj,
sűrű szövésű
Páros/csapatmunka!
Karikázd
be!

A játék
menete:
Építsetek közösen tetszőleges eszközök felhasználásával akaPáros/csapatmunka!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Beszéljétek
meg!
Rajzold
le!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
dálypályát! Rollerrel menjetek végig a pályán, mérjétek az időt! A következő három kört nehezített körülmények között tegyétek meg:

Legyél
Írd
le! figyelmes,
Szorgalmi
feladatbalesetveszély!
a)össze!
vizezett
úszószemüvegben,
Kösd
Szorgalmi
feladat

b) olajozott úszószemüvegben,

Szorgalmi
c) sűrű
szövésű sállal lazán bekötött szemmel.
Színezd
ki!feladat
Érdekesség
Vágd
ki!
Érdekesség

Hogyan változott a menetidő? Követtetek el hibát az akadálypályán? Írd le az

Karikázd
Érdekesség
Húzdélményeidet
alá!be!
Ragassz!
a füzetedbe!
Húzd alá!

A játékot fokozott óvatossággal és figyelemmel hajtsd végre! Figyelj a játékban
PIKTOGRAMMOK

Rajzold
le!társaidra is!
lévő
Húzd
alá!
Tudod-e?
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Tudod-e?
Kösd össze!
Tudod-e?
Mit
tanultál?
Játszatok!
A közlekedés fontos résztvevői a gyalogosok, rájuk is vonatkoznak közlekedési
Alkossatok!
Alkossatok!
szabályok. A szabályok megsértése miatt (például nem a zebrán halad át az
Vágd ki!
Olvasd
el!/Figyeld
meg! kötelesek fizetni.
úttesten)
bírságot
Páros/csapatmunka!
Alkossatok!
Kutass
a neten!
A gyalogosokat
érintő közúti balesetek okozói nemcsak a járművezetők, haKutass a neten!
Ragassz!
nem a meg!
gyalogosok is lehetnek.
Beszéljétek
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
A legfőbb
vészhelyzetek az utakon: A rossz időjárási viszonyok nehezíthetik,
Kutass
a
neten!
Helyes vagy helytelen?
akadályozhatják
a közlekedést. Ilyen esetben fokozott figyelemmel, lassabban
Helyezd
el a megfelelő
Helyes
vagy
helytelen?matricát!
Írd
le!
Szorgalmi
feladat
szabad
haladni az utakon.
Helyes
Az vagy
ónoshelytelen?
eső, fagy a gyalogosoknak is veszélyt jelent a csúszós utak miatt. K
 ödös,
Játszatok!
esős,
Színezd
ki! havas időben a zebrán való átkelés is nagyobb körültekintést igényel.
Érdekesség
Páros/csapatmunka!
Karikázd be!
Húzd alá!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Rajzold
le!
Tudod-e?
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7.

Irány a nagyvilág! – KRESZ a városon kívül
PIKTOGRAMMOK

PIKTOGRAMMOK

1.

M3

d meg!

jétek meg!

Rakd ki a képkirakó darabjait! Mit kaptál? Mit jelentenek a táblák?

Fontos!

Ragassz!

Ragassz!
Olvasd el!/Figyeld meg!

Helyezd el a megfelelő matricát!

Helyezd
el Beszéljétek
a megfelelőmeg!
matricát!
Mondd el!

Játszatok!

Játszatok!
Írd le!

Legyél figyelmes, balesetveszély!

Legyél
balesetveszély!
Színezdfigyelmes,
ki!

Páros/csoportos munka!

PIKTOGRAMMOK

2.

Mit tanultál?
Készítsd el a saját lakóhelyed tábláit! Figyelj a színek használatára!
Páros/csoportos
Karikázd be! munka!
Érdekesség
Olvasd el!/Figyeld meg!
Érdekesség
Rajzold le!

Tudod-e?

Beszéljétek meg!
Tudod-e?
Kösd
össze!

Alkossatok!

Írd le!
Alkossatok!
Húzd
alá!

Kutass a neten!

Színezd ki!
Kutass
neten!
Helyes avagy
helytelen?

Szorgalmi feladat

Karikázd be!
Szorgalmi feladat

telen?

3.

a) Kösd össze a KRESZ-táblákat a jelentésükkel!

Rajzold le!

Vadveszély az utakon
Kösd össze!
Vágd ki!

Vágd ki!

Csúszós úttest
Oldalszél

Vágd ki!

PIKTOGRAMMOK Sorompó nélküli vasúti átjáró

Ragassz!

Helyezd el a megfelelő matricát!
Mit tanultál?
Kőomlás

Úton folyó munkák

Játszatok!
Olvasd
el!/Figyeld meg!

b) Milyen vezetői magatartásra hívják fel a figyelmet a táblák?
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek meg!


Legyél
Írd
le! figyelmes, balesetveszély!



16

Szorgalmi
Színezd
ki!feladat
Karikázd
be!
Érdekesség
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Írd
le! be!
Karikázd
Rajzold le!
Színezd
ki!
Kösd
össze!
Karikázd
be!
Vágd
ki!le!
Rajzold

4.

Kinek hol a helye? Ragaszd a közlekedés szereplőit a megfelelő helyre!

Ragassz!
Kösd
össze!
PIKTOGRAMMOK

Helyezd
Vágd ki! el a megfelelő matricát!

M2

Mit tanultál?
Ragassz!
Játszatok!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Páros/csapatmunka!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Beszéljétek meg!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Játszatok!
Írd le!
Páros/csapatmunka!
Szorgalmi feladat
Színezd ki!
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Érdekesség
Karikázd be!
Szorgalmi
Húzd alá! feladat
Rajzold le!

BUSZ

Érdekesség
Tudod-e?
Kösd össze!
Húzd alá!
Alkossatok!
Vágd
ki!

5.

Találd ki, hogy ki vagyok!
Tudod-e?
Ragassz!
Kutass a neten!
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Alkossatok!
A játék
eszközei:
kártyák, dobókocka. (A játék előtt ezt készítsd el!)
Helyes vagy helytelen?

A játék menete: Húzz egyet a kártyák közül! Dobj a dobókockával!
Játszatok!
Kutass
a neten!
A dobókocka
utasítása szerint mutasd be a feladványt a társaidnak!

M3

Páros/csapatmunka!
Az vagy
ábrák
jelentése:
Helyes
helytelen?

• Száj – Beszélj róla, de ne mondd ki a szót!
• Ceruza
– Rajzold
le!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
• Kéz – Mutogasd el!
• Joker – Csinálj, amit szeretnél!
PIKTOGRAMMOK
Szorgalmi
feladat
• Kártya
– Húzz egy másik kártyát!
Érdekesség
Mit tanultál?
KRESZ-táblák nemcsak lakott területen, hanem lakott területen kívül is szabá-

lyozzák a közlekedést.

HúzdAalá!
KRESZ-táblák
Olvasd
el!/Figyeld meg!felhívják a figyelmet az úton jelentkezhető veszélyekre is.
Tudod-e?
Beszéljétek meg!
Írd
le!
Alkossatok!
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Beszéljétek meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Írd
le!
Beszéljétek
meg!
Írd le!
Beszéljétek meg!

8.
1.

III.
ALKOSSUNK!
Írd le!
Színezd
ki!
Színezd
Írd le! ki!
Őszi színekbe borult gyöngyök
Karikázd
be!
Színezd ki!
Karikázd be!
Színezd ki!

Rajzold
le!be!készülnek a huzalok? Keresd meg az összetartozó párokat!
Miből
Karikázd
Rajzold le!
Karikázd be!
Kösd
össze!
Rajzold
le!
Kösd össze!
Rajzold le!
Vágd
Kösd ki!
össze!
Vágd ki!
Kösd össze!

PIKTOGRAMMOK

Ragassz!
Vágd ki!
Ragassz!
Vágd ki!alumínium

vas

acél

bronz

réz

Ragassz!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Mit
tanultál?
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Ragassz!

2.

Alkossatok három csoportot! Elemezzétek az első feladatban látott fémhuza-

Helyezd
el aamegfelelő
Játszatok!
Olvasd
el!/Figyeld
meg!matricát!
lokat
megadott
szempontok szerint! Vizsgáljátok meg a válaszok előtt az
Játszatok!
Helyezd el a megfelelő matricát!

anyagokat! Töltsétek ki a táblázatot!

Páros/csapatmunka!
Játszatok! meg!
Beszéljétek
Szükséges eszközök: kúpos/lapos fogó, kalapács.
Páros/csapatmunka!
Játszatok!
Írd
le! figyelmes, balesetveszély!
Páros/csapatmunka!
Legyél
Alumínium
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Páros/csapatmunka!

Vas

Acél

Bronz

Réz

Szín
Legyél
figyelmes,
Szorgalmi
Színezd
ki!feladat balesetveszély!
Szorgalmi
feladatbalesetveszély!
Legyél figyelmes,
Vastagság
Karikázd
Szorgalmibe!
feladat
Érdekesség
Érdekességfeladat
Szorgalmi
Hajlíthatóság
Rajzold
le!
Érdekesség
Húzd
alá!
Húzd Kalapálhatóság
alá!
Érdekesség
Kösd össze!
Húzd
alá!
Tudod-e?
Tudod-e?
Húzd alá!
Vágd ki!
Tudod-e?
A drótok fémből készült, vékony, nagy hosszúságú
Alkossatok!
Tudod-e?
Alkossatok!
anyagok. Kellő méretre vághatók a megfelelő eszRagassz!

közzel. Gyakran rögzítésre használják ezeket. A vas-

Alkossatok!
Kutass
a neten!
tagabb
drótokat az építkezésen is használják.
Kutass aelneten!
Alkossatok!
Helyezd
a megfelelő matricát!

Kézműves
munkák készítéséhez a boltokban acél-,
Kutass
a neten!
Helyes
vagy
helytelen?
Helyes
helytelen?
réz-vagy
és alumíniumdrótokat
is lehet kapni. Az alumíJátszatok!
Kutass
a neten!

nium és a réz puhább fém, mint az acél, ezért kön�Helyes
vagy helytelen?
nyebben
formázható.
Páros/csapatmunka!
Helyes
vagy
helytelen?
Az igazgyöngy kagylókban, osztrigákban keletkezik,
természetes védekezésként a bekerülő parányi idegen anyagokkal szemben.
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
A gyöngy
a kínaiak
szerint a tisztaság és az érték jelképe. A halászok kemény
munka árán hozzák fel 10-20 méter mélyről a kagylókat, de nem is biztos, hogy
lesz benne
Szorgalmi
feladatgyöngy. A legnagyobb eddig halászott gyöngy 6,4 kg-os.

18

Érdekesség
Húzd alá!
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Vágd ki!

PIKTOGRAMMOK
Ragassz!
Mit tanultál?
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Játszatok!

3.

Miből készültek a gyöngyök? Rakd ki a betűkből!

Beszéljétek
meg!
Páros/csapatmunka!

Írd le!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Színezd ki!
Szorgalmi feladat

GVEÜ

Karikázd be!
PIKTOGRAMMOKÉrdekesség

GY A G A

Ű NY A M A G

AF



4.

d meg!

étek meg!

elen?

OLÁCENPR

Rajzold le!
Húzd alá!
Ragassz!
Kösd össze!
Készítsünk őszi gyöngyfát!
Tudod-e?
Helyezd el a megfelelő matricát!
Vágd ki!
Alkossatok!
Játszatok!
Eszközök és alapanyagok: csípőfogó, drót, színes gyöngyök, nagyobb kavics.
Ragassz!
Legyél
figyelmes,
Elkészítés:
Kutass
a neten! balesetveszély!
Helyezd el a megfelelő matricát!

1. Vágj le 20 db 40 cm-es drótdarabot!
2. Hajtsd félbe
az egyik darabot, majd fűzz fel rá tetszőleges színű gyöngyöket!
Páros/csoportos
munka!
Helyes
helytelen?engedd le a drót közepére és
Játszatok!
3. Avagy
gyöngyöket
3.
5.
csavarj rajta ötször!
Érdekesség
4. Végezd el a műveletet mind a 20 darab drótPáros/csapatmunka!
szálon!
5. Fogd egymás mellé a gyöngyös drótszálakat,
Tudod-e?
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
majd
a gyöngyök
alatt egy kicsivel csavard
össze szorosan az összes szárát, törzsszerűen!
Alkossatok!
6. Igazgasd
Szorgalmi
feladatszét a gyöngyfa lombkoronáját! Terítsd szét a gyökerét, hogy megálljon!
Kutass
a neten!
7. A
túl hosszú gyökérszálakat vágd rövidre!
Érdekesség
8. Készítsetek őszi erdőt az elkészült fákból!
Szorgalmi feladat

PIKTOGRAMMOK

HúzdTipp:
alá! Ragaszd az elkészített fádat egy lapos kőre vagy kagylóra!

Tudod-e?
Mit
tanultál?
Rengeteg szín vesz minket körül. Az alapszínek a vörös, kék, sárga. Ezekből leVágd ki!

het kikeverni az összes többi színt.
A drót
alapanyaga
Olvasd
el!/Figyeld
meg! a fém. Kézművesmunkákhoz inkább alumínium- és rézdróAlkossatok!
tot használunk, míg az építőipar inkább vasat.
Az igazgyöngy a természetben, kagylókban található meg. A ruhaipar, kézműBeszéljétek
vesiparmeg!
ma már sokféle alapanyagból készült gyöngyöt használ: műanyag, fa,
Kutass a neten!
kerámia, porcelán, üveg.
Írd le!
Helyes vagy helytelen?
Színezd ki!
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PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK

9.

Mit tanultál?

Ünnepek
Mit tanultál? – Advent
Olvasd el!/Figyeld meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!

1.

Fejtsd meg kó-

Beszéljétek
dokkalmeg!
a monBeszéljétek meg!

datokat!

Írd le!
Írd le!

Színezd ki!
Színezd ki!

PIKTOGRAMMOK

1
2
3
4
5

A
Örömteli
Advent
és
!
időszak

B
C
D
E
a
meghitt időszakban
,
Saját
?
négy
ajándékokat
feldíszítjük megelőző készítünk
hetes
karácsonyt
kézzel
készülődés
A
.
és
otthonunkat
mert

Karikázd
be!
A2,B1,B4,C3,D2,E3,A5,B5

Karikázd be!

A1,C5,C1,D4,B5 

Rajzold
le!
Mit
tanultál?
Rajzold
le!
E4,B4,C3,D1,B3,D5,B5

Kösd össze!
Olvasd
el!/Figyeld meg! 
KösdB2,C4,D3,E2,B5
össze!

2.

Vágda)
ki!Vágd
ki a képkockákat! Rakd ki! Ragaszd a helyére!
Beszéljétek
meg!
Vágd ki!
Ragassz!
Írd le!
Ragassz!

M4

Helyezd
el a megfelelő matricát!
Színezd ki!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!
PIKTOGRAMMOK
Karikázd
be!
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Rajzold
le!
Páros/csapatmunka!
Mit
Mit tanultál?
tanultál?
Legyélössze!
figyelmes, balesetveszély!
Kösd
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Olvasd
Olvasd el!/Figyeld
el!/Figyeld meg!
meg!
Vágd
ki! feladat
Szorgalmi
b)
Mitfeladat
látsz a képen? Miért van rajta négy gyertya?
Szorgalmi
Beszéljétek
meg!
Beszéljétek
meg!

PIKTOGRAMMOK

Ragassz!

Érdekesség
Írd
le!
Írd
le!
Érdekesség

3.

20

Helyezd
el a megfelelő matricát!
Mit
tanultál?
Húzd
alá!
Színezd
ki!
Színezd
ki!
Húzd alá!

Alkossatok párokat! Gyűjtsétek össze, mi mindennel lehet díszíteni az adventi

Játszatok!
Olvasd
el!/Figyeld meg!
koszorúkat!
Tudod-e?
Karikázd
Karikázd
be!
Tudod-e?be!

Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
meg!
Rajzold
le!
Rajzold
le!
Alkossatok!
Alkossatok!
Írd
le! figyelmes, balesetveszély!
Legyél
Kösd
Kösd össze!
össze!
Kutass a neten!
Kutass aki!neten!
Szorgalmi
feladat
Színezd

Vágd
Vágd ki!
ki!
Helyes vagy helytelen?
Helyes vagy
Karikázd
be! helytelen?
Érdekesség
Ragassz!
Ragassz!
Rajzold le!
Húzd alá!
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Színezd
ki!
PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Karikázd be!
Szorgalmi
feladat
Mit
tanultál?
Mit tanultál?
Rajzold le!
Érdekesség
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Kösd össze!
Beszéljétek
Húzd alá! meg!
Beszéljétek
meg!
Vágd ki!

Régen a vallásos családokban advent minden napján kis bibliai képeket akaszÍrd le!
Írd
le!
Tudod-e?
tottak a falra, vagy egy vonalat húztak krétával a padlóra december elsejétől
Ragassz!
karácsony napjáig. Az első nyomtatott adventi naptáron nem voltak kis ab-

Színezd ki!
lakok,
Színezd
ki! kis képeket kellett kartonra feltűzni. Az első nyitogatós naptár ablakai
Alkossatok!
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
mögött
szintén bibliai
képek vagy idézetek voltak. 1958 után készültek először

4.

Karikázd
be!rejtő naptárak.
csokit
Karikázd be!
Játszatok!
Kutass a neten!
Kösd
Rajzold
le! össze az adventi naptárakat az alapanyagokkal!
Rajzold le!
Páros/csapatmunka!
csipesz
Helyes vagy helytelen?
Kösd össze!
Kösd össze!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
gyufásskatulya
Vágd ki!
Vágd ki!
Szorgalmi feladat
Ragassz!
zokni
Ragassz!

Érdekesség
Helyezd el a megfelelő matricát!
PIKTOGRAMMOKHelyezd el a megfelelő matricát!

5.

d meg!

étek meg!

elen?

M4

papírtasak

Húzd alá!
Játszatok!
Készítsetek adventi naptárat varrással filc-anyagból!
Játszatok!
Ragassz!
Tudod-e?
Páros/csapatmunka!
Eszközök és alapanyagok:
Elkészítés:
Páros/csapatmunka!
Helyezd el a megfelelő matricát!
1.
2.
Alkossatok!
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Játszatok!

3.

Szorgalmi
feladat
Kutass a neten!
Szorgalmi
feladat
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Érdekesség
Helyes vagy helytelen?
Érdekesség
Páros/csoportos munka!

4.

5.

6.

Húzd alá!
Húzd alá!
Érdekesség
PIKTOGRAMMOK
Tudod-e?
Tudod-e?
Tudod-e?
Mit tanultál?
Az advent a karácsonyt megelőző keresztény ünnep. A négy hét a várakozás,
Alkossatok!
készülődés időszaka. Hagyomány a családokban ilyenkor adventi koszorút és
Alkossatok!
Alkossatok!
naptárat
készíteni.
Olvasd
el!/Figyeld
meg! Az adventi koszorún négy vasárnap gyújtunk meg mindig

eggyel több gyertyát. A naptárban minden nap van új meglepetés.

Kutass a neten!
Adventi
koszorút és naptárat is készíthetünk hulladéknak szánt anyagokból:
Kutass
a neten!
Beszéljétek
meg!
pl. kupak, vécépapír-guriga, műanyag pohár, gyufásskatulya, alufólia.

Szorgalmi
feladat
Helyes vagy
helytelen?
Helyes
Írd
le! vagy helytelen?
Színezd ki!
Vágd ki!
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Olvasd el!/Figyeld meg!

10.

Beszéljétek meg!

Itt a farsang, áll a bál!
Írd le!
Színezd ki!

Nyulász Péter: Farsang

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt,
lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap.

Karikázd be!

Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke,
fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne.

Rajzold le!

Pille nem jó, hanem cica!
Elég lesz egy csíkos ruha,
Kösdcérna
össze!bajusz, hosszú farok,
láthatnák, hogy macska vagyok.

PIKTOGRAMMOK
Vágd
ki! mégis rendőr inkább, tányérsapkás, komoly, délceg,
Talán
esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg.

Ragassz!
Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez,
Mit tanultál?
az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz:

ágyúeldördül,
sípszó
harsan: fület sértő-bántó fals hang.
Helyezd
a megfelelő
matricát!
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang!

1.

Játszatok!
Mi a vágyam? Tedd a képeket megfelelő sorrendbe, a vers alapján!
Beszéljétek meg!
Páros/csapatmunka!
Írd le!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Színezd ki!
Szorgalmi feladat
Karikázd be!
Érdekesség
Rajzold
le!
Húzdössze!
alá!
Kösd

A maszk az arc elé helyezett tárgy, mely arcot formáz. Takarhatja az egész arcot,
vagy csak egy részét. A maszkot festik, vagy színes anyagból készítik. Van, ahol
Vágd
ki! arcfestést is maszknak tekintik. A maszk lényege, hogy elrejti vagy megválTudod-e?
az
toztatja viselője külsejét.
Sokféle anyagból készülhet: kő, féldrágakő, faragott fa, növényi vagy állati réRagassz!
PIKTOGRAMMOK
Alkossatok!
szek, fém, kerámia, porcelán, papírmasé, szövet, műanyag.

2.

22

Helyezd el a megfelelő matricát!
Milyen
alapanyagokból készülhettek az álarcok? Segít a szöveg felsorolása?
Kutass
a neten!
Mit tanultál?
Játszatok!
Helyes vagy helytelen?
Olvasd el!/Figyeld meg!
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek meg!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Írd le!
Szorgalmi feladat
Színezd ki!
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3.

Beszéljétek
Rajzold
le! meg!
Ragassz!
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Mit tanultál?
Írd
le!
Kösd össze!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Beszéljétek
meg! meg!
Olvasd el!/Figyeld
Vágd
ki! ki!
Színezd
Játszatok!
Írd
le!
Beszéljétek
meg!
Ragassz!
Karikázd be!
Páros/csapatmunka!
Írd le! ki!
Színezd
Keresd ki az ábrák közül a betűket! Tedd őket
Rajzold
le!
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
sorrendbe!
Legyélmegfelelő
figyelmes, balesetveszély!
Karikázd
be!
Megkapod,
hogy miből fogunk álarcot készíteni.
Színezd
ki!
Kösd
össze!
Játszatok!
Szorgalmi feladat
Rajzold
le!be!
Karikázd
Vágd
ki!
Páros/csapatmunka!
Érdekesség
Kösd
össze!
Rajzold
le!

Ragassz!
Legyél figyelmes, balesetveszély!

S
P

P

J
Í

Ú
R

Á
G A

Húzd
Vágd
ki!
Kösdalá!
össze!
Helyezd
el feladat
a megfelelő matricát!
Szorgalmi

A papírmasé egy kreatív technika. Lényege, hogy nedves hulladékpapírból és

4.

Ragassz!
Tudod-e?
Vágd ki!
ragasztóanyagból készítünk új tárgyakat. Nagyon környezetbarát, sok mindenJátszatok!
re használható. Az elkészített tárgyak tetszés szerint díszíthetők, festhetők.
Érdekesség
Ragassz!el a megfelelő matricát!
Helyezd
Alkossatok!
Páros/csapatmunka!
HúzdAlkossatok
alá!
párokat! Készítsétek el a papírmasé álarcotok alapját!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Kutass
neten! balesetveszély!
Legyélafigyelmes,
Tudod-e?
Eszközök és alapanyagok: csiriz (víz, liszt), újságpapír, 2 db lufi, krém.
Páros/csapatmunka!
Játszatok!
Helyes
vagyfeladat
helytelen?
Szorgalmi

Elkészítés:

Alkossatok!
Páros/csapatmunka!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
A csiriz
elkészítése:

1–5. Öntsetek 2 dl vizet egy közepes lábosba. Keverjétek bele csomómentesen
Érdekesség
a 3 púpozott
teáskanál lisztet. Közepes lángon/hőfokon főzzétek puding
Legyél
Szorgalmi
feladat balesetveszély!
Kutass figyelmes,
a neten!
sűrűségűre! Időnként átkevergetve hűtsétek le, és tegyétek félre!

Húzd alá!
Szorgalmi
1.vagyfeladat
Érdekesség
Helyes
helytelen?

2.

3.

4.

5.

Tudod-e?
Érdekesség
Húzd alá!
Alkossatok!
Húzd
Tudod-e?
6.alá!
Ollóval vágjatok 4-5 cm-es csíkokra nem fényes újságpapírokat! Sokra lesz

szükség.

Kutass
a neten!pár fújjon fel egy-egy lufit!
7. Minden
Tudod-e?
Alkossatok!
8. A lufi egyik oldalát kenjétek be krémmel, hogy könnyebb legyen leszedni

a megszáradt álarcformát!

Helyes vagy helytelen?
9. Áztassatok néhány papírcsíkot vízbe, és simítsátok rá a krémes lufifelületre!
Alkossatok!
Kutass
a neten!

Figyeljetek, hogy ne maradjon alatta buborék!
10. A következőkben a nedves újságpapírra kenjetek ecsettel vagy kézzel csirizt,
majd
újra
nedves papírt és újra csirizt!
Kutass
a neten!
Helyes
vagy
helytelen?
11. A maszk elkészítéséhez minimum 8 réteg papírra van szükség.
12. Ismételjétek meg a 8–11. műveleteteket a másik lufival is!
Helyes
helytelen? maszkoknak száradásra van szükségük. A további munkát
13. vagy
Az elkészített
a következő tanórán folytatjátok.
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Legyél figyelmes, balesetveszély!

11.

Szorgalmi feladat

Öltsünk cifra maskarát!
Érdekesség
Húzd alá!

PIKTOGRAMMOK
A katolikus egyház naptára szerint a farsang vízkereszt és hamvazószerda közé
Tudod-e?
esik. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Vízkereszt mindig január 6-ára esik. A hamvazószerda mozgó ünnep,
a
húsvétot megelőző 40. nap. A farsangot lezáró három napot farsang farkának
Mit
tanultál?
Alkossatok!
nevezzük, ezek az igazán felszabadult mókázás, a télbúcsúztatás napjai.
Olvasd el!/Figyeld meg!
Kutass a neten!

1.

PIKTOGRAMMOK
Jelöld be a naptáron a tanév farsangi időszakát!

Beszéljétek
meg!
PIKTOGRAMMOK
Helyes vagy helytelen?
Írd
JANUÁR
Mitle!
tanultál?
Mit tanultál?

_________év

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

FEBRUÁR

Színezd
ki!
Olvasd el!/Figyeld
meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!

2.

Karikázd
be!
Beszéljétek
Keresdmeg!
ki a betűhálóból a farsanghoz
Beszéljétek
meg!
kapcsolódó kifejezéseket!
Rajzold
Írd le! le!
Írd le!Keresendő szavak: fánk, bál, álarc, maszk,

jelmez,
busó, disznóvágás, tél, vízkereszt.
Kösd
össze!
Színezd
ki!
Színezd ki!
Vágd
ki! be!
Karikázd
Karikázd be!
Ragassz!
Rajzold le!
Rajzold le!

3.
M5

Helyezd
el a megfelelő matricát!
Kösd össze!
Kösd össze!
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a) Egészítsd ki a hiányos képet

Játszatok!
Vágd ki!a melléklet képrészleteivel!
Vágd ki!
Ragassz!
Páros/csapatmunka!
Ragassz!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Szorgalmi
Játszatok!feladat
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Érdekesség
Páros/csapatmunka!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Húzd alá!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
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Szorgalmi feladat
Tudod-e?
Szorgalmi feladat
Érdekesség
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Páros/csapatmunka!
Mit tanultál?
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Szorgalmi feladat
Beszéljétek
meg!

b) Melyik város híres karneválját látod a képen?

Írd
le!
Érdekesség
Színezd
ki!
Húzd alá!

4.

Karikázd
be!
Díszítsünk
álarcot!
Tudod-e?
Rajzold le!
Alkossatok!
Nézz meg néhány kész álarcot, meríts belőlük ötleteket!
Kösd össze!
Kutass a neten!
Vágd ki!
Helyes vagy helytelen?
Ragassz!

Eszközök és alapanyagok: a múlt órán elkészített papírmaséálarc-alap,
Helyezd
el a megfelelő
matricát! kalapgumi, szalagok, gyöngyök, tollak.
ragasztó,
olló, vízfesték,
Elkészítés:
Játszatok!

1. Óvatosan vedd le a lufiról a megszáradt álarcalapot!
2. Vágj a formára szemet!
Páros/csapatmunka!
3. Fesd le az álarcot tetszés szerint!
4. Díszítsd az álarcot a gyűjtött anyagokkal!
5.figyelmes,
Köss gumit
az álarcra!
Legyél
balesetveszély!
Tartsatok álarcos bált!
Szorgalmi feladat
Érdekesség

PIKTOGRAMMOK

Húzd alá!
Mit tanultál?
A maszk: arcot formázó tárgy, mely lehet emberi, állati, mesebeli lényé is. Ta-

karhatja az egész arcot, vagy csak egy részét. Készülhet fából, kőből, fémből,
Tudod-e?
állati
bőrből,meg!
kerámiából, papírból.
Olvasd
el!/Figyeld

A papírmasé papírhulladék felhasználásával készül. A ragasztó is előállítható
környezettudatosan lisztből és vízből. Az elkészült alkotások, tárgyak, álarcok
Alkossatok!
Beszéljétek
meg! díszíthetők.
ízlés szerint
A farsang: A vízkereszt és hamvazószerda közti időszak a farsang ideje. Ilyenkor
Kutass
neten!rúgni és meg lehet szegni a szabályokat. A farsang farkán, az időszak
Írd
le!
felalehet
három utolsó napján van helye a felszabadult mókázásnak. Ez a farsangi jelmezes, táncos ünnepségek, a karneválok ideje.
Színezd
ki! helytelen?
Helyes vagy
Karikázd be!
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Rajzold le!
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PIKTOGRAMMOK

12.
1.

Mit tanultál?

PIKTOGRAMMOK
Mit tanultál?

Olvasd el!/Figyeld me

Mit tanultál?
Olvasd el!/Figyeld meg!

Beszéljétek meg!

Fejtsd
meg ameg!
keresztrejtvényt!
Olvasd
el!/Figyeld
Beszéljétek meg!

Írd le!

Orgona ága, barackfa virága…

1. A
 nyák napján

Beszéljétek meg!
Írd le! virágzó lila vagy

1.

fehér, illatos virá- 2.
3.
Írd le! gú bokor.
Színezd
ki!
2. L ila virág. Híres
4.
molyirtó hatásáSzínezd ki!
5.
Karikázdról.
be!
3. M
 ély erdőn…
6.
Karikázdvirág.
be! Női név is.
7.
Rajzold le!
4. S
 árga tavaszi
8.
virág.
Rajzold le!
Kösd össze!
5. S
 zúrós, sivatagi
9.
növény.
10.
Kösd össze!
6.
 avaszi virág,
Vágd ki! T
őshazája Hollandia.
7. N
 yári virág. Magjából olajat is készítenek.
Vágd ki!
Ragassz!
8. Piros mezei virág.
9. A
 pitypang másik neve.
Ragassz!
10. el
Fehér
virágú cserje,
szörpöt is készítenek belőle.
Helyezd
a megfelelő
matricát!

2.
3.

Színezd ki!
Karikázd be!
Rajzold le!
Kösd össze!

PIKTOGRAM

Vágd ki!

Ragassz!
Mit tanultál?

HelyezdOlvasd
el a megfelel
el!/Figy

Játszatok!
Beszéljétek m

Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Alkossatok
háromfős
csoportokat! Gyűjtsetek 5 perc alatt minél
Játszatok!
PIKTOGRAMMOK

Írd le!
Páros/csapatmunka!

Játszatok!
Páros/csapatmunka!

Legyél Színezd
figyelmes,
ki! bal

Mit tanultál?
Páros/csapatmunka!
Legyél figyelmes, balesetveszély!

Karikázd
be!
Szorgalmi
feladat

több virágnevet a füzetbe!

Nézzétek meg az anyák napi ajándékokat! Miből készültek?

Olvasd el!/Figyeld meg!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Szorgalmi feladat
Beszéljétek meg!
Szorgalmi feladat
Érdekesség
Írd le!
Érdekesség
Húzd alá!
Színezd ki!
Húzd alá!
Tudod-e?
Karikázd be!

Rajzold le!
Érdekesség
Kösd össze!
Húzd alá!
Vágd ki!
Tudod-e?
Ragassz!
Alkossatok!

Az anyák megünneplésének hagyománya az ókori Görögországba nyúlik vissza.
Helyezd el a m
Tudod-e?
Akkoriban tavaszi ünnepséget rendeztek az istenek anyjának. A régi Angliában
Rajzold
le!
Alkossatok!
a családjuktól messze élők szabadnapot kaptak, hogy a napot édesanyjukkal
Kutass a neten!
tölthessék. Ajándéknak elkészítették az anyák süteményét. Magyarországon Játszatok!
Alkossatok!
Kösdaössze!
Kutasslegelső
a neten!anyák napi ünnepséget 1925-ben tartották. Ma május első vasárnapHelyes vagy helytele
ján köszöntjük az édesanyákat virággal, verssel és saját készítésű ajándékokkal.
Páros/csapatm
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Kutass
Vágd
ki!a neten!
Helyes vagy helytelen?

Ragassz!
Helyes vagy helytelen?
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Beszéljétek meg!
PIKTOGRAMMOK
Ragassz!

4.

Írd le!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Mit tanultál?
Színezd ki!
Játszatok!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Karikázd be!
Igaz vagy hamis?
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek meg!
Rajzold le!
Az orgona a húsvét jellegzetes virága.
Legyél
Írd
le! figyelmes, balesetveszély!

görögök ünnepet rendeztek az ókorban az istenek anyjának tiszteletére.
KösdAössze!

Szorgalmi
feladatvirággal köszöntötték az édesanyákat.
Az angolok
Színezd
ki!
Vágd ki!

Anyák napjára csak élő virágot szoktunk adni. 

Érdekesség
Karikázd
be!
Május első vasárnapján az egész országban köszöntjük az édesanyákat.
Ragassz!
Rajzold
le! napján a nagymamákat, dédnagymamákat is köszöntjük. 
HúzdAnyák
alá!
Helyezd el a megfelelő matricát!

5.

Kösd
össze!
Készítsünk
tavaszi virágot!
Tudod-e?
Játszatok!
Vágd ki!
Alkossatok!
Páros/csapatmunka!
Eszközök és alapanyagok: kis méretű papírtányér, olló, fonal, hurkapálca,

ragasztópisztoly.
Ragassz!

Legyél
Kutassfigyelmes,
a neten! balesetveszély!

Elkészítés:

Helyezd
el a megfelelő
1. Rajzolj
egy kör matricát!
alakú kartonlapra körzővel egy kisebb kört!
Szorgalmi
feladat
Helyes
vagy
helytelen?
2. Rajzolj
szirmokat a kartonkör szélére, majd vágd ki!
3. Radírozd ki a rajzolt belső kört!
Játszatok!

4. Fehér fonallal készíts alapot a szövéshez!

Érdekesség
5. Válassz színeket! Varázsold szövéssel virággá a papírtányért!
Páros/csapatmunka!

6. Ragassz a papírtányér hátuljára hurkapálcikát!

Húzd alá!
Legyél figyelmes, balesetveszély!

2.

5.

Tudod-e?
Szorgalmi feladat
Alkossatok!
Érdekesség
Kutass a neten!
Húzd
alá!
PIKTOGRAMMOK
Helyes vagy helytelen?
Tudod-e?
Mit tanultál?
Az anyákat már az ókorban is ünnepelték. Minden országban más hagyomány

alakult ki az ünnep köré. Magyarországon május első vasárnapja anyák napja.

Alkossatok!
Az el!/Figyeld
alkalomrameg!
ajándékot veszünk vagy készítünk, verseket és dalokat tanulunk.
Olvasd

Az élő virág helyett, ami hamar elhervad, készíthetünk örök életű virágot papírból, csuhéból, nemezből, gyöngyből. Környezettudatosan használhatunk
Kutass a neten!
Beszéljétek
meg!
papírhulladékot
is, például újságpapírt, papírtányért és műanyag palackot.
Írd
le! vagy helytelen?
Helyes
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Színezd ki!
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13.
1.

2.

Fontos!
Mit tanultál?

Ragassz!

Olvasd el!/Figyeld meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!

Helyezd el a megfelelő matricát!

A papír

PIKTOGRAMMOK

Mondd el! Beszéljétek meg!
Beszéljétek meg!

Játszatok!

Karikázd be mindegyik képen aLegyél
papírt!
Írd le!
le!
figyelmes, balesetveszély!
Írd
Mit tanultál?

PIKTOGRAMMOK

Színezd
ki!
Olvasd el!/Figyeld
meg!
Színezd
ki!

Páros/csoportos munka!

Mit tanultál?
Karikázd
be!
Beszéljétek
Karikázd
be!meg!

Érdekesség

Olvasd el!/Figyeld meg!
Rajzold
le!
Írd le! le!
Rajzold

Tudod-e?

Beszéljétek
Keresdmeg!
ki a sorokból a kakukktojást! Választásodat indokold!
Kösd
össze!
Alkossatok!
Színezd
ki!
Kösd
össze!
Írd le!
újság
Húzd
alá!be!
Karikázd
Vágd
ki!

fénykép
Színezd
tej ki!
Helyes vagy
Rajzold
le! helytelen?
Ragassz!
gumicukor

szalvéta
kukászacskó
Kutass a neten!
plakát
könyv
víz
kóla
Szorgalmi feladat
müzli
tej

Karikázd be!
Kösd össze!
Helyezd
el a megfelelő matricát!

3.

zsebkendő
flakon
olaj
teafilter

Milyen papírból készültek a díszek?

PIKTOGRAMMOK
Rajzold
le!
Vágd ki!
Játszatok!

Vágd ki!

Kösd össze!
Mit
tanultál?
Ragassz!
Páros/csapatmunka!
Vágd ki!
Olvasd
el!/Figyeld
meg!matricát!
Helyezd
el a megfelelő
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Ragassz!
Beszéljétek
meg!
Játszatok!feladat
Szorgalmi

origamipapír
PIKTOGRAMMOK

4.

kartonpapír

selyempapír

krepp-papír

hullámkarton

Helyezd el a megfelelő matricát!
Írd le!
Páros/csapatmunka!
Érdekesség
Keresd meg a helyes utat a fa feldolgozásától a könyv előállításáig!
Játszatok!
Mit tanultál?
Színezd
ki!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Húzd alá!
Páros/csapatmunka!
Olvasd el!/Figyeld
meg!
Karikázd
be!
Szorgalmi feladat
Tudod-e?
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Beszéljétek
Rajzold
le! meg!
Érdekesség
Alkossatok!
Szorgalmi
Írd
le!össze!feladat
Kösd
Húzd alá!
Kutass
neten!
Érdekesség
Színezd
Vágd
ki!aki!
Tudod-e?
Helyes
vagy
Ragassz!
Karikázd
be!helytelen?
Húzd alá!

28

Alkossatok!
Rajzold
le!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Tudod-e?

Kutass
a neten!
Kösd
össze!
Játszatok!
Alkossatok!
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Legyél figyelmes, balesetveszély!
Vágd ki!

Páros/csapatmunka!

Kösd össze!
Legyél figyelmes, bale

Szorgalmi feladat
Ragassz!

Vágd ki!

Érdekesség
Helyezd
el a megfelelő matricát!

Szorgalmi feladat

Húzd alá!
Játszatok!

Érdekesség
Helyezd el a m

Ragassz!

Az első papír kb. 2000 évvel ezelőtt készült Kínában. Az eljárás lényege ma
Húzd alá!
is hasonló, de minden lépés gépesített. Régen kézi munkával készült a papír. Játszatok!
A növényi rostokat zúzás és aprítás után főzik, és péppé alakítják. Szitán lecsepegtetik,
összepréselik és kiszárítják. A szita felfogja a rostokat. Ha a szita
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Tudod-e?
Alkossatok!
jól van kifeszítve, akkor a papír is szép sima lesz. A papír kezdetben lenből és Páros/csapatm
kenderből készült, mint a ruhák. Ezt helyettesítette később a gyapot, majd a fa.
Tudod-e?
Páros/csapatmunka!

5.

Szorgalmi feladat
Kutass a neten!

Alkossatok!
Legyél figyelm

Érdekesség
Nézz utána az interneten, hol folyik Magyarországon
Helyes vagy helytelen?

Kutass Szorgalmi
a neten! fela

papírgyártás!

Húzd alá!



6.

Helyes Érdekesség
vagy helytelen

Ültessünk rózsabokrot az osztályba! Készítsünk rózsaszálakat krepp-papírból!
Tudod-e?
Eszközök és alapanyagok: piros, sárga vagy rózsaszín és zöld
krepp-papír, fonal, hurkapálca, ragasztó.

Alkossatok!

4.

Tudod-e?

Elkészítés:
Kutass
a neten!

1. Vágj le a színes (de nem zöld) krepp-papírból egy 8 cm széles
csíkot!
Helyes
helytelen?
2. Avagy
levágott
krepp-papír csíkot hajtsd félbe, és a hajtásnál vágd
el! Egy kreppcsíkból két virágot lehet készíteni!
3. Terítsd ki magad elé a csíkot, majd hosszában hajtsd össze –
nem kell pontosan a felénél.
4. A felhajtott papírcsíkot az egyik végénél kezdve, legyezőszerűen hajtogasd fel! Az alját végig fogd szorosan!
5. Az elkészült papírvirág aljára szorosan köss fonalat!
6. Vágd le a felesleges papírt alulról!
7. Szúrj a virágod aljába egy elfelezett hurkapálcikát!
8. Zöld színű krepp-papírral tekerd be a virág szárát!

Húzd alá!

Alkossatok!

Kutass a neten

5.

Helyes vagy he

PIKTOGRAMMOK
Alkossatok csokrokat az elkészült virágokból!
Mit tanultál?
A kézi készítésű papír előállításához eleinte kendert és lent használtak. A sűrű

szövésű szitán fennmaradtak a rostok, ez adta a papír anyagát. Ma már papírgyárakban,
történik a papírgyártás.
Olvasd
el!/Figyeldgépeken
meg!
A krepp-papír könnyen alakítható papírfajta, sokféle színben. Könnyű vágni,
tépni, ragasztani. Csak dekoráció készítésére, csomagolásra alkalmas. Könnyű
Beszéljétek
meg! miatt azonnal felszívja a nedvességet, festeni csak úgy lehet, hogy
szerkezete
a festékhez csak nagyon kevés vizet adunk.
Írd le!

Színezd ki!
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PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK

14.
1.

Mit tanultál?
Mit tanultál?

Alapanyagunk, a fa – A parafa
Olvasd el!/Figyeld meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!

Beszéljétek meg!
Egészítsd ki a hiányos szólásokat, közmondásokat!
Beszéljétek meg!
Írd le!
Nem esik messze az
Írd le!

a fájától.

Nagy fába vágta a

Színezd ki!
Színezd
ki!
Nem

.
a fától az erdőt.

Karikázd be!
Karikázd be!

fát tett a tűzre.

PIKTOGRAMMOK

.

FűnekPIKTOGRAMMOK

panaszkodik.

Amilyen
a fa, olyan a
Rajzold
le!
Rajzold le!
Kösd össze!
Mit tanultál?
Kösd össze!

2.

Keresd
ki a fafajtákat a betűhálóból!
Vágd
ki!
Mit
tanultál?
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Vágd ki!

Keresendő szavak: dió, ében, bükk,

Ragassz!
PIKTOGRAMMOK
gesztenye,
hárs, jegenye, fenyő,
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Beszéljétek
meg! tölgy,
Ragassz!
akác.

3.

T
Ö
L
G
Y
Ö
D

E
Ú
J
E
X
Á
F

H
Á
R
S
C
F
G

R
A
K
Z
V
E
H

T
S
L
T
B
N
J

J
E
G
E
N
Y
E

Helyezd
megfelelő matricát!
Beszéljétek
Írd
le! el ameg!
Fontos!
Helyezd el a megfelelő matricát!

Ragassz!

Játszatok!
Írd
le! ki!
Színezd
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Játszatok!

Helyezd el a megfelelő matricát!

Z
D
É
N
M
Ő
K

U
F
Á
Y
L
A
L

I
É
B
E
N
S
D

O
G
Ü
Í
K
Í
I

P
H
K
Y
J
Ö
Ó

Ő
A
K
Á
C
J
C

Páros/csapatmunka!
Színezd
ki!
Karikázd
be! fafajtát látsz a képen? Felismered?
Milyen
Mondd
el! Beszéljétek meg!
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Karikázd
Rajzold
le!be!
Írd
le! figyelmes, balesetveszély!
Legyél

Legyél figyelmes, balesetveszély!

Rajzold
le! feladat
Szorgalmi
Kösd
össze!
Színezd
ki!feladat
Szorgalmi

Páros/csoportos munka!

Kösd
össze!
Vágd
ki!
Érdekesség
Karikázd be!
Érdekesség

Érdekesség
Vágd ki!
Ragassz!
Húzd alá!
Rajzold le!
Tudod-e?
Húzd alá!
Ragassz!
A paratölgy
törzsén
és vastagabb ágain vastag, ruHelyezd
el a megfelelő
matricát!
Tudod-e?
Kösdgalmas,
össze! puha, szivacsos, könnyű,
Alkossatok!
a vizet át nem
Tudod-e?
eresztő
parafaréteg
fejlődik. A fa 15-20 éves korától
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Játszatok!
100-150
éven át fejtik le 8-10 évente.
A legelső
Húzd
alá!
Kutass
a neten! leszeAlkossatok!

dett kéreg feldolgozásra még nem alkalmas. A para

Alkossatok!
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
külső rétege, a hím para, csak tüzelőnek vagy zsinSzorgalmi
feladat
Helyes
vagy helytelen?
delynek
jó. Az ez alatti réteg a nőstény
para.
CsíkokKutass
a neten!
rafigyelmes,
vagdalják,
beáztatják és simára lapítják. A parafatermelés környezetbarát
Páros/csapatmunka!
Kutass
a neten! balesetveszély!
Legyél

iparág. A paratölgyerdők sok madárfaj és pillangófaj élőhelyei.

30

Helyes vagy helytelen?
Legyél
balesetveszély!
Szorgalmi
feladat
Helyesfigyelmes,
vagy
helytelen?

Vágd ki!

Szorgalmi
Érdekességfeladat
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PIKTOGRAMMOK

Karikázd
be!
PIKTOGRAMMOK

4.

Rajzold le!
Mit tanultál?
Mit tanultál?
Kösd össze!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!
a kérdésekre a szöveg segítségével!
VágdVálaszolj
ki!
Beszéljétek meg!
Beszéljétek meg!
Ragassz!
Milyen tulajdonságai vannak a parafa-rétegnek? 
Írd le!
Írd le!

A fa hány éves korától fejtik le a parát? 

5.

Helyezd el a megfelelő matricát!
Színezd
ki!hívják a para külső rétegét? 
Hogy
Színezd
ki!
PIKTOGRAMMOK
Játszatok!
Mi történik a nőstény parával? 
Karikázd be!
Karikázd
Miértbe!
környezetbarát iparág a parafatermelés? 
Páros/csapatmunka!
Mit
tanultál?
Rajzold le!
Rajzold le!

Mire használhatjuk a parafát? Segítenek a képek!

Olvasd
el!/Figyeldbalesetveszély!
meg!
Legyél
figyelmes,
Kösd össze!
Kösd össze!
Beszéljétek
meg!
Szorgalmi
Vágd ki! feladat
Vágd ki!
Írd
le!
Ragassz!
Érdekesség
Ragassz!
Színezd
ki!
Helyezd
Húzd alá!el a megfelelő matricát!
Helyezd el a megfelelő matricát!

6.

Karikázd be!
Játszatok!
Puha-e a parafa?
Tudod-e?
Játszatok!
Rajzold le!
Páros/csapatmunka!
Alkossatok!
Páros/csapatmunka!

Eszközök és alapanyagok:

Kösdparafa
össze! lap vagy parafa dugó, olló vagy sniccer.
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Legyél
Kutassfigyelmes,
a neten! balesetveszély!
VágdElkészítés:
ki!
Szorgalmi
Vágj kifeladat
minél több kört ollóval parafa lapból, vagy vágj le
Szorgalmi feladat
köröket
sniccerrel a parafa dugóból!
Helyes
vagy helytelen?
Ragassz!
Takarékoskodj az anyaggal a szabásnál, vágásnál!
Érdekesség
A parafadarabokat következő alkalommal felhasználjuk.
Érdekesség
Helyezd
el el
a megfelelő
matricát!
Tedd
biztos helyre!
PIKTOGRAMMOK
Húzd
alá!
Húzd alá!
Játszatok!
Tudod-e?
Tudod-e?
Mit
tanultál?
A parafa a paratölgy vastag, rugalmas, puha, szivacsos, könnyű, a vizet át nem
Páros/csapatmunka!

eresztő külső rétege. A fa 100 éves kora után 8-10 évente szedik le a kérget.

Alkossatok!
A belső
nőstény
Olvasd
el!/Figyeld
meg!kérget csíkokra vágják, beáztatják és simára lapítják. A parafa
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Alkossatok!
sokoldalúan
felhasználható az apró használati tárgyaktól kezdve (pl. faliújság,

poháralátét, edényalátét, ruha, ékszer, használati tárgyak) a lakberendezésig

Beszéljétek
meg!
Kutass
a neten!
(padlóburkolat,
falburkolat, bútorkészítés).
Szorgalmi
feladat
Kutass a neten!
Írd le!
Helyes vagy helytelen?
Érdekesség
Helyes vagy helytelen?
Színezd ki!
Húzd alá!31
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Mit tanultál?
Legyél figyelmes, balesetveszély!

15.

Olvasd el!/Figyeld meg!
Szorgalmi feladat
meg!
ABeszéljétek
mandala
Érdekesség
Írd le!
Húzd alá!
Színezd ki!

A mandala szó jelentése: kör, korong. Általában színes körökből és négyzetek-

Tudod-e?
ből álló
Karikázd
be! kép, amit falra lehet akasztani. A mandalakészítés segít ellazulni, meg-

nyugtat. Minden rajzolt formának, színnek, számnak megvan a jelentése.
PIKTOGRAMMOK

Alkossatok!
Rajzold
le!

1.

Nézd meg a mellékletben, mit jelentenek az itt látott mandala színei! Ra-

Kösd
össze!
Mit
tanultál?
Kutass
a neten!
gaszd
be az itt előforduló színekhez a jelentéseket!
Olvasd
Vágd ki!el!/Figyeld meg!
Helyes vagy helytelen?
Ragassz!
Beszéljétek meg!

M5

PIKTOGRAMMOK

Írd le! el a megfelelő matricát!
Helyezd
Színezd
ki!
Játszatok!
Mit
tanultál?
Karikázd
be!
Páros/csapatmunka!
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Rajzold
le! meg! balesetveszély!
Legyél figyelmes,
Beszéljétek

2.

Színezd ki tetszés szerint a mandalát!
Kösd
Írd
le!össze!feladat
Szorgalmi
Vágd ki!
Színezd
ki!
Érdekesség
Ragassz!
Karikázd
Húzd alá!be!
Helyezdle!
el a megfelelő matricát!
Rajzold
Tudod-e?
Játszatok!
Kösd
össze!
Alkossatok!
Páros/csapatmunka!
Vágd
ki!
Kutass a neten!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Ragassz!
Helyes vagy helytelen?
Szorgalmi
Helyezd
el afeladat
megfelelő matricát!
Játszatok!
Érdekesség

32

Páros/csapatmunka!
Húzd alá!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
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Olvasd el!/Figyeld meg!
Vágd ki!
PIKTOGRAMMOK
Beszéljétek meg!
Ragassz!
Fontos!
Írd le!

Ragassz!

Helyezd el a megfelelő matricát!

3.

Olvasd
meg!
Színezdel!/Figyeld
ki!
Játszatok!

Helyezd el a megfelelő matricát!

Fejtsd meg a kódokat!

Mondd
el!be!
Beszéljétek
meg! festékfajtát.
Játszatok!
Karikázd
Elrejtettünk
néhány
Páros/csapatmunka!


Írd
le!A2,D3,E2,A6,D3,F5,D6
Rajzold
le!

Legyél figyelmes, balesetveszély!
A B C

Legyél figyelmes, balesetveszély!

D5,B3,F4,A4,D3,D4,A2,F2,C2 

Kösd össze!
Színezd
ki!

D6,C2,F5,E4,B5

Szorgalmi
feladat

Páros/csoportos munka!

VágdB2,B5,D6,E5,A4,D3,D4,A2,F2,C2
ki! be!
Karikázd
Érdekesség

Érdekesség
A4,D6,B5,A4,D3,D4,A2,F2,C2 
Ragassz!
Rajzold
le!

Tudod-e?

A4,D6,A4,D3,D4,A2,F2,C2 

Húzd alá!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Kösd
össze!

4.

Z Á

2

T O K V M É

4

Elkészítés:
Szorgalmi
feladat
Helyes vagy helytelen?

Vágd ki!

Mit tanultál?

S

5 N L U V
6 P NY X

IOlvasd
Z el!/Figyeld meg

J

R

A ÚBeszéljétek
M
meg!
Írd le!

Készítsünk mandalát parafából!
Tudod-e?
Játszatok!
Húzd
alá!
Kutass a neten!
levágott parafa körök, kockasajtos
doboz, ragasztópisztoly, ecset,
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Kutass
a neten!spárga/fonal.
tempera,

Ó D C

Í ZS E H TY

F SZ E

Alkossatok!

Eszközök
és alapanyagok: előzőSzorgalmi
órán 2.feladat
Alkossatok!
Páros/csapatmunka!
Helyes
vagy helytelen?

F

1

3 R

I

PIKTOGRAMMOK

D E

Színezd ki!

5.

Karikázd be!
Rajzold le!
Kösd össze!

1. Vágd le a kockasajtos doboz
peremét, hogy csak egy körlap
Érdekesség
Vágd ki!
maradjon!
2. Ragasztópisztollyal ragaszd fel körkörös alakban a parafa köröket!
PIKTOGRAM
3.
Vágd
le
szikével
a
parafa
körök
alól
kilógó
kartonrészeket!
Ragassz!
Húzd alá!
4. Fesd le tetszőleges színnel a köröket!
5. Készíts spárgából vagy vastagabb fonalból fonással akasztót a mandalához!
el atanultál?
megfelelő
Tudod-e?
6. Az akasztót ragasztópisztoly segítségével rögzítsd a mandala hátuljára! Helyezd Mit
Alkossatok!

5.

Tartsatok mandalakiállítást!
Elemezzétek egymás mandaláját a színek szerint!
Kutass
a neten!
PIKTOGRAMMOK

Játszatok!
Olvasd el!/Figy

Páros/csapatmunka!
Beszéljétek me

Írd le!
Legyél figyelmes,
bale
Helyes vagy helytelen?
Mit tanultál?
A mandala sok kultúrában megtalálható: Indiában, Kínában, a buddhizmusSzínezd
ki!
Szorgalmi
feladat

ban és a hinduizmusban is. Általában színes körökből és négyzetekből álló kép.
A rajzolt
formák
Olvasd
el!/Figyeld
meg!nem véletlenszerűek, mindennek megvan a jelentése.
Karikázd be!
Érdekesség
Minden anyag, ami körülvesz minket, festhető, de nem mindegy, milyen festékkel. Az iskolában legtöbbször vízfestéket és temperát használunk.
Beszéljétek meg!
Írd le!
Színezd ki!
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Rajzold le!
Húzd alá!
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Kösd össze!
Tudod-e?
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Vágd ki!

Kösd össze!
Mit tanultál?

16.

Vágd ki!
Olvasd el!/Figyeld meg!

Hálózzuk be a fát!
PIKTOGRAMMOK
Ragassz!
Beszéljétek meg!
PIKTOGRAMMOK

1.

Helyezd
el ameg
megfelelő
matricát!
Nézd
a képet!
Írd
Mitle!
tanultál?
Karikázd be színes ce-

ruzával a fából készült
Játszatok!
Mit
tanultál?
bútorokat,
tárgyakat!
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Színezd
ki!
Páros/csapatmunka!
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Beszéljétek
Karikázd
be!meg!

Legyél figyelmes,
Beszéljétek
meg! balesetveszély!
Írd le! le!
Rajzold
Írd
le!
Szorgalmi
feladat
Kösd
össze!
Színezd
ki!
Színezd
ki!
Érdekesség
Vágd
ki! be!
Karikázd
Karikázd be!
Húzd alá!
Ragassz!
Rajzold
le!
Rajzold
le!
A barna
színnek az elnevezések szerint 93 árnyalata van. A barna színt festékKösd
össze!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Tudod-e?

ből így tudod kikeverni: kevés kék + sok piros.
PIKTOGRAMMOK
Kösd
össze!

2.
M6

Vágd ki!
Játszatok!
Alkossatok!

Ragaszd a barnaárnyalatokhoz a hozzájuk tartozó névadókat!

Vágd ki!
Ragassz!
Páros/csapatmunka!
Mit
tanultál?
Kutass a neten!
Ragassz!
Helyezd
el a megfelelő
Olvasd figyelmes,
el!/Figyeld
meg!matricát!
Legyél
balesetveszély!
Helyes vagy helytelen?
Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!feladat
Beszéljétek
meg!
Szorgalmi

gesztenyebarna

dióbarna

csokoládébarna

bronzbarna

Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Írd
le!
Érdekesség
Páros/csapatmunka!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Színezd
ki!
Húzd alá!
Legyélkapucsínóbarna
figyelmes, balesetveszély!fahéjszín
Szorgalmibe!
feladat
Karikázd
Tudod-e?

3.

mogyoróbarna

Kösd feladat
össze, milyen technikával készültek a tárgyak!
Szorgalmi
Rajzold
le!
Érdekesség
Alkossatok!
Érdekesség
Kösd
össze!
Húzd alá!
Kutass a neten!
Húzdki!
alá!
Vágd
Tudod-e?
Helyes vagy helytelen?
Ragassz!
Tudod-e?
hímzés
Alkossatok!

kötés

horgolás

fonás

csomózás

34

Helyezd el a megfelelő matricát!
Alkossatok!
Kutass a neten!
Játszatok!
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Írd le!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Színezd ki!
Szorgalmi feladat
Játszatok!
Karikázd be!
Páros/csapatmunka!
Érdekesség
Rajzold le!
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Húzd alá!
Kösd össze!

A fonal vékony szálakból álló vékony, igen hosszú anyag. A fonalakat rendkíSzorgalmi
Tudod-e? feladat
Vágdvül
ki! sok helyen használják. Ebből készül a legtöbb textilanyag. A cérna mellett
használják varrásra is. Készülhet növényi és állati eredetű anyagokból: kender,

Érdekesség
gyapjú, len, pamut. Selyemből is készíthetnek fonalat. Különböző munkához
Alkossatok!
Ragassz!
más-más fonalat választunk, létezik például hímzőfonal, kötőfonal, horgoló-

fonal.

Húzd alá!
Helyezd
a megfelelő matricát!
Kutass aelneten!

4.

Készítsünk képet fonalhurkolással!
Tudod-e?
Játszatok!
Helyes vagy helytelen?
Alkossatok!
Páros/csapatmunka!
Eszközök és alapanyagok: 15 x 15 cm-es fenyődeszka, szög,

hímző- vagy horgolófonal. Kalapács, fűrész, mérőszalag.
Figyelj
oda abalesetveszély!
balesetmentes eszközhasználatra!
Legyél
figyelmes,

3.

Kutass a neten!

Elkészítés:

Szorgalmi
feladatrajzolj tetszőleges mintát a deszkadarabra
1. Ceruzával
Helyes
vagy helytelen?

(pl.: szív, négyzet, kör, virág)!
2. Filc segítségével pontozd be a szögek helyét, majd
Érdekesség
radírozd le a ceruzavonalat!
3. A pontozásoknál verd be megfelelő távolságra
Húzdaalá!
szögeket!
4. A szögek között tetszőleges színű fonalakkal hálózd be az
alakzatot! A fonalat mindig alaposan csomózd fel! Vágd le
Tudod-e?
a lelógó részeket!
5. Verj két szöget a kép felső két sarkába! Köss rá tetszőleges
mintájú és színű madzagot!
Alkossatok!
PIKTOGRAMMOK
Készítsetek képkiállítást az osztályban!
Kutass a neten!
Mit tanultál?

A fa: fontos alapanyag. A lakásban fából készül sok bútor, a parketta, az ajtó, az

Helyes
vagyAhelytelen?
ablak.
fát ápolni kell, nem nyers formában kerül a lakásba. Lakkal, festékkel
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
kezelik.

Az alapanyaghoz szükséges fák kivágása után ültetni kell újakat, hogy ne boruljon fel
a fakitermelés-fatermelés egyensúlya.
Beszéljétek
meg!
A puhafa kézi eszközökkel is formálható.
A fűrész és a kalapács balesetveszélyes eszközök. Fokozott figyelemmel, felÍrd le!
nőtt felügyelete mellett használd!
A fonal: vékony és hosszú anyag. Készülhet természetes és mesterséges alapSzínezd
ki!
anyagból.
A fonalat vékony és vastag szálakra is lehet fonni attól függően, mi
készül majd belőle. A vastagabb fonal nehezebben szakítható, tartósabb.
Karikázd be!
Rajzold le!
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Karikázd be!
Rajzold le!

17.
1.

PIKTOGRAMMOK

Kösd össze!

Gépek és szerszámok az építkezésen
Mit tanultál?
Vágd
ki!

Mi el!/Figyeld
hova való?
Ragaszd a nagygépeket a megfelelő munkaterületre!
Olvasd
meg!
Ragassz!
Beszéljétek
Helyezd
el a meg!
megfelelő matricát!

M2

Írd le!
Játszatok!
Színezd ki!
Páros/csapatmunka!
Karikázd be!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Rajzold le!
Szorgalmi feladat
Kösd össze!
Érdekesség
PIKTOGRAMMOK
Vágd ki!
Húzd alá!
Mit
tanultál?
Ragassz!
Tudod-e?
Olvasd
meg!matricát!
Helyezdel!/Figyeld
el a megfelelő

2.

Mi a munkagépek neve? Fejtsd meg a kódokat!
Alkossatok!
Beszéljétek
Játszatok! meg!
A

Á

B

C

CS

D

E

É

F

G

GY

H

I

Í

J

LY

K

L

M

N

NY

O

Ó

Ö

Ő

P

R

S

Színezd
ki! helytelen?
Helyes
vagy
Legyél figyelmes,
SZ
T balesetveszély!
TY
U
Ú

Ü

Ű

V

Z

ZS

Írd
le! a neten!
Kutass
Páros/csapatmunka!

Karikázd be!
Szorgalmi feladat
Rajzold le!
Érdekesség
Kösd össze!
Húzd alá!

:

:

:

:
:

Vágd ki!

Az építkezésen nemcsak nagygépek végzik a dolgokat, hanem sok kisebb gép
és kéziszerszám is segíti a munkások munkáját. Elektromos, akkumulátoros
Ragassz!
gépek: fúró, csavarbehajtó, csiszoló, fűrész, keverőgép, festékpisztoly, forrasztópáka, hegesztőgép, betonkeverő. Nem elektromos eszközök: létra, kalapács,
Alkossatok!
csavarhúzó,
harapófogó,
Helyezd
el a megfelelő
matricát! csípőfogó, vízmérték, colstok, vonalzó, ásó, szögkihúzó, bólya, ecset, lapát.
Tudod-e?

36

Kutass a neten!
Játszatok!
Helyes vagy helytelen?
Páros/csapatmunka!
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Játszatok!

Páros/csapatm

PIKTOGRAMMOK

3.

Legyél figyelm

Nézz utána, milyen és mire való a forrasztópáka és a colstok!

Szorgalmi fela

Mit tanultál?



Érdekesség

Olvasd el!/Figyeld meg!

4.

Csoportosítsd a képeket a megadott halmazokba! Írd a számokat a megfelelő

Beszéljétek
meg!
helyre!
Írd le!
Színezd ki!

Elektromos

PIKTOGRAMMOK
1.

2.

Nem elektromos

3.

4.

Tudod-e?

Alkossatok!

5.

Karikázd be!

Kutass a neten

Mit tanultál?
Rajzold le!

fúró és
csavarozó
Olvasd
el!/Figyeld meg! kalapács

Kösd össze!

6.

Beszéljétek meg!
Vágd ki!
Írd le!
Ragassz!

festékszóró

létra

csiszoló

vízmérték

7.

8.

9.

10.

csavarhúzó

csavarbehajtó

betonkeverő

csípőfogó

Színezd ki!
Helyezd el a megfelelő matricát!

5.

Húzd alá!

Helyes vagy he

Találd ki! Készíts hozzá rajzot!

Karikázd be!
Játszatok!

Senkire sem támaszkodik,

Rajzold le!
támasztják őt falnak, fának.
Páros/csapatmunka!

Rajta bátor gyermeklábak,

Kösdsössze!
kéményseprő bácsik járnak.
Mifigyelmes,
az?
Legyél
balesetveszély!
Vágd ki!

Se nem ehetném,

Szorgalmi
feladat
se nem
haragszom,

Ragassz!
mégis harapok. Mi az?
Érdekesség
Helyezd el a megfelelő matricát!

a dolgom teszem,
HúzdAmikor
alá!
Játszatok!
Jól beverik szegény fejem,

És ha benn vagyok a falban,

Tudod-e?
Képek sorakoznak rajtam.
Páros/csapatmunka!
Alkossatok!
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Szorgalmi
feladat
Kutass a neten!
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Színezd ki!
Karikázd be!

PIKTOGRAMMOK

18

Rajzold le!
Mit
tanultál?
Kösd
össze!

6.

Kinek mi illik a kezébe ? Ragaszd be a megfelelő szerszámokat a melléklet-

Olvasd
meg!
Vágdből!
ki!el!/Figyeld
Írd a szerszámok
mellé, hogy milyen foglalkozás(ok)nál használhatják!
Beszéljétek
Ragassz! meg!

Szerszám

Foglalkozás

Írd
le! el a megfelelő matricát!
Helyezd

M6

Színezd
ki!
Játszatok!
Karikázd
be!
Páros/csapatmunka!
Rajzold le!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Kösd össze!
Szorgalmi feladat
Vágd ki!
Érdekesség
Ragassz!
Húzd alá!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Tudod-e?
Játszatok!
Alkossatok!
Páros/csapatmunka!
Kutass a neten!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Helyes vagy helytelen?
Szorgalmi feladat

PIKTOGRAMMOK
Érdekesség
Mit tanultál?
Az építkezés színhelye veszélyes terület, oda a belépés idegeneknek (nem ott
Húzd alá!

dolgozóknak) tilos. A munkaterületen nagy és kis munkagépekkel és kéziszerszámokkal
dolgoznak.
Olvasd el!/Figyeldismeg!
Tudod-e?
Nagy munkagépek: teherautó, darus kocsi, betonkeverő, markoló, úthenger,
kotrógép.
Beszéljétek
meg!fúró, csiszoló, hegesztő, fűrész, festékpisztoly.
Kisgépek:
Alkossatok!
Kéziszerszámok, eszközök: kalapács, létra, csavarhúzó, villáskulcs, harapófoÍrd le!
gó, csípőfogó, ecset, vízmérték.

38

Kutass a neten!
Színezd ki!
Helyes vagy helytelen?
Karikázd be!
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Beszéljétek meg!
Rajzold le!
Írd le!

18.
1.

Kösd össze!
Színezd ki!

A ház és részei
Vágd ki!
Karikázd be!

Ragassz!
Hol laknak az állatok? Kösd össze!
Rajzold le!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Kösd össze!
Játszatok!
Vágd ki!
Páros/csapatmunka!
Ragassz!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Szorgalmi feladat
Játszatok!
Érdekesség
Páros/csapatmunka!
Húzd alá!
Legyél figyelmes, balesetveszély!

A ház általában falakkal, tetővel és nyílászárókkal (ablak, ajtó) rendelkező épü-

Tudod-e?
PIKTOGRAMMOK
Szorgalmi
feladat
let. Sok
célt szolgálhat; állandó élőhelyet biztosít, védi a magántulajdont, óvja

lakóit a természet viszontagságaitól (pl. eső, szél). Építik magán- és közhasználatra is. Az emberiség szinte mindig épített valamilyen hajlékot a maga számáAlkossatok!
Érdekesség
ra. Ez lehetett pl. jurta, kunyhó, kalyiba.
Mit tanultál?
Húzd
alá!
Kutass
a neten! meg!
Olvasd
el!/Figyeld
Tudod-e?
Helyes vagymeg!
helytelen?
Beszéljétek
Írd
le!
Alkossatok!

jurta

kunyhó

kalyiba

Színezd ki!
Kutass a neten!

2.

Keresd meg a betűrácsban a „ház”

Karikázd be!
rokon értelmű megfelelőit!
Helyes vagy helytelen?

Vigyázz, vannak olyan szavak, ame-

Rajzold
le! visszafelé kell olvasni!
lyeket

szavak: villa, lakás, hajlék,
KösdKeresendő
össze!
épület, építmény, viskó, kunyhó, otthon, lak, kuckó.

Vágd ki!

Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!
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Vágd ki!
Helyezd
Ragassz!el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Páros/csapatmunka!
Játszatok!

3.

Gyűjts a lakóhelyeden híres épületeket! Nézz utána, melyik építész munkája!

Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Páros/csapatmunka!

Szorgalmi
feladat balesetveszély!
Legyél
 figyelmes,



Szorgalmi feladat
Érdekesség



 alá!
Érdekesség
Húzd
Tudod-e?
Húzd alá!

Háztípusok:

Tudod-e?
Alkossatok!
• Családi ház: általában egy lakásból álló kertes ház.

• Ikerház: két főbejárattal, teljesen elválasztott beltérrel épített ház.
• Sorház: olyan épület, melyben egymás mellett több (legalább 3), egymástól
Alkossatok!
Kutass
a neten!
elválasztott
lakóegység sorakozik.
PIKTOGRAMMOK
• Társasház: olyan épület, amelyben több lakóegység található, általában több
emeleten.
Kutass
a neten!
Helyes
vagy
helytelen?
• Emeletes ház: az ilyen házak több szinttel rendelkeznek, a 3 szintes (földszint +
2 emelet) felett szoktuk így nevezni. A legtöbb emelet (101) jelenleg, a „Taipei
Mit tanultál?
Helyes
vagynevű
helytelen?
101”
épületben van.
Olvasd el!/Figyeld meg!

4.

Mit olvastál? Milyen házakat látsz a képeken?

Beszéljétek meg!
Írd le!
Színezd ki!
Karikázd be!
Rajzold
 le!



Kösd össze!
Vágd ki!
Ragassz!

 el a megfelelő matricát! 
Helyezd

40



Játszatok!
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Legyél figyelmes, balesetveszély!
Szorgalmi feladat
Érdekesség
Húzd alá!

A lakóházak belterét gyakran helyiségekre tagolják, ezeket funkciójuknak megfelelően nevezik el:
PIKTOGRAMMOK
•
folyosó: közlekedésre, mellékesen
• konyha
tárolásra használt helyiség, általá- • fürdőszoba
Alkossatok!
ban a központi bejárattól indul
• kamra
• lakószoba
• WC vagy toalett
Mit tanultál?
• nappali
• tetőtér és/vagy padlás
Kutass
a neten!
• dolgozószoba
• lépcső
Tudod-e?

Olvasd el!/Figyeld meg!

5.

Helyes
vagy helytelen?
a) Milyen
helyiségre gondoltam? Találd ki!
Beszéljétek meg!

A) sütés, főzés, fazék, lábos, fakanál,
robotgép, habverő, kávéfőző, serpenyő 

Írd le!

B) polcok, befőttesüvegek, liszt, olaj,
konzerv, cukor, keksz, lekvár, tárolás 

Színezd ki!

C) t événézés, beszélgetés, kanapé, fotel,
PIKTOGRAMMOK
dohányzóasztal, szőnyeg, polc, állólámpa 

Karikázd be!

D) alvás, pihenés, olvasás, éjjeliszekrény,
PIKTOGRAMMOK

Rajzold le!
éjjeli lámpa, beépített szekrény, ágy, függöny 
Mit tanultál?

E) fürdőkád, zuhanyzó, kézmosó, fürdés,

Kösd össze!
törölköző,meg!
fogmosás, polc, szekrény, WC 
Mit tanultál?
Olvasd
el!/Figyeld
Vágdb)
ki!Melyik helyiséget látod? Írd be a fenti betűket aszerint, hogy melyik helyiOlvasd
el!/Figyeld
meg!
Beszéljétek
meg!
séget
ismered fel felülnézetből!
Ragassz!
Beszéljétek
meg!
Írd le!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Írd
le! ki!
Színezd
Játszatok!
Színezd
Karikázdki!
be!
Páros/csapatmunka!
PIKTOGRAMMOK
Karikázd
Rajzold
le!be!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Rajzold
le!
Kösd össze!

Mit tanultál?
A ház általában falakkal, tetővel és nyílászárókkal rendelkező épület.
Szorgalmi
feladat
Sok
célt
szolgálhat; állandó élőhelyet biztosít, védi a magántulajdont és lakóit
Kösd
össze!
Vágd
ki!
a természet
Olvasd
el!/Figyeld viszontagságaitól.
meg!

Háztípusok: családi ház, ikerház, sorház, társasház, emeletes ház.

Érdekesség
Vágd
ki!
Ragassz!
Lakóházak
helyiségei: folyosó, lakószoba, nappali, dolgozószoba, hálószoba,
Beszéljétek
meg!
gyerekszoba, konyha, fürdőszoba, kamra, padlás, WC, lépcső.

Ragassz!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Húzd alá!
Írd le!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Tudod-e?
Színezd ki!
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Kösd
össze!
Mit
tanultál?
Írd le!
Vágd ki!el!/Figyeld meg!
Olvasd

19.
1.

Színezd ki!
Ragassz!
Beszéljétek meg!

Háztervezés – A nézeti rajz
Karikázd be!
Helyezd
Írd le! el a megfelelő matricát!

Rajzold
a) Ale!
lkossatok párokat! Rajzoljatok házat a párotok utasítása alapján!
Játszatok!
Színezd
ki!
Próbáljátok ki mindkét szerepet!

Hasonlítsátok össze a rajzotokat az eredeti rajzzal! Értékeld a munkádat!
Kösdb)
össze!
PIKTOGRAMMOK
Értékeld
a közös munkát!
Páros/csapatmunka!
Karikázd
be!
Vágd ki!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Rajzold
le!
Mit tanultál?
Ragassz!

Kösd
össze!feladat
Szorgalmi
Olvasd el!/Figyeld meg!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Vágd
ki!
Érdekesség
Beszéljétek meg!
Játszatok!
Ragassz!
Húzd
Írd
le!alá!
Páros/csapatmunka!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Tudod-e?
Színezd
ki!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Játszatok!
Karikázd
be!
Alkossatok!
Szorgalmi feladat
Páros/csapatmunka!
Rajzold le!
Kutass a neten!
Érdekesség
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Kösd össze!
Helyes
vagy helytelen?
Húzd alá!
Szorgalmi
feladat
PIKTOGRAMMOK
Vágd
ki!

A tárgyaknak három kiterjedésük van: hosszúság, szélesség, magasság. Ezeket

Tudod-e?
ábrázolni kell a rajzokon is. A tervezőknek a rajzokon meg kell adniuk a test
Érdekesség
Ragassz!
különböző oldalról készített rajzait azért, hogy a szakemberek minden méretet
Mit tanultál?

pontosan le tudjanak olvasni róla. Egy testről hat oldalról (nézetből) készíthe-

Alkossatok!
Húzdtünk
alá!
Helyezd
el rajzot.
a megfelelő matricát!
Olvasd el!/Figyeld meg!

2.

Írdaaneten!
rajz nyilaihoz a megfelelő kifejezéseket!
Kutass
Tudod-e?
Játszatok!
Beszéljétek meg!
szélesség

Páros/csapatmunka!
Helyes
Írd
le! vagy helytelen?
Alkossatok!

hosszúság

magasság

Legyél figyelmes, balesetveszély!
Színezd
Kutass aki!neten!
Szorgalmi feladat
Karikázd be!
Helyes vagy helytelen?
Érdekesség
Rajzold
le!

42

Kösd
Húzdössze!
alá!
Vágd
ki!
Tudod-e?
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Legyél figyelmes, balesetveszély!
Ragassz!
Szorgalmi
Helyezd
el afeladat
megfelelő matricát!
Érdekesség
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Húzd alá!

Azfigyelmes,
elölnézeti,
az oldalnézeti
Legyél
balesetveszély!
Tudod-e?

OLDALNÉZET

ELÖLNÉZET

és a felülnézeti rajzokat nézeti
ábrának nevezzük.

Szorgalmi feladat
Alkossatok!
Érdekesség
Kutass a neten!

Húzd alá!
Helyes vagy helytelen?

3.

FELÜLNÉZET

Készíts elöl-, oldal- és felülnézeti lenyomatot egy gyufásdobozról!
Tudod-e?

PIKTOGRAMMOK

Alkossatok!
Eszközök és alapanyagok: gyufásdoboz, vízfesték, ecset, lap.

Elkészítés:
1. Válassz három különböző színt a három lenyomat készítéséhez!
Kutass
a neten!
Mit
tanultál?
2. Fesd
le a gyufásdoboz elejét, oldalát, tetejét a három különböző színnel!
3. Készíts a festett felületekkel lenyomatot!
4. el!/Figyeld
Nevezd
elmeg!
a készített lenyomatokat: elölnézet, oldalnézet, felülnézet!
Olvasd
Helyes
vagy
helytelen?
Beszéljétek meg!
Írd le!
Színezd ki!

4.

Nézd meg az építőkocka há-

Karikázd
zat!be!
Készíts elölnézeti rajzot a

négyzetrácsok segítségével!

Rajzold le!

Kösd össze!
Vágd ki!

PIKTOGRAMMOK

Ragassz!

Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Mit tanultál?
A tárgyaknak
három
kiterjedésük van: hosszúság, szélesség, magasság.

Egy testről hat oldalról készíthetünk rajzot.
Az el!/Figyeld
elölnézeti,meg!
az oldalnézeti és a felülnézeti ábrákat nézeti ábrának nevezzük.
Játszatok!
Olvasd
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek meg!
Írd le! figyelmes, balesetveszély!
Legyél
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Rajzold le!
Ragassz!
Kösd össze!

20.
1.

Helyezd el a megfelelő matricát!
Vágd ki!

Háztervezés – Az alaprajz
Játszatok!
Ragassz!

Activity – Találd ki, hogy ki
Páros/csapatmunka!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
vagyok, mi vagyok!

Legyél figyelmes, balesetveszély!
Játszatok!

!

PIKTOGRAMMOK
M10 Páros/csapatmunka!
Szorgalmi
feladat
Érdekesség
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Mit tanultál?
Szorgalmi
feladat meg!
Húzd alá!
Olvasd
el!/Figyeld

Az alaprajz az épülettervrajzok egyik fajtája. Látható rajta minden közlekedé-

Tudod-e? meg!
Érdekesség
Beszéljétek
si útvonal, bútor, fal, ajtó, ablak, ami az adott épületben található. A pontos

alaprajz méretarányos, vagyis a rajzon ugyanakkora egymáshoz képest minÍrd
le!den,
Húzd
alá! mint a valóságban. Alaprajz leggyakrabban házakról, kertekről, parkokról,
Alkossatok!
nagyobb járművekről készül. Szerkeszthető kézzel vagy számítógéppel.
Színezd
ki!
Tudod-e?
Kutass a neten!

2.

a) Rajzold le egy építőkocka és egy gyufásdoboz egyik tetszőleges oldalát!

Karikázd
A be!
rajzoláshoz vonalzóval mérd le az oldalakhoz tartozó élek valós méreteit!
Alkossatok!
Helyes vagy helytelen?
Rajzold le!
Kutass a neten!
Kösd össze!
Helyes vagy helytelen?
Vágd ki!
Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!

b) Kicsinyítsd le az a) feladat tárgyainak oldalait feleakkorára! Vonalzóval
dolgozz! Ellenőrizd az oldalhosszúságokat!

Játszatok!

Páros/csapatmunka!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Szorgalmi feladat
Érdekesség
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Húzd alá!
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PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK
c) Nagyítsd fel az a) feladat tárgyainak oldalait kétszer akkorára! Vonalzóval
dolgozz! Ellenőrizd az oldalhosszúságokat!

Mit tanultál?
Mit tanultál?

Olvasd el!/Figyeld meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Beszéljétek meg!
Beszéljétek meg!
Írd le!
Írd le!
Színezd ki!
Színezd ki!

3.

Rajzolj
Karikázd
be! méretarányosan a leírásoknak megfelelően!
Karikázd be!
Rajzold le!
Rajzold le!
Kösd össze!
Kösd össze!

Az ágy kétszer akkora,
Vágdmint
ki! az asztal.

Vágd ki!

Ragassz!
Ragassz!

A kenyér kétszer akkora,
mint a zsemle.

A torta háromszor akkora,
mint a linzer.

Helyezd el a megfelelő matricát!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Játszatok!

Az autó négyszer akkora,
mint a babakocsi.
Páros/csapatmunka!

Páros/csapatmunka!

4.

Az ajtó kétszer akkora,
mint az ablak.

Mérd meg a tervrajzon az ablakok és ajtók oldalait! Mérd le otthon az ajtók

Legyél figyelmes, balesetveszély!
Legyél
ésfigyelmes,
ablakok balesetveszély!
méreteit! Hányszoros kicsinyítéssel rajzoltak a tervrajzon?
Szorgalmi feladat
Szorgalmi feladat
Érdekesség
Érdekesség
Húzd alá!
Húzd alá!
Tudod-e?
Tudod-e?
Alkossatok!
Alkossatok!
Kutass a neten!
Kutass a neten!
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Kösd
össze!
Mit
tanultál?
Rajzold le!
Vágd ki!el!/Figyeld meg!
Olvasd
Kösd össze!
Ragassz!
Beszéljétek meg!

PIKTOGRAMMOK

Vágd ki!
Helyezd
Írd le! el a megfelelő matricát!

5.

Mit
tanultál?
Ragassz!
Alkossatok párokat! Készítsetek alaprajzot egy családi háznak egy lapra!
Játszatok!
Színezd
ki!
Nevezzétek
el a helyiségeket! Figyeljetek a méretekre!
Olvasd
meg!matricát!
Helyezdel!/Figyeld
el a megfelelő
Páros/csapatmunka!
Karikázd
be!
Beszéljétek
Játszatok! meg!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Rajzold
le!
Írd le!
Páros/csapatmunka!
Kösd
össze!feladat
Szorgalmi
Színezd
ki!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Vágd
ki!
Érdekesség
Karikázd be!
Szorgalmi feladat
Ragassz!
Húzd alá!
Rajzold le!
Érdekesség
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Tudod-e?
Kösd össze!
Húzd alá!
Játszatok!
Alkossatok!
Vágd
ki!

Egy ház építésénél több módon törekedhetünk környezetbarát kialakításra.
Ragassz!
Kutass
neten!
• Oalcsó,
helyben készített, kevés energiáLegyélval
figyelmes,
balesetveszély!
előállított
alapanyag, például: vályog.
Alkossatok!
• Épület
fűtése, világítása napenergiával.
Helyezd
el a megfelelő
Helyes vagy
helytelen?matricát!
•Tökéletes szigetelés.
Szorgalmi feladat
PIKTOGRAMMOK
• A aszennyvizet
tisztítás után visszajuttatKutass
neten!
Játszatok!
ják a talajba.
Páros/csapatmunka!
Tudod-e?

Érdekesség
Helyes vagy helytelen?
Páros/csapatmunka!
Mit
tanultál?

6.

HúzdNézz
alá! utána, mit jelentenek a kiemelt szavak!
Legyél
Olvasd figyelmes,
el!/Figyeldbalesetveszély!
meg!
Tudod-e?
Napenergia: 
Szorgalmi
Beszéljétekfeladat
meg!



Alkossatok!
Írd
le!
Érdekesség

Szigetelés: 

Kutass
aki!
neten!
Színezd
Húzd
alá!



Karikázd
be! helytelen?
Helyes
 vagy
Tudod-e?

Szennyvíz: 

Rajzold le!
Alkossatok!
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Kösd össze!
Kutass a neten!
Vágd ki!
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Kösd
össze!
Rajzold
le!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Vágd
Kösd ki!
össze!
Szorgalmi feladat
Ragassz!
Vágd ki!
Érdekesség
Ragassz!el a megfelelő matricát!
Helyezd

7.

Építsetek házat az 5. feladat alaprajza alapján! Párban dolgozzatok!
Húzda)
alá!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Tudod-e?
Páros/csapatmunka!
Eszközök és alapanyagok: cipősdoboz, só-liszt gyurma, kartonpapír, sniccer,
Játszatok!

ceruza.

Alkossatok!
Páros/csapatmunka!
Legyél
figyelmes, balesetveszély!

Elkészítés:
1. Az alaprajz segítségével rajzold fel a cipősdobozra a falak, ablakok, ajtók
Legyél
figyelmes,
Szorgalmi
feladat balesetveszély!
helyét!
Kutass
a neten!
2. Vágj ki kartonpapírból a belső falaknak megfelelő méretű darabokat! Rajzold
meg az
ajtókat!
Szorgalmi
feladat
Érdekesség
Helyes
vagy
helytelen?
3. Sniccerrel vágd ki az ajtókat úgy, hogy nyitható legyen!
4. Készítsetek közösen egy adag só-liszt gyurmát! Hozzávalók: 20 dkg só, 20 dkg
Érdekesség
liszt,
Húzd
alá! 125 ml víz, 1,5-2 evőkanál étolaj.
5. Só-liszt gyurma segítségével rögzítsd a falakat a megfelelő helyre!
6. Vágd ki sniccerrel az ablakokat és a bejárati ajtót!
Húzd
alá!
Tudod-e?

Tudod-e?
Alkossatok!
Alkossatok!
Kutass
a neten!
Kutass vagy
a neten!
Helyes
helytelen?
Helyes vagy helytelen?

b) Építsetek kis falut a házakból! Nézzétek meg, ki milyen helyiségeket készített!
PIKTOGRAMMOK
c) Értékeljétek a közös munkát!
Mit tanultál?
Az alaprajz az épülettervrajzok egyik fajtája. Látható rajta minden közlekedési

útvonal, bútor, fal, ajtó, ablak, ami az adott épületben található. Szerkeszthető
kézzel
vagy számítógéppel.
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Egy ház építésénél több módon törekedhetünk környezetbarát kialakításra.
A sniccer veszélyes eszköz, használata csak felnőtt felügyelete mellett megenBeszéljétek
gedett.meg!
A só-liszt gyurma könnyen formálható, levegőn száradó anyag.
Írd le!

Színezd ki!
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Kösd össze!
Írd le!
Vágd ki!

21.
1.

PIKTOGRAMMOK
Színezd
ki!
IV.
GAZDÁLKODJ
OKOSAN!
Ragassz!
Hulladékkezelés – Komposztálás
Karikázd be!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Mit tanultál?

Rajzold
a) Ale!
lkossatok párokat! Írjátok a számokkal ellátott hulladékokat a táblázat
Játszatok!
Olvasd el!/Figyeld
megfelelőmeg!
helyére!
Kösd össze!
1. banánhéj
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek meg!

2. ásványvizes flakon

3. konzervdoboz

4. szőlőfürt

5. joghurtospohár
6. tejesdoboz
7. krumplihéj
8. szórólap
9. teapapír
Vágd ki!
Írd le! figyelmes, balesetveszély!
Legyél
10. kefiresdoboz
11. szörpösüveg
12. feltépett boríték
13. lemerült elem
Ragassz!
14. ki!
sörösüveg
15. hagymahéj
16. használt étolaj
17. lejárt fájdalomcsillapító
Színezd
Szorgalmi
feladat

Helyezd
a megfelelő matricát!
18. elkólásflakon
19. energiaitalos doboz
Karikázd
be!
Érdekesség

20. szatyor

Játszatok!
Papírgyűjtő
Rajzold le!
Húzd Fémhulladék-gyűjtő
alá!
Páros/csapatmunka!
Kösd Műanyaggyűjtő
össze!
Tudod-e?
LegyélÜveggyűjtő
figyelmes, balesetveszély!
Vágd ki!
Speciális gyűjtőhely
Alkossatok!
Szorgalmi feladat
Ragassz!
b) Melyek a kakukktojások?
Kutass
 a neten!
Érdekesség
Helyezd el a megfelelő matricát!
Helyes
vagy helytelen?
Húzd alá!
Játszatok!

A komposzt latin eredetű szó, jelentése: összetett. A komposztálás az emberi-

Tudod-e?
Páros/csapatmunka!
ség egyik legrégibb hulladékhasznosítási eljárása, már az ókorban is ismerték.

A komposztálással termelt anyag javítja a talaj termőképességét. Morzsalékos,
sötétbarna
földszerű anyag. A komposzt kerti és háztartási szerves hulLegyél
figyelmes, színű,
balesetveszély!
Alkossatok!
ladékok
hasznosításával
állítható elő.
PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK
Szorgalmi feladat
Kutass a neten!

2.

Nézd meg a képet! Milyen anyagok kerülhetnek a komposztálóba?

Mit tanultál?
tanultál?
Mit
Érdekesség
Helyes vagy helytelen?

Olvasd el!/Figyeld
el!/Figyeld meg!
meg!
Olvasd
Húzd alá!
Beszéljétek meg!
meg!
Beszéljétek
Tudod-e?
Írd le!
le!
Írd
Alkossatok!
Színezd ki!
ki!
Színezd
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Kutass a neten!
Karikázd be!
be!
Karikázd
Helyes vagy
Rajzold
le! helytelen?
Rajzold
le!
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Rajzold le!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Kösd össze!

Írd le!

Szorgalmi feladat
Vágd ki!

Színezd ki!

Érdekesség
Ragassz!

Karikázd be!
Rajzold le!

Húzd alá!
Helyezd el a megfelelő matricát!

Mi nem kerülhet a komposztálóba?

Kösd össze!

Tudod-e?
Játszatok!
• festék-, lakk-, olaj-, zsírmaradék (veszélyes hulladék)

• ételmaradék a kóbor állatok és rágcsálók miatt
• fertőzött, beteg növények
Páros/csapatmunka!
Alkossatok!
• húsevő állatok használt alomja
• veszélyes anyagok: elem, akkumulátor
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
• nem
lebomló
anyagok: üveg, műanyag
Kutass
a neten!

3.

Vágd ki!
Ragassz!

Helyezd el a m

Szorgalmi feladat
Helyes vagy helytelen?

Játsszatok komposzt-bingót a tanárotok által kiosztott lapokon!

Játszatok!

Érdekesség

Páros/csapatm
Húzd alá!

A főzés során sok értékes anyag, úgynevezett szerves hulladék keletkezik. Ilyen
például: a zöldség- és gyümölcshéjak és darabok, a krumpli és a tészta főzővize.
Ezeket ne dobjuk ki, mert kiváló talajjavítók! Megfelelő komposztálás után a szobanövények és a kerti növények talajába keverve táplálják a növényeket.
Alkossatok!
Érdemes e célra a vegyszerrel nem kezelt héjú zöldségeket és gyümölcsöket felMit tanultál?
használni.
Tudod-e?
PIKTOGRAMMOK

Kutass el!/Figyeld
a neten! meg!
Olvasd

4.

Legyél figyelm

Szorgalmi fela
Érdekesség
Húzd alá!

Melyik konyhai hulladék kincs a kertnek? Írd le! Segítenek a képek!

Helyes vagymeg!
helytelen?
Beszéljétek

Tudod-e?

Írd le!

Alkossatok!

Színezd ki!

Kutass a neten

PIKTOGRAMMOK

Karikázd
be!
Rajzold le!
Mit tanultál?
Az emberiség egyik legrégibb hulladékhasznosítási eljárása a komposztálás,

Helyes vagy he

már az ókorban is ismerték. A komposztálással termelt anyag javítja a talaj ter-

Kösdmőképességét.
össze!
Olvasd
el!/Figyeld meg!A komposztálás szabályait be kell tartani, nem kerülhet bele

minden háztartási hulladék.
Komposztálóba
kerülhetnek: szalma, lomb, levágott fű, gyomok, növény nyeVágd ki!
Beszéljétek
meg!
sedék, fahamu, istálló- és baromfitrágya, kerti hulladék, konyhai hulladék,
gyümölcsmaradék. A konyhában keletkezett szerves hulladékok talajjavítóRagassz!
Írd le!
ként használhatók a kertben.
Helyezd el a megfelelő matricát!
Színezd ki!
Játszatok!
Karikázd be!
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Rajzold le!
Színezd
ki!
PIKTOGRAMMOK

22.
1.

Kösd össze!
Karikázd be!
Vágd
ki!
Mit tanultál?

Hulladék-újrahasznosítás
– A műanyag
Rajzold le!
Ragassz!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Kösd össze!

Csoportosítsd az ennivalókat, innivalókat!

Beszéljétek
Helyezd
el ameg!
megfelelő
matricát!találkozol velük?
Milyen
csomagolásban
Vágd ki!
2. sütőpor
3. csokoládé
4. liszt
5. citromlé
6. kristálycukor
Írd
le!1. kefir
Játszatok!
Ragassz!
7. étolaj
8. morzsolt kukorica
9. tejföl
10. pudingpor
11. csemegeuborka
Színezd
ki!
Páros/csapatmunka!
12. ásványvíz
13. baracklekvár
14. szeletelt kenyér 15. gyerekpezsgő
Helyezd el a megfelelő matricát!
Karikázd
be!
Legyél figyelmes,
Papírbalesetveszély!Műanyag
Játszatok!

Üveg

Fém

Rajzold
le! feladat
Szorgalmi
Páros/csapatmunka!
Kösd össze!
Érdekesség
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Vágd ki!
Húzd alá!
Szorgalmi feladat
PIKTOGRAMMOK
Ragassz!
A műanyagot mesterségesen készítik kőolajból és különféle adalékanyagokTudod-e?
ból. A környezetben rendkívül lassan vagy egyáltalán nem bomlik le, égése soÉrdekesség
rán el
veszélyes
anyagok
szabadulnak fel.
Helyezd
a megfelelő
matricát!
Mit tanultál?
Ideális tulajdonságokkal rendelkeznek a gyári előállításhoz: könnyűek, o
 lcsóak,
Alkossatok!
Húzd
alá!
rugalmasak, erősek és tartósak.
Játszatok!
Olvasd
el!/Figyeld meg!

2.

Kutass
a neten!
Tudod-e?
Nézd
meg a képet! Válaszolj a kérdésekre kutatómunka és előzetes ismeretek
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
meg!
segítségével!

Az alábbi oldalon találsz segítséget:

Helyes vagy helytelen?
Alkossatok!
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Írd
le!
http://hulladekboltermek.hu//gallery/

Folyamatabrak/image_4.html

Szorgalmi
feladat
Színezd
Kutass
aki!
neten!
Milyen
színű konténerbe kell helyezni

a műanyag-hulladékot? 

Karikázd
be!helytelen?
Érdekesség
Helyes
vagy

Kupakkal vagy nélküle szabad kidobni

Rajzold
le!
flakonokat?

Húzda alá!

Hogyan segítheted a kézi válogatás fo-

Kösd össze!
Tudod-e?

lyamatát? 

VágdMit
ki! jelent a granulálás? 
Alkossatok!

Sorolj fel négyféle műanyag csomago-

Ragassz!

lást!

Kutass
a neten!
Helyezd
 el a megfelelő matricát!
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Forrás: http://hulladekboltermek.hu/

Helyes vagy helytelen?
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
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Írd le!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Színezd ki!
Szorgalmi feladat
Karikázd be!
Érdekesség
Rajzold le!
Húzd alá!
Kösd össze!

A műanyag környezeti hatásai:
PIKTOGRAMMOK
Tudod-e?
• lebomlási ideje még nem ismert, akár évszázadokig tarthat elzárt közegben;
Vágd•ki!
égetésekor rákkeltő anyagok keletkeznek;
•
mérgező melléktermékek keletkeznek a gyártásuk során;
PIKTOGRAMMOK
Alkossatok!
Mit
tanultál?
Ragassz!
• a természetben sok állat életét veszélyeztetik;
• a gyerekjátékokban lévő adalékok a gyermek szervezetébe is bekerülhetnek.

Olvasd el!/Figyeld meg!
Kutass aelneten!
Helyezd
a megfelelő matricát!
Mit tanultál?

3.

Beszéljétek
meg! párokat! Gyűjtsetek 5 perc alatt minél több műanyagból készült
Alkossatok
Helyes el!/Figyeld
vagy helytelen?
Játszatok!
Olvasd
meg!
tárgyat az osztályteremben!
Írd le!

Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
meg!

 ki!
Színezd
Írd le! figyelmes, balesetveszély!
Legyél
Karikázd be!
Színezd ki!feladat
Szorgalmi

4.

Hogyan tudod a műanyag csomagolásokat feldolgozás nélkül újrahasznosí-

Rajzold le!
tani? Kösd a szavakat a megfelelő képekhez!
Karikázd be!
Érdekesség
Kösd össze!
utántöltés
Rajzold
le!
folyadékkal
Húzd alá!
Vágd ki!
Kösd össze!
Tudod-e?
Ragassz!
Vágd ki!

palántázás

Alkossatok!
Helyezdutántöltés
el a megfelelő matricát!
Ragassz!kávéval

zsemle
csomagolása

Kutass a neten!
Játszatok!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Páros/csapatmunka!
Helyes vagy helytelen?
Játszatok!

PIKTOGRAMMOK
ételmaradék

Legyélcsomagolása
figyelmes, balesetveszély!
Páros/csapatmunka!

szendvics
csomagolása

utántöltés folyékony
szappannal

Szorgalmi
feladatmesterségesen előállított anyag.
Mit
tanultál?
A műanyag
Legyél figyelmes, balesetveszély!

A környezetben nagyon lassan vagy egyáltalán nem bomlik le. Növeli a szemét
mennyiségét.
A környezetre és az élőlényekre káros.
Érdekesség
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Szorgalmi
feladat
A műanyag csomagolások ipari feldolgozás nélkül is újrahasznosíthatók, ne
dobjuk ki egyből!
Beszéljétek
Húzd alá! meg!
Érdekesség
Írd le!
Tudod-e?
Húzd alá!
Színezd ki!
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Rajzold le!
Kösd össze!

23.

Vágd ki!

A fém

PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK

Ragassz!

1.

Nézd meg a képeket! Milyen anyagra ismersz rá?

Helyezd
el a megfelelő matricát!
Mit tanultál?
tanultál?
Mit
Mit
tanultál?
Olvasd
el!/Figyeld meg!
meg!
Olvasd
el!/Figyeld
Játszatok!
PIKTOGRAMMOK
Olvasd
el!/Figyeld
meg!

Beszéljétek meg!
meg!
Beszéljétek
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
meg!
Mit tanultál?
Írd le!
le! figyelmes, balesetveszély!
Írd
Írd
le!
Legyél
Olvasd el!/Figyeld meg!
Színezd
ki!feladat
Színezd
ki!
Színezd
ki!
Szorgalmi
Beszéljétek meg!
Karikázd be!
be!
Karikázd
Karikázd
be!
Érdekesség
Írd le!
Rajzold le!
le!
Rajzold
Rajzold
le!
Húzd alá!
Színezd ki!
KösdAössze!
össze!
Kösd
Kösd
össze!
fém általában ezüstös fényű, csillogó. Kivétel például az arany és a réz. A féTudod-e?
Karikázd be!

mek por alakban általában feketék. Szagtalanok. Szobahőmérsékleten szilárd
Nagyon magas hőmérséklet hatására megolvadnak. Vannak
Vágdhalmazállapotúak.
ki!
Vágd
ki!
Vágd
ki!
olyan
fémek,
melyek
késsel vághatók: nátrium, kálium. Jól vezetik a hőt és az
Rajzold
le!
Alkossatok!
elektromosságot. Leggyakrabban használt fémek a vas, az alumínium és a réz.
Ragassz!
Ragassz!

2.
M6

Ragassz!
Kösd össze!
Kutass a neten!
Helyezd el
el aa
a megfelelő
megfelelő matricát!
matricát!
Helyezd
Helyezd
el
megfelelő
matricát!

a) Tedd helyre a képkirakó darabjait! Mit kaptál?

Vágd ki!
Helyes vagy helytelen?
Játszatok!
Játszatok!
Játszatok!
Ragassz!

Páros/csapatmunka!
Páros/csapatmunka!
Páros/csapatmunka!
PIKTOGRAMMOK
Helyezd el a megfelelő matricát!
Legyél figyelmes,
figyelmes, balesetveszély!
balesetveszély!
Legyél
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Játszatok!
Mit tanultál?
Szorgalmi feladat
feladat
Szorgalmi
Szorgalmi
feladat
Páros/csapatmunka!
Olvasd
el!/Figyeld meg!
PIKTOGRAMMOK
Érdekesség
Érdekesség
Érdekesség
Legyél
figyelmes,
Beszéljétek
meg! balesetveszély!
Mit tanultál?
Húzdb)
alá!
Mi az egyedüli folyékony fém anyag, amit a képen is látsz?
Húzd
alá!
Húzd
Írd
le! alá! feladat
Szorgalmi

 el!/Figyeld meg!
Olvasd
Tudod-e?
Tudod-e?
Tudod-e?
Színezd ki!
Érdekesség
c) Milyen más hőmérőkkel találkoztál már?
Beszéljétek meg!

52

Alkossatok!
Karikázd
be!
Alkossatok!
Alkossatok!
Húzd
alá!
Írd le!
Rajzold le!
Kutass aa
a neten!
neten!
Kutass
Kutass
neten!
Tudod-e?
Színezd ki!
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Karikázd be!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Írd le!
Rajzold le!
Szorgalmi feladat
Színezd ki!
Kösd össze!
Érdekesség
Karikázd
be!
Vágd ki!
Húzd alá!
Rajzold
le!
Ragassz!

A fémhulladékok gyűjtése:

Kösd
össze!
Tudod-e?
- Az ital-, konzerv- és spraydobozok, zárókupakok: fémhulladék-gyűjtő kontéHelyezd
el a megfelelő
nerben
(szürke).matricát!

3.

Vágd-ki!
Alumínium italosdobozok összepréselve, konzervdobozok kimosva: gyűjtőAlkossatok!
pontokon (pl. iskola, benzinkút).
Játszatok!
- A festékes, vegyszeres dobozok: veszélyeshulladék-gyűjtő udvarokban.
Ragassz!
Kutass a neten!
Páros/csapatmunka!

PIKTOGRAM

Helyezd el a megfelelő matricát!

Mit tanultál?

Helyesfigyelmes,
vagy helytelen?
Legyél
balesetveszély!

Préseljünk! Versenyezzünk!

Játszatok!

Olvasd el!/Figy

Szorgalmi
feladat két csoportot! Ki tud két perc alatt több fémdobozt lábbal összea) Alkossatok
préselni? Vigyázzatok! A sérült doboz éles és veszélyes lehet!
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek me
Érdekesség
b) Keressetek fel fémgyűjtő konténert! Helyezzétek el a fémhulladékot!
Legyél figyelmes, balesetveszély!

Írd le!

Húzd alá!
Szorgalmi feladat

Színezd ki!

Az alumínium italdoboz a leggazda-

Tudod-e?
ságosabban hasznosítható csomaÉrdekesség

Karikázd be!

golóanyag: beolvasztása 95%-os
energiamegtakarítást eredményez.
Alkossatok!
HúzdAz
alá!italdobozok újrahasznosítása
részben egy, a legkörnyezetkímélőbb,
ún. „dobozból doboz” eljárást
Kutass
a neten!
Tudod-e?
alkalmazó angliai gyárban valósul
meg. Magyarországon is készítenek
Helyes
vagy helytelen?
a fémhulladékokból
alkatrészeket:
Alkossatok!
Tatabányán, Ajkán, Mocsán, Apcon.
A vasból készült csomagolóanyagokat
Dunaújvárosban, Diósgyőrön,
Kutass
a neten!
Ózdon olvasztják be.

Rajzold le!
Kösd össze!
Vágd ki!
Ragassz!

Helyezd el a m

Helyes vagy helytelen?

Játszatok!

Páros/csapatm
Forrás: http://hulladekboltermek.hu/

4.

Legyél figyelm

Keresd meg földrajzi atlaszodban a felsorolt magyar városokat!

Szorgalmi fela

53
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Rajzold
le!
PIKTOGRAMMOK
Kösd össze!

24

Mit tanultál?
Vágd ki!
Olvasd el!/Figyeld meg!

5.

Ragassz!

Műanyag vagy fém? Igaz vagy hamis? Melyik a környezettudatosabb döntés?

Beszéljétek meg!

Helyezd el a megfelelő matricát!
Műanyagot nem lehet szelektíven gyűjteni. 
Írd le!

A fém csak szürke színű lehet. 
Játszatok!
Színezd
ki!
Műanyag
flakont kupak nélkül szabad kidobni. 
Páros/csapatmunka!
A műanyag palackot és fémdobozt is össze kell préselni. 
Karikázd be!

Műanyag
hulladék
elégetése során mérgező anyagok jutnak a levegőbe. 
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Rajzold
le!
A műanyag
természetes úton, hamar bomlik le. 
Szorgalmi feladat
Szinte valamennyi fémdoboz újrahasznosítható. 
Kösd össze!

A nagyobb üzletekben a fémdobozokat pénz ellenében visszaveszik. 
PIKTOGRAMMOKÉrdekesség
VágdAki!
fémdobozt is lehet otthon újrahasznosítani utántöltéssel. 
Aalá!
fémdoboz a kedvező újrahasznosítás miatt környezettudatosabb döntés. 
Húzd
Ragassz!
Ragassz!

6.

d meg!

Hulladékból valami szépet!
Tudod-e?
Helyezd
el aa megfelelő
megfelelő matricát!
matricát!
Helyezd
el
Eszközök és alapanyagok: üres és tisztított konzervdoboz, kalapács, szög, drót.

Játszatok!
Alkossatok!
Játszatok!
Elkészítés:

jétek meg!

1. Alkoholos filc segítségével rajzolj pöttyöket a konzervdobozra! Ne legyenek túl

Páros/csapatmunka!
közel
egymáshoz a pöttyök, mert a konzervdoboz be fog horpadni!
Legyél
Kutass figyelmes,
a neten! balesetveszély!

2. Mindegyik pöttynél üss be egy szöget a dobozba! Ha kicsi lett a lyuk, a szöget
ide-oda
mozgatva
tágíthatod! A dobozba helyezett fahasábbal megakadályozhaLegyél
figyelmes,
balesetveszély!
Páros/csoportos
munka!
Helyes
vagy
helytelen?
tod,
hogy
szögelésnél behorpadjon a do- 2.
boz.
Szorgalmi
feladat
Érdekesség
3. A konzervdoboz
tetejére, egymással
szemben is üss egy-egy lyukat, amibe be
tudod fűzni a drótszálat! Ezzel fel tudod
Érdekesség
Tudod-e?
akasztani.
PIKTOGRAMMOK
4. Tegyél a dobozba mécsesgyertyát!
Alkossatok!
Húzd alá!

Mit
tanultál?
Egya neten!
fém általában ezüstös fényű, csillogó, szagtalan, szilárd halmazállapotú.
Kutass
Tudod-e?

A fémből készült csomagolóanyagok közül az ital-, konzerv- és spraydobozokat,
zárókupakokat
dobjuk a fémhulladék-gyűjtő konténerbe. A dobozokat
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Szorgalmi
feladat
préseljük össze, a konzervdobozokat pedig öblítsük ki!
Alkossatok!
A festékkel, egyéb vegyszerrel szennyezett fémdobozokat hulladékudvarokBeszéljétek
meg!
ban vagy
a veszélyeshulladék-gyűjtő akciók alkalmával adhatjuk le.
Az aalumínium
italdoboz a leggazdaságosabban hasznosítható csomagolóKutass
neten!
Írd
le!
beolvasztása 95%-os energiamegtakarítást eredményez.
Vágdanyag:
ki!

telen?

54

Helyes vagy helytelen?
Színezd ki!
Karikázd be!
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PIKTOGRAMMOK

24.

PIKTOGRAMMOK

Mit tanultál?

Tudatos vásárlás
Olvasd el!/Figyeld meg!
Mit tanultál?

1.

Mire gondoltam? Találd ki!

Beszéljétek meg!
Olvasd el!/Figyeld meg!

PIKTOGRAMMOK
Veheted a boltban, az utcán, a vásárban,

Írd le!
a pusztán.
Beszéljétek
meg!De nem fizetsz érte soha egy fillért se. 

Reggel hidegen felfrissít, este melegen tisztít. Nyáron felüdít. 

Színezd
ki!
Mit
tanultál?
Írd le!

Körbe-körbe járok, soha meg nem állok, fáradt mégsem vagyok. 

Karikázd
be!
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Színezd ki!

2.

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Rajzold le! meg!
Beszéljétek
Karikázd
be!
1. Vásárlásra
alkalmas üzlet.

1.

B

T

2.

2. Szemetes – más szóval.
3.
F
Kösd
össze!
Írd le! 3.	Ide lehet szórni az elkéRajzold le!
4. M
szült komposztot.
Javítja a minőségét.
Vágd ki! ki!
5.
T
Színezd
Kösd össze!
4. Joghurtospohár anyaga.
K
6.
5.	Tyúk tojja. Héja mehet a
Ragassz!
Karikázd
be!
7.
Z
Ó
Vágd ki! komposztálóba.
6.	Vastag papírfajta. Ebből
Helyezd
elkészülnek
a megfelelő
matricát!
a dobozok.
Rajzold
Ragassz!le!
8.
K
7.	Csomagolásra alkalmas
9.
B
műanyag szatyor
Kösd
össze!
Játszatok!
Helyezd elmás
a megfelelő
néven. matricát!
10.
V
S
8.	Főzése után marad a kom11.
S Z
Vágd
ki! posztálható zacc.
Páros/csapatmunka!
Játszatok!
12. K
V
9.	Édes déligyümölcs. Héja
komposztálható.
Ragassz!
13. A
F
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Páros/csapatmunka!
10.	Boltban, piacon lehet csi14.
P
nálni. Fizetés után megHelyezd
el a
megfelelő matricát!
Szorgalmi
feladat
15.
S Z
kapjuk
az
árut.
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
11.	A nedves ellentéte. Ilyen
marad a keksz a zacskóban.
Játszatok!
Érdekesség
Szorgalmi feladat
12.	Tartósított étel. Fémdobozban van a boltok polcain.
13.	Fém csomagolóanyag, ebbe is lehet c somagolni a szendvicset.
Páros/csapatmunka!
Húzd
alá!Üvegből készült, inni lehet belőle.
14.
Érdekesség
15.	Papírból készült, szájtörlésre alkalmas, a teríték része.
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Tudod-e?
Húzd
alá!

Szorgalmi feladat
Tudatos vásárló az, aki tisztában van a fogyasztói jogaival, és él is velük. TájékoTudod-e?
Alkossatok!

zódik a termék minőségéről, a kapcsolódó szolgáltatásokról, és ezek alapján
a legjobbat választja. Hogyan lehetünk tudatos vásárlók? Ne engedjünk a rekÉrdekesség
lámok
csábító erejének, csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van.
Kutass
a neten!
Alkossatok!
Ismerjük meg a tudatalattinkra ható bolti trükköket.
Húzd alá!

Helyes
helytelen?
Kutass vagy
a neten!
Tudod-e?
Helyes vagy helytelen?
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Vágd ki!
Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!

3.

PIKTOGRAMMOK
Alkossatok három csoportot! Nézzétek meg a képeket!
Játszatok!
Hogyan veszik rá a gyerekeket a bolti vásárlásra? Minden csoport egy-egy
képről beszéljen a többi csoportnak!

Páros/csapatmunka!
Mit tanultál?
tanultál?
Mit

Legyél
Olvasdfigyelmes,
el!/Figyeldbalesetveszély!
meg!
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Beszéljétek
meg!
Beszéljétek
meg!
Szorgalmi feladat
Írd le!
le!
Írd
Érdekesség
Színezd ki!
ki!
Színezd
Húzd alá!
Karikázd be!
be!
Karikázd
Tudod-e?
Rajzold le!
le!
Rajzold
Alkossatok!
PIKTOGRAMMOK

Kösd össze!
össze!
Kösd

Kutass a neten!
Vágd
ki!
Vágd
ki!
Mit tanultál?
Helyes vagy helytelen?
Ragassz!
Ragassz!
Olvasd
el!/Figyeld meg!

4.

Forrás: Tudatos Vásárlók Egyesülete:
https://tudatosvasarlo.hu/cikk/igy-veszik-ra-gyerekeket-boltokban-vasarlasra

Kevesebb hulladékot az otthonunkba! Írd a képek mellé, milyen eldobható

Helyezd el
el aameg!
megfelelő matricát!
matricát!
Helyezd
megfelelő
Beszéljétek
terméket
tudunk lecserélni!
Írd
le!
Játszatok!
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Páros/csapatmunka!
Színezd
ki!

vászontáska
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Karikázd
be!

tüllzacskó

palack

fa fogkefe

befőttesüveg

Rajzold
le! feladat
Szorgalmi
feladat
Szorgalmi
Kösd
össze!
Érdekesség
Érdekesség
Vágdszendvicstartó
ki!
Húzd alá!
alá!
Húzd
Ragassz!
Tudod-e?
Tudod-e?
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Helyezd el a megfelelő matricát!
Alkossatok!
Alkossatok!
Játszatok!
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Beszéljétek meg!
Írd le!
Színezd ki!
Karikázd be!

5.

a) A tudatos vásárló 12 pontja! Kösd össze a szabályokat a leírásukkal!

Rajzold le!

Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót
mindenhol! Válaszd az egyszerűen csomagolt árukat!
Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást!

Kösd össze!

A pénzeddel szavazol!

1.

A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon vagy
helyi boltban! Kutasd fel a jó helyeket!

Vágd ki!

2.

A szemét a legdrágább!

3.

Cetli

4.

Helyben

5.

Mennyi műanyagot viszel haza?

Ragassz!

Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat! Így a
helyi környezetedet támogathatod, valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással járó környezetterheléshez.
Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged! A nagy üzletek profi módszerekkel csábítanak felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz „polctrükkökre”!

Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!

A szemét értelmetlen pénzkidobás neked, és terhelés
a környezetnek: mindig gondold végig, mennyit dobsz
majd ki abból, amit megveszel!

Páros/csapatmunka!

6.

Keresd az eredetit!

7.

Olvasd el a címkéket!

Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és
felesleges) anyagot tartalmazhatnak. Ne kezeld magad
vegyszerrel, se kívülről, se belülről, ha vegyszer nélkülit
is kaphatsz!

Legyél figyelmes, balesetveszély!

Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás
nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati eredetű
anyagokat!

Szorgalmi feladat

Erőszakmentes
szépség
PIKTOGRAMMOK

8.

Érdekesség

9.

Tartós használat!

10.

Frisset

Húzd alá!
Fontos!

Helyi termékeket vegyél!

Mondd
el! Beszéljétek meg!
Alkossatok!

Nem mindegy!

12.

Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces dumának: kerüld a

nem természetes alapanyagból, vegyszerek segítségével,
Ragassz!
gyárilag előállított ételeket.

Tudod-e?
Olvasd
el!/Figyeld meg!

11.

Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat.
Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül!

Írd le!
Kutass a neten!

Forrás: https://tudatosvasarlo.hu/regi12pont

Színezd ki!
Helyes
vagy helytelen?
PIKTOGRAMMOK

A vásárlás
a te döntésed!
Eldöntheted, mit és kit támoHelyezd
el a megfelelő
matricát!

gatsz, mit nem! Nem kell támogatnod a környezetszen�nyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, a buta, káros és
felesleges dolgok tömeges gyártását!

Játszatok!

Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása
és kidobása energiapazarlással és környezetszennyezésjár!
Legyélsel
figyelmes,
balesetveszély!
Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az
üvegházi, több tízezer kilométert utaztatott, mesterséPáros/csoportos
gesen érlelt,munka!
agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett!

b) Te és a családod mennyire vagytok tudatos vásárlók? Karikázd be pirossal
Érdekesség
azokat a pontokat, amikben még fejlődnötök kell!

Karikázd be!

Tudatos
vásárló az, aki tisztábanTudod-e?
van a fogyasztói jogaival, és él is velük. Tájé
Mit tanultál?
Rajzold
le!

kozódik a termék minőségéről, a kapcsolódó szolgáltatásokról, ezek alapján
a legjobbat
választja.
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Kösd
össze!
Alkossatok!
Tartsd szem előtt a tudatos vásárlók
12 pontját!
Vásárlások alkalmával legyen mindig nálad kis és nagy méretű vászontáska.
Beszéljétek
Húzd
alá! meg!

Kutass a neten!

Írd le!
Helyes vagy helytelen?

Szorgalmi feladat
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Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Karikázd
be!
Mit tanultál?

Rajzold
le! feladat
Szorgalmi

25.

Olvasd el!/Figy

Kösd
össze!
Érdekesség

Egészséges életmód

Beszéljétek me

Vágd ki!
Húzd alá!

1.

Írd le!

a) Pakold tele a kamrát! Helyezd el a

Ragassz!
termékeket a polcokon aszerint, miTudod-e?

lyen gyakran kell őket fogyasztani!

Színezd ki!

HelyezdLegalulra
el a megfelelő
matricát!a kerülendő
kerüljenek

M2

élelmiszerek!
Alkossatok!

Karikázd be!

Játszatok!

b) Segítségül nézd meg az alábbi

Kutass
a neten!
videókat!
Páros/csapatmunka!

Rajzold le!

Írdvagy
be ahelytelen?
YouTube keresőjébe:
Helyes
Legyél
balesetveszély!
Azfigyelmes,
egészséges
táplálkozás alapjai –

Kösd össze!

a táplálkozási piramis (1-2)

Vágd ki!

Szorgalmi feladat

Az egészséges táplálkozás alapjai –
a táplálkozási piramis (3-4)

Ragassz!

Érdekesség

Helyezd el a m

PIKTOGRAMMOK

Húzd alá!

Játszatok!

2.

Tudod-e?
Az vagyok, ahogy élek! Alkossatok párokat, és segítsetek egymásnak
Mit
tanultál?
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Alkossatok!

3.

Páros/csapatm

életmódot váltani!

M7

Az egészséges életmód 8 alapelve. Melyik fogalomhoz, melyik meghatározás

Beszéljétek meg!
tartozik?
Kutass
a neten!(Forrás: www.eletmodtanacsado.com)

Szorgalmi fela

Írd le! 1. Táplálkozás
2. Testmozgás
3. Víz
4. Napfény
5. Levegő
Helyes vagy helytelen?
6. Helyes ritmus és pihenés
7. Mértékletesség
8. Lelki egyensúly
Színezd ki!

 agyon fontos az egészség megőrzése szempontjából, és döntő szerepe van az
N
Karikázdideális
be! testsúly elérésében és megtartásában.
Az ideális testsúly megőrzéséhez és eléréséhez, a fizikai teljesítőképesség megtartásához folyadékra van szükség.
Rajzold le!
A táplálkozáson kívül az élet más területeire is érvényes, így például a munkára,
sportra, pihenésre.
Kösd össze!
Ez is szükséges az energia előállításához és a bevitt táplálék elégetéséhez.
Vágd ki! Alapvetően befolyásolja fizikai és lelkiállapotunkat, tartós hiánya beteggé, lehangolttá tesz.
Ragassz!Az embernek is szüksége van a munka után pihenésre, mely a napi ritmus része.
Nemcsak a testünkkel, hanem belsőnkkel is törődnünk kell!
Ebből nyerjük az energiát.
Helyezd el a megfelelő matricát!

58

Legyél figyelm

Érdekesség
Húzd alá!
Tudod-e?

Alkossatok!

Kutass a neten

Helyes vagy h

Játszatok!
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Színezd ki!

Szorgalmi fela
Ragassz!

Karikázd be!

PIKTOGRAM

Rajzold le!

Érdekesség
Helyezd el a m

Kösd össze!

Mit
tanultál?
Húzd
alá!
Játszatok!

Készítsetek reklámplakátot az egészséges életmód 8 alapelvéhez!
Mit
tanultál?
Vágd
ki!

Olvasd
el!/Figy
Tudod-e?
Páros/csapatm

PIKTOGRAMMOK

4.

Rajzoljatok! Színezzetek! Ragasszatok! Írjatok buzdító szlogeneket, verseket!

Beszéljétek me
Legyél
figyelm
Alkossatok!

Beszéljétek
Helyezd
el ameg!
megfelelő
matricát!
• Minden
nap egyél
levest!

Állíts össze egy heti ebédmenüt a feltételeknek megfelelően!

Írd le!
Szorgalmi
fela
Kutass a neten

Írd le!
• Két napon ne egyél húst!
Játszatok!

Színezd ki!
Érdekesség
Helyes vagy he

Olvasd
el!/Figyeld meg!
Ragassz!

5.

• Édességet csak egy napra válassz!

• Az egyik napon egyél fitt menüt!
• Legalább
egyszer egyél főzeléket a héten!
Színezd
ki!

Karikázd be!

Páros/csapatmunka!

Hétfő
Kedd
Karikázd be!
Legyél figyelmes, balesetveszély!

Szerda

Csütörtök

Húzd alá!
Rajzold le!

Péntek

Tudod-e?
Kösd össze!

Rajzold le!
Szorgalmi feladat

Alkossatok!
Vágd ki!

Kösd össze!
Érdekesség

Ragassz!
Kutass a neten

Vágd ki!
Húzd alá!
Ragassz!

Egészséges gyerek étrendjének 10 pontja (Forrás: EUFIC)
1. Enni jó... élvezd az ételeket!
Helyezd
a megfelelő
matricát!
2. el
A reggeli
nagyon
fontos étkezés!
3.
Egyél
sokféle
ételt
minden nap – az egészséghez a változatosság a recept!
Alkossatok!
4. Étkezésed a gabonaféléken alapuljon!
Játszatok!
5.	Egyél gyümölcsöt, zöldséget minden étkezéshez, valamint étkezések könassolnivalóként is!
Kutass azötti
neten!
Páros/csapatmunka!
6. A túl sok zsír nem tesz jót az egészségednek!
7. Kerüld a cukros ételek és italok fogyasztását!
Helyes
vagy
Igyálhelytelen?
sokbalesetveszély!
folyadékot!
Legyél8.figyelmes,
9. Vigyázz a fogaidra! Naponta legalább kétszer moss fogat!
10. Mozogj! Légy aktív minden nap!
Tudod-e?

Szorgalmi feladat

6.

PIKTOGRAMMOK
Melyik pontot tartod be már most? Húzd alá zölddel!
Érdekesség
Melyikre kell odafigyelned? Jelöld a végén piros felkiáltójellel!
tos a sok pihenés, a mozgás, a szabad levegőn töltött idő, a jókedv.
Az el!/Figyeld
étkezésben
nemcsak az összetétel, a változatosság is fontos. Az egyhangú
Olvasd
meg!
egészséges étkezés is okozhat vitaminhiányt. Nézz körbe a boltok polcain, ne
Tudod-e?
mindig ugyanazt a terméket tedd a kosárba!
Beszéljétek
meg!
Magatartásoddal
mutass példát másoknak!

Kutass a neten!
Színezd ki!
NT_98776_Technika_eletvitel_6_2021.indd 59

Játszatok!

Páros/csapatm

Legyél figyelm

Szorgalmi fela
Érdekesség
Húzd alá!

Mit tanultál?
Az egészséges életmódhoz nem csak az étkezésünkre kell odafigyelnünk! FonHúzd alá!

Alkossatok!
Írd le!

Helyezd
el a m
Helyes vagy
he
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Tudod-e?

Alkossatok!

Kutass a neten

Helyes vagy he
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PIKTOGRAMMOK

Karikázd be!

26.
1.

Rajzold le!
Mit tanultál?

Egy kis mozgás mindenkinek kell!
Kösd össze!
Olvasd
el!/Figyeld meg!

a mozgásokat a halmazok elnevezése alapján! Egy sport több
VágdCsoportosítsd
ki!
Beszéljétek
meg!
helyre is kerülhet!
Ragassz!
Írd
le! 1. futás

2. tenisz

3. sakk

7. korcsolyázás
8. tollaslabda
Helyezd el a megfelelő matricát!
Színezd ki!
12. fallabda
13. jégkorong

Játszatok!
17. úszás
Karikázd
be!

18. boksz

4. súlyemelés
9. futball
14. kerékpár

19. távolugrás

Páros/csapatmunka!
Rajzold
le! Egyéni sport

5. kosárlabda

6. röplabda

10. kajak

11. gördeszka

15. síelés

16. vízilabda

20. pingpong

Páros sport

Csapatsport

PIKTOGRAMMOK
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Kösd
össze!
Szorgalmi
Vágd
ki! feladat
Mit tanultál?
Ragassz!
Érdekesség
Olvasd el!/Figyeld meg!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Húzd alá! meg!
Beszéljétek

Fizikai aktivitás minden olyan tevékenység, melynek során valamilyen mozJátszatok!
Írd
le!
Tudod-e?
gást végzünk, miközben a szervezet kalóriát éget. Ezek egyfelől a mindennapi életünk részei, vagy tudatosan beépíthetők a hétköznapokba. Ide tartozik
Páros/csapatmunka!
a séta,
Színezd
ki! a kertészkedés, a takarítás vagy a kutyasétáltatás.
Alkossatok!

2.

Legyél figyelmes, balesetveszély!
Karikázd be!
Kutass a neten!

Változtass az életmódodon! Keresd meg az új utat!

Szorgalmi
Rajzold
le! feladat
Helyes vagy helytelen?
Érdekesség
Kösd
össze!
Vágd
Húzdki!
alá!
Ragassz!
Tudod-e?

Helyezd el a megfelelő matricát!
Alkossatok!
Játszatok!
Kutass a neten!
Páros/csapatmunka!
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Helyes vagy helytelen?
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Szorgalmi feladat
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Helyezd el a megfelelő matricát!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Játszatok!
Szorgalmi feladat
Páros/csapatmunka!
Érdekesség
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Húzd alá!
Szorgalmi feladat

A testedzés is egyfajta fizikai aktivitás. Általában olyan fizikai tevékenységet

Tudod-e?
értünk ezalatt, melyet előre megtervezünk; magában foglal egy sor ismétlőÉrdekesség
dő gyakorlatot; és azért végezzük, hogy megdolgoztassuk, megerősítsük és

fejlesszük testünk valamely részét, beleértve a keringési rendszert is. Lehet ez

Alkossatok!
csapatsport, aerobik, edzőtermi mozgás, futás, úszás.
Húzdbármilyen
alá!

3.

Kutass a neten!
Készítsünk edzés utáni fehérjebombát!
Tudod-e?
Helyes
vagy helytelen?
Hozzávalók:
½ bögre rizs, 3,75 dl tej, 1 dl víz,
Alkossatok!

2 db közepes alma, 1 db citrom, mazsola, fahéj,
gyömbér, méz.

Kutass
a neten!
Elkészítés:

1. A mazsolát beáztatjuk.
2.
z almát
lereszeljük, meghámozzuk. Öntsünk
Helyes A
vagy
helytelen?
rá citromlevet, hogy ne barnuljon meg!
3. Az almát ízesítsük fahéjjal és gyömbérrel ízlés szerint.
4. A megmosott rizst 1 dl vízben megfőzzük. Amikor forr, hozzáöntjük a tejet.
5. A rizst fahéjjal és a beáztatott mazsolával ízesítjük.
6. Hozzáadjuk az ízesített almát és 5-8 perc alatt puhára főzzük.
7. Ha már kicsit kihűlt a keverék, egy kis mézzel édesíthetjük.
PIKTOGRAMMOK
Tipp: Feldobhatod az ételt magvakkal is, kerülhet bele például: dió, mogyoró,
napraforgómag, chiamag.
Mit tanultál?

4.

Szólásmondások az egészségről. Mit jelentenek? Igazak-e?

Olvasd el!/Figyeld meg!

Lustaság, fél egészség.

Minden nap egy alma az orvost távol tartja.

Beszéljétek meg!

Akkor becsüli az ember az egészséget, amikor nincs. A legjobb orvos az idő.
PIKTOGRAMMOK
Írd
le!
A testem az én templomom. Karcsú derék, hosszú élet. Amit eszel, azzá leszel.
Színezd ki!
Mit tanultál?
Fizikai aktivitás minden olyan tevékenység, melynek során valamilyen moz-

gást végzünk, miközben a szervezet kalóriát éget.

Karikázd be!
A testedzés
is egyfajta fizikai aktivitás. Általában olyan fizikai tevékenységet
Olvasd
el!/Figyeld meg!

értünk ezalatt, melyet előre megtervezünk.
Rajzold
le!
A mozgás
számos előnye közül a legfontosabbak: oldja a szorongást és a depBeszéljétek
meg!
ressziót, fokozza a vérkeringést, javítja a légzést, erősödik a szívizom, csökken
magas vérnyomás kialakulásának veszélye. A mérsékelt mozgás erősíti az
Kösdaössze!
Írd le!
immunrendszert, megelőzi a cukorbetegséget.
Vágd ki!
Színezd ki!
Ragassz!
Karikázd61be!
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27.

Takarékos energiafogyasztás

PIKTOGRAMMOK

1.

Ragassz!

M7

d meg!

jétek meg!

telen?

Mi hiányzik a képről? Ragaszd a képdarabokat a megfelelő helyre!

Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Páros/csoportos munka!
Érdekesség
Tudod-e?
PIKTOGRAMMOK
Alkossatok!
Mit tanultál?
Kutass a neten!

2.

Olvasd el!/Figyeld meg!
Szorgalmi feladat

Fejtsd meg a kódok segítségével, milyen energiaforrások tartoznak a két

Beszéljétek
meg!
nagy csoportba!

Megújuló energiaforrások:

Írd le!
Vágd 1.
ki!A1,C3,E1,F4 
Színezd ki!

2. A4,C1,E3 

3. B3,F1,C3

Karikázd
be!
4. F2,A2,D3 

Rajzold le!

Nem megújuló energiaforrások:

Kösd1.
össze!
D2,B1,A4,D4,F2 

2. D2,B1,E1,E3,A2,E4 

Vágd ki!

A B C

D E

F

Ő É Ö O

Í

1

I

2

A G C K R N

3

F

V Z P L

4 SZ U D É

Á

J M

3. A3,D1,E3,C4,B2,F3,C3 
Ragassz!

4. B4,E2,F3,F2 
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Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!
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Legyél figyelmes, balesetveszély!
Szorgalmi feladat
Érdekesség

PIKTOGRAMMOK
Húzd
alá!
Az energia a mindennapjaink része: energiával fűtjük a lakásokat, házakat, iskolá-

Tudod-e?
kat. Működtetjük vele a gépeket, járműveket. A kezünk és a lábunk mozgatásához,
Mit tanultál?

a testünk állandó hőmérsékletének a fenntartásához is energiára van szükségünk.
Ezt az energiát a táplálékból nyerjük.
Alkossatok!
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Évezredekig
az ember csak saját izomzatát használta munkavégzésre. Amikor
PIKTOGRAMMOK
megszelídítette az állatokat, kocsivontatásra, teheremelésre és más munkára
használta
őket.
Beszéljétek
meg!
Kutass
a neten!
Később az ember más energiafajtákat is megismert: a szelet, a vizet, a gőzt, az
Mit tanultál?
elektromos áramot stb.
Írd le!
Helyes
helytelen?
Az vagy
energia
a semmiből nem keletkezhet, de nem is lehet megsemmisíteni, csak átOlvasd
el!/Figyeld
meg!
alakulhat egyik
energiafajtából a másikba. Például: az elektromos energiát az izzó
Színezd
ki! alakítja, a vasaló pedig hővé.
fénnyé
PIKTOGRAMMOK
Beszéljétek meg!
Karikázd be!

3.

Nézd meg a képeket! Karikázd be, hol látsz energiapazarlást!

Írd
Mitle!
tanultál?
Rajzold le!

Olvasd el!/Figyeld
meg!
Színezd
ki!
Kösd össze!
Beszéljétek
Karikázd
be!meg!
Vágd ki!
Írd
le! le!
Rajzold
PIKTOGRAMMOK
Ragassz!
Kösd
össze!
Színezd
ki!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Mit tanultál?

4.

Vágd
ki! be!
Karikázd
Milyen
energiatakarékos elektromos berendezés
Játszatok!
Olvasd
el!/Figyeld meg!

vásárlásával lehetünk környezettudatosak ott-

Ragassz!
Rajzold
le! Gyűjtsetek párban minél többet 5 perc alatt!
hon?
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
meg!
Kösd össze!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Legyél
Írd
le! figyelmes, balesetveszély!

PIKTOGRAMMOK

Vágd ki!
Játszatok!
Szorgalmi
Színezd
ki!feladat

Ragassz!
Páros/csapatmunka!
Mit tanultál?
A körülöttünk lévő világ működtetéséhez energiára van szükség. Fűtünk, világítunk,
Karikázd
be! gépeket, járműveket működtetünk vele. Testünk állandó hőmérsékleÉrdekesség
tének
és mozgásunkhoz is energiára van szükségünk, melyet
Helyezd
el a fenntartásához
megfelelő
Olvasd
el!/Figyeld
meg!matricát!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!

a táplálékból
nyerünk.
Rajzold
le!
HúzdEnergiatakarékosságról
alá!
akkor beszélünk, ha a szükséges terméket vagy teljeJátszatok!
Beszéljétek
meg!
Szorgalmi
feladat
sítményt kevesebb energia felhasználásával is elő tudjuk állítani.
Kösd össze!
Tudod-e?
Írd le!
Páros/csapatmunka!
Érdekesség
63
Vágd ki!
Alkossatok!
Színezd
ki!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Húzd
alá!
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Rajzold le!

Kösd össze!

Kösd össze!

28.

Vágd ki!

Vágd ki!

Lakásgondozás – Tiszta udvar, rendes ház

Ragassz!

Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!

Helyezd el a m

Szabó T. Anna: Nagytakarítás

Porszívó: zúúú – mosógép: morr,
menekül a kosz és tűnik a por,
Játszatok!
két szivacs: sissz-sussz, portörlő: csisszcsassz,
Páros/csapatmunka!
mindenhol rongyba, seprűbe botlasz.

Jöhet megint a porszívó-korszak.
Kiszellőztettünk, kiszállt a porszag,
Kanapé – rendben! Nagyszőnyeg?
Tiszta!
Előszobában sorban a csizma.

Játszatok!

Páros/csapatm

Legyél figyelm

Tükröt
ecettel
– hűha, de csillog!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!

Ablakban mécses, berkenye, csengő,
Szorgalmi fela
Vízzel a padlót – vigyázat, síkos!
ajtón egy masni, messzire lengő,
Sok macska-szőrszál, párnából por száll, asztalon sok süti, porcukor-illat,
Szorgalmi
feladat
huzatban
jó pár pormacska kószál.
jön, jön az ünnep – hangosan hívjad! Érdekesség

1.

Húzd alá a zöld színessel a versben a takarítóeszközöket, piros színesÉrdekesség

Húzd alá!

sel a takarítószereket!

Húzd alá!

Tudod-e?

A lakás tisztán tartását érdemes több lépésben megvalósítani:
1. Száraz takarítás: Először készítsd elő a terepet! Pakold el a ruhákat, vidd le
a szemetet, mosogass el és tegyél rendet az asztalokon.
2.
Porszívózás: Porcicák, állatszőrök, morzsák felszedése.
Alkossatok!
PIKTOGRAMMOK
3. Törölgetés: Ha nagyon poros a felület, először száraz majd nedves ronggyal
törölgess! A portörlő kendőt időnként rázd ki, mosd tisztára!
4. Porszívózás:
Törölgetés közben lesöpört porszemcsék felszedése.
Kutass
a neten!
Mit tanultál?
5. Textilek cseréje, ágynemű áthúzása.
6. Felmosás: Frissítsd fel a padlót, tüntesd el a kisebb-nagyobb foltokat!
Tudod-e?

Alkossatok!

Kutass a nete

Helyes vagy h

Helyes vagy helytelen?
Olvasd el!/Figyeld meg!

2.

Mi miután következik? Tedd a képeket megfelelő sorrendbe!

Beszéljétek meg!
Írd le!
Színezd ki!
Karikázd be!
Rajzold le!
Kösd össze!
Vágd ki!

64

Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!
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PIKTOGRAMMOK
Mit tanultál?
Mit
tanultál?
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Olvasd
el!/Figyeld
Beszéljétek
meg! meg!

3.

Csoportosítsd az eszközöket! Házimunka vagy kerti munka?

Beszéljétek
meg! több helyre is írhatsz!
Írd le!
Egy számot
partvis
Írd
le! 1. ki!
Színezd

2. lombseprű

3. fűnyíró

7. szemeteszsák
Színezd
Karikázdki!be!
12. gumikesztyű

8. törlőrongy
13. talicska

Karikázd
be!
Rajzold le!
17. kárpittisztító

18. gyomkiszedő

4. szivacs

9. lombfúvó
14. öntözőkanna

5. metszőolló

6. lapát

10. felmosóvödör

11. kapa

15. locsolócső

16. vasaló

19. dörzsölőszivacs

20. morzsaporszívó

Rajzold
le!
Kösd össze!
Kösd
Vágd össze!
ki!
Vágd
ki!
Ragassz!
Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Játszatok!
Játszatok!
Páros/csapatmunka!
Páros/csapatmunka!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Legyél
figyelmes,
Szorgalmi
feladatbalesetveszély!
Szorgalmi feladat
Érdekesség
Érdekesség
Húzd alá!

Aalá!
tél beállta előtt a kertben is sok a teendő:
Húzd
Tudod-e?

- a fagyok előtt a termések összeszedése;
- a lehullott levelek összegereblyézése;
Tudod-e?
- a kisebb fák, bokrok téliesítése: tövükre 30-40 cm magasan avart és földréteget
Alkossatok!
húzunk;
- locsolócsövek, kerti csapok víztelenítése;
Alkossatok!
- nyári
medencék leeresztése.
Kutass
a neten!
A lehullott leveleket komposztálhatjuk, vagy zsákokba gyűjtve egy központi
gyűjtőhelyre szállíthatjuk.
Kutass a neten!
Helyes vagy helytelen?

Helyes vagy helytelen?
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Olvasd el!/Figyeld meg!

PIKTOGRAMMOK
Kösd
össze!
Beszéljétek meg!
Vágd ki!
Mitle!
tanultál?
Írd

29

Ragassz!
Olvasd el!/Figyeld
meg!
Színezd
ki!

4.

Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Tudod-e?
Válaszolj
a kérdésekre!
Beszéljétek
meg!
Karikázd be!
Játszatok!
Melyik évszakban lehet a kertben dolgozni? 
Írd
le!
Rajzold le!

Mikor kell összeszedni a terméseket? 

Páros/csapatmunka!
Színezd
ki! kell téliesíteni? 
Miket
Kösd
össze!

Legyél
figyelmes,
Mit
jelent a balesetveszély!
téliesítés? 
Karikázd
Vágd
ki! be!



Szorgalmi feladat
Rajzold
le! kell tél előtt vízteleníteni a csöveket? 
Ragassz!
Miért

Mit célszerű csinálni az összegyűjtött lombbal? 
PIKTOGRAMMOKÉrdekesség
Kösd össze!
Helyezd
el a megfelelő matricát!

5.

párokat! Osszátok el a takarítás hat fázisát!
Húzd
alá!
VágdAlkossatok
ki!
Játszatok!
Ragassz!

d meg!

Takarítsátok ki az osztálytermet! Vigyázzatok! Óvatosan bánjatok a tisztítószerekkel! Ha érzékeny a bőröd, használj gumikesztyűt!
Ragassz!
Tudod-e?
Páros/csapatmunka!
Az elektromos
körültekintően bánjatok!
Helyezd
el a megfelelőeszközökkel
matricát!

jétek meg!

Helyezd el a megfelelő matricát!
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Alkossatok!
Játszatok!
Játszatok!
Szorgalmi
feladatbalesetveszély!
Legyél
Kutassfigyelmes,
a neten!
Páros/csapatmunka!
Páros/csoportos
munka!
Érdekesség
Helyes vagy helytelen?
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Érdekesség
Húzd alá!
Szorgalmi feladat
Tudod-e?
PIKTOGRAMMOK
Tudod-e?
Érdekesség
Alkossatok!
Alkossatok!
Mit
tanultál?
Ahogy a költözés, a mosás vagy a bevásárlás, úgy a lakás tisztán tartása is logi-

tervezést igényel.
Húzdkus
alá!
Kutass
a neten!
A
takarítás
lépései: előkészületek, porszívózás, törölgetés, ágynemű áthúzása,
Olvasd
Kutass el!/Figyeld
a neten! meg!
felmosás.

Szorgalmi
feladat
Tudod-e?
A takarítás nem veszélytelen. Óvatosan kell bánni az elektromos készülékekkel
Beszéljétek
meg!
és vagy
a tisztítószerekkel.
Helyes
helytelen?

telen?

A takarítás nemcsak a lakásban, hanem a ház körül is nagy feladat. A kerti

Alkossatok!
Írd le!
munkát nem szabad elhanyagolni télen sem. A kertet elő kell készíteni a fagyra,
Vágd nehogy
ki!
elhaljanak a növények.

Társasházakban
a közös helyiségek, folyosók takarítását általában takarítóKutass
aki!
neten!
Színezd
személyzet végzi.

66

Karikázd
be! helytelen?
Helyes vagy
Rajzold le!
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Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Olvasd el!/Figyeld
meg!

29.
1.

PIKTOGRAMMOK

Játszatok!
Beszéljétek meg!

A takarítás veszélyei
Írdtanultál?
le!
Páros/csapatmunka!
Mit

Tisztítsunk, de mivel? Nevezd meg a tisztítóeszközöket!

Színezd
ki!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Karikázd be!
Szorgalmi
feladat
Beszéljétek
meg!
Rajzold
Írd
le! le!
Érdekesség
Kösd össze!
Színezd
ki!
Húzd alá!

Vágd ki! be!
Karikázd
Takarítószerek közül is választhatunk környeTudod-e?

PIKTOGRAMMOK
zettudatosan!
Ragassz!
Rajzold
le!
Ilyenek
például: a természetes szálakból kéAlkossatok!
szült mosogatókefe, mosható törlőkendő, luffa
Helyezd
el a megfelelő matricát!
mosogatószivacs,
citrom, ecet, szódabikarMit
tanultál?
Kösd
össze!
bóna.

Kutass a neten!
Olvasd
Játszatok!
Vágd
ki!el!/Figyeld meg!

2.

PIKTOGRAMMOK
a) Tedd
helyre a betűket! Milyen takarítógépekre gondoltam?
Helyes
vagy helytelen?
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
meg!
Ragassz!
ÓSOMPÉG – 

Írd
le! figyelmes,
Legyél
balesetveszély!
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Mit
tanultál?

PÉGAMOGTÓSÓ – 

Színezd
ki! feladatmeg!
Szorgalmi
Játszatok!
Olvasd
el!/Figyeld
ROSZÍPVÓ
– 

b) Miért
veszélyesek az elektromos berendezések?
Karikázd
be!meg!
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
Érdekesség
Rajzold
le!
Írd
le! figyelmes,
Legyél
balesetveszély!
Húzd alá!
Kösd Áramütés:
össze!
Színezd
ki!feladatHa az emberi test közvetlen kapcsolatba kerül az áramforrással. Pl.
Szorgalmi
Tudod-e?

egy falból kiálló villanyvezeték vagy hibás elektromos készülék által.
Következményei:
Súlyos égési sérülés vagy szervkárosodás, de akár halál is. Ha
Vágd ki!
Karikázd
be!
Érdekesség
az áram áthalad a szíven, szívritmuszavar léphet fel. Sok esetben azonban káAlkossatok!
rosodás nélkül felépül az ember.
Ragassz!
Rajzold
le!
HúzdÍgy
alá!segíthetsz, ha ilyet látsz:
1. Gondolkodás
nélkül kapcsold le az áramot!
Kutass
a neten!
Helyezd
el a megfelelőnem
matricát!
Közvetlenül
szabad a sérülthöz és a készülékhez nyúlni, mert minket is
Kösd2.
össze!
Tudod-e?
megrázhat az áram.
Helyes
vagy helytelen? könyvre állva, vagy gumipapucsban fogj kezedbe seprűnye3. Gumiszőnyegre,
Játszatok!
Vágd
ki!
let vagy száraz sálat, és azzal mozdítsd el a sérültet.
Alkossatok!
4. Távolítsd el a készüléket, ami az áramütést okozta!
Páros/csapatmunka!
Ragassz!
5. Azonnal hívj mentőt a 104 vagy a 112 számon!
Kutass a neten!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Helyes vagy helytelen?
Szorgalmi feladat
Játszatok!
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Vágd ki!Kösd össze!
Vágd ki!

Ragassz!
Vágd ki!

Ragassz!

30

HelyezdRagassz!
el a megfelel
Helyezd el a megfelelő matricát!

Helyezd el a m
Játszatok!

PIKTOGRAMMOK

3.
4.

Játszatok!
Alkossatok párokat! Játsszátok el az áramütés veszélyhelyzetét

és a mentőhívást! Próbáld ki magad mindkét szerepben!

Páros/csapatmunka!
Játszatok!

Mit
tanultál?
Páros/csapatmunka!

Miért veszélyesek a tisztítószerek? Nézd meg a szimbólumok jelentését!

Legyél figyelmes,
bale
Páros/csapatm

Olvasd
Legyél el!/Figyeld
figyelmes, meg!
balesetveszély!

Szorgalmi
feladat
Legyél
figyelm
Beszéljétek
meg!
Szorgalmi feladat
Írd le!robbanásÉrdekesség

veszélyes

égést
tápláló

tűzveszélyes

mérgező

maró
hatású

Színezd ki!
Húzd alá!
Karikázd
be!
Mik számítanak
veszélyes tisztítószernek, vegyszernek?
Tudod-e?

Szorgalmi fela
Érdekesség

irritatív környezetre
veszélyes

Érdekesség
Húzd alá!
Húzd alá!
Tudod-e?

• A fehérítő- és klóralapú tisztítószerek – szúrós szagú, erősen maró és mérgező
Tudod-e?
hatású
anyagok. Sok háztartásban találhatók klórtartalmú tisztítószerek, pélRajzold
le!
Alkossatok!
dául Domestos.
Alkossatok!
• Az ammóniatartalmú szerek – szúrós szaguk erős köhögést válthat ki. Mosó- és
Kösd össze!
Kutass Alkossatok!
a neten!
mosogatószerekben, ablaktisztító szerekben van, zsíroldó hatású.
PIKTOGRAMMOK
• Azaaceton
Kutass
neten! – körömlakklemosó.
Vágd•ki!
Festékek, lakkok, ragasztók
a neten
Helyes Kutass
vagy helytelen
•
Tűzhelytisztító
szerek
PIKTOGRAMMOK
Helyes
vagy helytelen?
• Rovarirtó
szerek
Ragassz!
Mit tanultál?

Helyes vagy h

5.

Keressétek
fel az iskolai takarító szertárat! Figyeljétek meg a tisztítószerek
Helyezd
el a megfelelő
Olvasd
el!/Figyeld
meg!matricát!
Mit tanultál?
összetételét és figyelmeztető jelzéseit! Írjátok le, milyen tisztítószereket láttatok!
Játszatok!
Beszéljétek
meg!
Olvasd
 el!/Figyeld meg!
PIKTOGRAMMOK
Írd
le!
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
meg!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Írd
Színezd
ki!
Mitle!
tanultál?

Takarítani lehet kézi eszközökkel és elektromos berendezésekkel.
Az elektromos
gépek segítik a munkánkat, gyorsabban és alaposabban tisztíthaKarikázd
be!
Szorgalmi
feladat meg!
Színezd
ki!
Olvasd el!/Figyeld
tunk velük. Ugyanakkor óvatosan kell ezeket használni, nehogy áramütést szenvedjünk.
Rajzold
Karikázd
be!meg!
Beszéljétek
Az le!
áramütésben
megsérült személyhez nem szabad kézzel hozzányúlni, csak
Érdekesség
áramot nem vezető tárggyal, például seprűnyéllel (fa) vagy száraz sállal (textil).
Nem
Kösd
össze!
Rajzold
le!elektromos berendezéssel történő takarítás közben a vegyszerek használaÍrd le!
Húzd alá!
ta miatt kell fokozottan figyelni! A bőrirritációt gumikesztyű használatával tudjuk megelőzni. Vegyszerbe nem szabad beleszagolni. Ha szembe kerül, bő vízzel
Vágd
ki!
Kösd
össze!
Színezd
kellki!
kimosni.
Tudod-e?

68

Ragassz!
Vágd
ki! be!
Karikázd
Alkossatok!
Ragassz!
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Rajzold le!
Kutass a neten!
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PIKTOGRAMMOK

30.

Mit tanultál?
Napi
menük
Olvasd el!/Figyeld meg!

1.

Milyen ételek bújtak el a képrejtvényekben?

Beszéljétek meg!

Írd
le!
PIKTOGRAMMOK
Színezd ki!
Mit tanultál?
Karikázd be!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Rajzold le!
Beszéljétek meg!
Kösd össze!
Írd le!
Vágd ki!
Színezd ki!
Ragassz!
Karikázd be!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Rajzold le!
Játszatok!
Kösd össze!

2.

Páros/csapatmunka!
a) Válogasd szét az ételeket! Melyik étkezésre mi illik?
Vágd ki!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Ragassz!

M7

Szorgalmi feladat
Helyezd el a megfelelő matricát!

PIKTOGRAMMOK
Érdekesség
Játszatok!

uzsonna

ebéd

Húzd alá!
Páros/csapatmunka!
Mit
tanultál?
Tudod-e?
Legyél figyelmes,
balesetveszély!
el!/Figyeld
meg!
Olvasd
reggeli

tízórai

vacsora

b) Mi hiányzik az étlapról az egészséges életmódhoz?

Beszéljétek
Alkossatok!
Szorgalmi
feladat
meg!
Írd
le!
Érdekesség
Kutass a neten!

Színezd ki!
Húzd
Helyesalá!
vagy helytelen?

69

Karikázd be!
Tudod-e?
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Legyél figyelmes, balesetveszély!
Szorgalmi feladat
PIKTOGRAMMOK

31

Érdekesség
Mit tanultál?
Húzd alá!
Olvasd el!/Figyeld meg!

A vendéglátóipari konyhákban munkafeladatot ellátó személyek nem egyen-

Tudod-e?
rangúak.
Beszéljétek
meg!A ranglétra alján állnak a tanulók és a kisegítők, csúcsán pedig

a konyhafőnök.
Munkafelosztás szerint van például: hidegkonyhai szakács, desszertszakács,
Alkossatok!
Írd
le!
konyhai pék, előételszakács, köretkészítő szakács, levesszakács, fritőzszakács, tésztafőző szakács, szószkészítő, grillszakács, halszakács, hentes, ételdíszítő,
diétás ételek szakácsa.
Színezd
ki!neten!
Kutass
a
Karikázd be!
Helyes vagy helytelen?

3.

Párosítsd a konyhai eszközöket a konyhai munkákkal!

Rajzold le!

szűrés
Kösd össze!

kenyérvágás

fokhagymanyomás

reszelés

darálás

PIKTOGRAMMOKVágd ki!
Ragassz!
Ragassz!

PIKTOGRAMMOKHelyezd el a megfelelő matricát!

d meg!

Helyezd el a megfelelő matricát!

jétek meg!

keverés
Játszatok!
Ragassz!
Játszatok!

d meg!

Páros/csapatmunka!
Süssünk,
süssünk
valamit…
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Legyél figyelmes,
balesetveszély!

4.

jétek meg!

klopfolás

hámozás

habverés

Legyél
figyelmes, két
balesetveszély!
Alkossatok
csapatot! Válasszatok egy konyhafőnököt! Válasszatok egy ételt
Játszatok!
Páros/csoportos
munka!
a melléklet
receptjei közül! A konyhafőnök ossza ki az elkészítés feladatait és

felügyelje végig a munkát! Beszéljétek meg, milyen eszközökre lesz szükségetek!

Szorgalmi feladat
Óvatosan
dolgozzatok!
Az eszközök, a sütő és a főzőlap veszélyes terület!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Érdekesség

M8,
M9

Kövessétek a higiéniai előírásokat!
PIKTOGRAMMOK
Mindig mossatok kezet!
Érdekesség
Páros/csoportos
munka!
Tudod-e?
A hosszú hajat
kössétek össze!

Húzd
alá!
Mit
tanultál?
Az
egészséges életmódhoz hozzátartozik a napi ötszöri étkezés válogatott
Érdekesség
Alkossatok!

alapanyagokból, megfelelő folyadékbevitellel.
A hagyományos
receptek hozzávalóinak cseréjével egyszerűen készíthetünk
Tudod-e?
Olvasd
el!/Figyeld
Tudod-e?
Kutass
a neten! meg!
egészségesebb ételeket.
A konyhában minden munkafolyamathoz találunk külön eszközöket.
Beszéljétek
meg!
Alkossatok!
Szorgalmi
feladat
A főzés,
sütés balesetveszélyes terep. Óvatosan, türelmesen, körültekintően,
higiénikusan kell dolgozni!

telen?

telen?

aprítás

70

Írd le!
Kutass a neten!
Kutass a neten!

Vágd
ki! ki!feladat
Színezd
Szorgalmi
Helyes vagy helytelen?
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PIKTOGRAMMOK

Kösd össze!

31.
1.

PIKTOGRAMMOK
Vágd
ki!
Mit tanultál?

Családi bevételek és kiadások
Ragassz!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Mit tanultál?

Szólások, közmondások. Fejezd be őket!

Helyezd
el a meg!
megfelelő matricát!
Beszéljétek
Olvasd
el!/Figyeld
meg!

Fogához veri a,

.

Játszatok!
Írd le!
Beszéljétek meg!

A

Páros/csapatmunka!
Színezd
Írd
le! ki!

nem boldogít.
, mint a templom egere.

Hallgatni
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Karikázd
Színezd
ki!be!
Májusi eső,

Szorgalmi
Rajzold
le!feladat
Karikázd
be! kel,
Ki korán
Kösd
össze!
Égeti
Érdekesség
Rajzold
le! a

.
ér.
.
a zsebét.

Vágd össze!
ki!
Kösd
Húzd alá!

PIKTOGRAMMOK

Ragassz!
Aki!bevétel a megszerzett jövedelem, a kézhez kapott pénz. Kaphatjuk munkánVágd
Tudod-e?

kért vagy valamilyen áru eladásakor vételárként.
A kiadás
a pénz elköltése,
Helyezd
el a megfelelő
matricát! egy bizonyos célra fordított összeg, költség.
Mit
tanultál?

Ragassz!
Alkossatok!

2.

Olvasd
el!/Figyeld
meg!matricát!
Játszatok!
Helyezd
el a megfelelő
Kutass
a neten!
Kapom
a pénzt vagy költöm? Igaz vagy hamis?
Beszéljétek
meg!
Páros/csapatmunka!
Játszatok!
Helyes vagy helytelen?
országban ugyanazzal a pénzzel tudok fizetni.
Írd
le!Minden
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Páros/csapatmunka!

Régen is csak pénzt kaptak munkájukért az emberek. 

Színezd
ki! feladat
Szorgalmi
Legyél
figyelmes,
balesetveszély! is kaphatnak pénzt. 
A fiatalok
tanulmányukért

A pénzt
Karikázd
be! csak a boltban tudom elkölteni. 
Érdekességfeladat
Szorgalmi

Nyugdíjazásuk után is jutnak bevételhez az idős emberek. 

Rajzold le!
családi vagyon a szülők fizetéséből gyarapodik.
HúzdAalá!
Érdekesség
Kösd össze!
Tudod-e?
Húzd
alá!
Vágd ki!

A kölcsön a mai értelemben elsősorban pénz kölcsönadását jelenti. Kölcsön

Tudod-e?
Alkossatok!
adáskor, aki a pénzt kapja, kötelezettséget vállal, hogy a kölcsönt visszaadja.
Ragassz!

Kölcsönt kérhetünk rokontól, ismerőstől vagy a banktól. Ha a banktól kapunk
kölcsönt, biztos, hogy nagyobb összeget kell visszafizetni a hitel kamata miatt.
Alkossatok!
Kutass a neten!

Helyezd el a megfelelő matricát!
Helyes avagy
helytelen?
Kutass
neten!
Játszatok!
Helyes vagy helytelen?
Páros/csapatmunka!
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PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK
Mit tanultál?
Mit tanultál?
Olvasd el!/Figyeld meg!

3.

Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Milyen
pénzek
vannak a tárcámban? Írd rájuk a hiányzó értékeket!
Beszéljétek meg!
Beszéljétek meg!
Írd le!
Írd le!
Színezd ki!
Színezd ki!
Karikázd be!
Karikázd be!
Rajzold le!
Rajzold le!
Kösd össze!
Kösd össze!
Vágd ki!
Vágd ki!
Ragassz!
Ragassz!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Játszatok!

PIKTOGRAMMOK

Játszatok!
Páros/csapatmunka!

4.

Milyen pénznem bankjegyeit és érméit látod a képeken? Milyen országokban

Páros/csapatmunka!
Mit tanultál?
tudsz velük fizetni?
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Olvasdfigyelmes,
el!/Figyeldbalesetveszély!
meg!
Legyél
Szorgalmi feladat
Beszéljétekfeladat
meg!
Szorgalmi
Érdekesség
Írd le!
Érdekesség
Húzd alá!
Színezd ki!
Húzd alá!
Tudod-e?
Karikázd be!
Tudod-e?
Alkossatok!
Rajzold
le!
Alkossatok!
Kösd
össze!
Kutass
a neten!

72

Kutass a neten!
Vágd ki!
Helyes vagy helytelen?
Helyes vagy helytelen?
Ragassz!

NT_98776_Technika_eletvitel_6_2021.indd 72

2021. 04. 08. 14:24:22

Karikázd be!
Rajzold le!
Kösd össze!

PIKTOGRAMMOK

5.

Vágd ki!

Egészítsd ki a gondolattérképet! Mi lesz akkor, ha…

M9

Ragassz!

Mit tanultál?

Helyezd el a me
Olvasd el!/Figyeld meg!

FELÉBREDEK REGGEL

Játszatok!
Beszéljétek meg!

FELÖLTÖZÖM

Írd le!

Páros/csapatm
NEM MEGYEK DOLGOZNI

Színezd ki!

ELVÉGZEM A MUNKÁM

ELMEGYEK A PLÁZÁBA

NEM MEGYEK BE
DOLGOZNI

Legyél figyelm

ELBOCSÁTANAK A
MUNKAHELYEMRŐL

Szorgalmi fela

Karikázd be!

ELBOCSÁT A FŐNÖKÖM

Rajzold le!

NEM TUDOM BEFIZETNI
A CSEKKEKET

MEGKAPOM A FIZETÉSEM

KÖLCSÖNT KELL KÉRNEM
A BARÁTOMTÓL / BANKTÓL

Húzd alá!

KösdAössze!
BEFIZETEM
CSEKKEKET
Vágd ki!

Tudod-e?

KÖLCSÖNT KELL KÉRNEM
A BARÁTOMTÓL / BANKTÓL

Ragassz!

6.

Érdekesség

Alkossatok!

Játsszátok el az 5. feladat élethelyzeteit! Próbáld ki magad a
dolgozó és főnök szerepben is!

Helyezd el a megfelelő matricát!

Kutass a neten

Játszatok!

Helyes vagy he

Páros/csapatmunka!
Legyél figyelmes, balesetveszély!

PIKTOGRAMMOK

Szorgalmi feladat
Mit tanultál?
Bevétel: A megszerzett jövedelem, a kézhez kapott pénz. Kaphatjuk munkánÉrdekesség
kért vagy valamilyen áru eladásakor vételárként.

Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Kiadás:
A pénz
elköltése, egy bizonyos célra fordított összeg, költség.

HúzdPénz:
alá! Minden ország a saját pénznemével kereskedik. Minden pénznemben találkozhatunk
Beszéljétek
meg! papírpénzzel és aprópénzzel.

Munkánkért akkor kapjuk meg a méltó fizetést, ha megdolgozunk érte. A mun-

Tudod-e?
kakerülő hozzáállás eladósodáshoz vezethet.
Írd le!
Alkossatok!
Színezd
ki!
Karikázd
Kutass a be!
neten!
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32.
1.

Mondd
el! Beszéljétek meg!
PIKTOGRAMMOK

Játszatok!

Írd le!

Legyél figyelmes, balesetveszély!

Színezd ki!
Olvasd el!/Figyeld meg!

Páros/csoportos munka!

Karikázd be!
Beszéljétek meg!

Érdekesség

Rajzold le!
Írd le!

Tudod-e?

Kösd össze!
Színezd ki!

Alkossatok!

Húzd alá!
Karikázd be!

Kutass a neten!

Helyes vagy helytelen?
Rajzold le!

Szorgalmi feladat

Számlák,
Mit tanultál? számlák, számlák
Vezesd a csekket a postához!

PIKTOGRAMMOK

Kösd össze!

Vágd ki!
Vágd
ki!
Mit tanultál?
Ragassz!
Olvasd el!/Figyeld meg!

2.

Mit kell fizetni, hogy működjön a háztartás? Mivel működnek a berendezé-

Helyezd
el a meg!
megfelelő
matricát!
Beszéljétek
seink?
Egy számot
több helyre is írhatsz!
Írd le! 1. főzés
Játszatok!

2. mosogatás

6. számítógépezés

Színezd ki!
Páros/csapatmunka!
11. telefonálás

3. fűtés

7. porszívózás

12. WC-öblítés

Karikázd
be!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!

Gáz

8. fürdés

13. vasalás

Áram

4. tévénézés
9. sütés

5. mosás
10. felmosás

14. világítás

Víz

Rajzold
le!feladat
Szorgalmi
Kösd össze!
Érdekesség
Vágd ki!
Húzd alá!
Ragassz!
A csekk a postai készpénz befizetésre szolgáló nyomtatvány. A „sárga csekk”
Tudod-e?

hivatalos neve: készpénzátutalási megbízás.
A csekk
a pénzforgalomban
már az 1950-es években megjelent. Ebben az időHelyezd
el a megfelelő
matricát!
szakban még egy-két hétbe is beletelt a sárga postautalványok feldolgozása.
Alkossatok!
A csekkeket ma már nemcsak postai úton lehet befizetni, hanem elektronikuJátszatok!
san, interneten keresztül is.
Kutass a neten!
Páros/csapatmunka!
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Helyes vagy helytelen?
Legyél figyelmes, balesetveszély!

NT_98776_Technika_eletvitel_6_2021.indd 74

2021. 04. 08. 14:24:29

PIKTOGRAMMOK
PIKTOGRAMMOK

Mit tanultál?

Olvasd
el!/Figyeld meg!
Mit tanultál?

3.

a) Töltsd ki a csekket! Nézd meg a kitöltéshez szükséges adatokat, és írd a

Beszéljétek
meg! meg!
Olvasd el!/Figyeld
megfelelő
helyre!

Összeg: 12 387 Ft (tizenkétezer-háromszáznyolcvanhét)

Írd
le!
Beszéljétek
meg!
Megbízó
(Befizető) neve, címe: saját neved és címed
Színezd
Írd le! ki!
Karikázdki!
be!
Színezd
Rajzold
Karikázdle!be!

PIKTOGRAMMOK

Kösd
össze!
Rajzold
le!

PIKTOGRAMMOK

Vágd
ki!
Kösd
össze!
Mit
tanultál?

Ragassz!
Olvasd
Vágd
ki!el!/Figyeld meg!
Mit
tanultál?

b) Milyen fogyasztás után fizetjük be ezt a csekket?

Helyezd
el ameg!
megfelelő
Ragassz!
Beszéljétek
Olvasd
el!/Figyeld
meg!matricát!

4.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel…
Alkossatok párokat! Mennyi pénz van a pénztárcátokban? Mire tudtok költeni? Állítsatok fel fontosPáros/csapatmunka!
Színezd
ki!sorrendet! Használhattok számológépet.
Írd
le!sági
Játszatok!
Írd
le! el ameg!
Játszatok!
Helyezd
megfelelő matricát!
Beszéljétek

Villanyszámla: 5155 Ft
Telefonszámla: 4107 Ft
Fodrász: 3000Ft
Gázszámla: 12 000 Ft

Karikázd
be!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Páros/csapatmunka!
Színezd
ki!
Rajzold
le!be!
Szorgalmi
feladatbalesetveszély!
Legyél
figyelmes,
Karikázd
Kösd
össze!
Rajzold
le! feladat
Szorgalmi
Érdekesség
Vágd
ki!
PIKTOGRAMMOK
Kösd
össze!
Érdekesség
Húzd alá!

Szandál: 4000 Ft
Strandbelépő: 2400 Ft
Gyógyszerek: 3000 Ft
Élelmiszerek: 8000 Ft
Közös költség: 4700
Kozmetikus: 2000 Ft

Ragassz!
Vágd ki!
Tudod-e?
Húzd
Mit
tanultál?
Aalá!
csekk a postai készpénzbefizetésre szolgáló nyomtatvány. A „sárga csekk”

hivatalos
neve: készpénzátutalási
megbízás. Minden fogyasztásunk után fizetHelyezd
el a megfelelő
matricát!
Ragassz!
nünk
kell: élelmiszer,
áram, gáz, víz, telefonálás. A lakás fogyasztása után csekTudod-e?
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Alkossatok!
ken vagy online kell fizetnünk. A csekket postán tudjuk kiegyenlíteni. A postán

Játszatok!
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
tudunk
készpénzzel
és bankkártyával is fizetni. A csekkek fizetési elmaradáBeszéljétek
meg!
sa aután
a szolgáltató felszólítást küld. Többszöri felszólítás után kerülhet sor
Alkossatok!
Kutass
neten!
a szolgáltatás megszüntetésére, például kikapcsolják az áramot.
Páros/csapatmunka!
Játszatok!
Írd le!
Kutass vagy
a neten!
Helyes
helytelen?
75
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Páros/csapatmunka!
Színezd ki!
Helyes vagy helytelen?
Szorgalmi
Legyél
figyelmes,
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PIKTOGRAMMOK
Rajzold
le!

33.
1.

Kösd össze!
Mit tanultál?

Vásárlás – A piaci vásárlás
Vágd ki!
Olvasd el!/Figyeld meg!

Ragassz!
Alkoss vásárlással kapcsolatos összetett szavakat! Segítenek a képek!
Beszéljétek meg!
Helyezd el a megfelelő matricát!
Írd le!
Játszatok!
Színezd ki!
Páros/csapatmunka!
Karikázd be!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Rajzold le!
Szorgalmi feladat
Kösd
össze!
PIKTOGRAMMOK
Érdekesség
Vágd
ki!
Mit tanultál?
Ragassz!
Húzd alá!
Olvasd el!/Figyeld meg!

A piac
szó az olasz
piazza (tér) kifejezésből származik, és a település főterén
Helyezd
el a megfelelő
matricát!
Tudod-e?
tartott kisebb árusítást jelenti. A piacok történetének kezdete az ókorba nyúlik
Beszéljétek meg!
vissza. Kezdetben és elsősorban élelmiszerpiacokat tartottak, amiket a forgal-

Játszatok!
masabb utcák mentén, ún. piacutcákon rendeztek meg. Később piactereket
Alkossatok!
Írd le!alakítottak ki a falu főterén. Idővel az igazgatás, közigazgatás a fogadók és

kocsmák is a piactérre költöztek.
Páros/csapatmunka!
A piacok
Kutass
aki!
neten!előnye, hogy az áruk frissek, és az adagokat a vevők határozhatják
Színezd
meg.

Legyél figyelmes, balesetveszély!
Karikázd
be!helytelen?
Helyes vagy

2.

Szorgalmi
feladat
Környezettudatosan
a piacon? Mit mibe lehet csomagolni? Egy helyre több
Rajzold le!

dolgot is köthetsz!

Érdekesség
Kösd össze! kenyér
Húzd alá!
Vágd ki!

tojás

zöldség, gyümölcs

Tudod-e?
Ragassz!

rizs, lencse, bab, sárgaborsó

Helyezd
el
a megfelelő
matricát!
hús,
darált hús
Alkossatok!

sajt, felvágott

Játszatok!
Kutass a neten!

tej

76

Páros/csapatmunka!
Helyes vagy helytelen?
Legyél figyelmes, balesetveszély!
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Karikázd be!

PIKTOGRAMMOK
Mit
tanultál?

Rajzold le!
Olvasd el!/Figyeld meg!
Mit
tanultál?
Kösd
össze!
Beszéljétek meg!
Olvasd
Vágd ki!el!/Figyeld meg!

3.

Írd le!
Piac vagy áruház? Döntsd el a válaszok alapján! Igaz vagy hamis?
Beszéljétek meg!
Ragassz!
Színezd
ki!
PIKTOGRAMMOK
A
piacon
nem tudok árkategóriák között választani.
Írd le! el a megfelelő matricát!
Helyezd

Az áruházban
egy helyen meg tudok venni mindent.
Karikázd
be!
Színezd
ki!
Játszatok!
Mit
tanultál?
A piacon
találok megbízható, vegyszermentes élelmiszereket. 

Rajzold le!
Az áruházban csak előrecsomagolt élelmiszereket tudok venni. 
Karikázd
be!
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Páros/csapatmunka!

4.

piacon szinte mindent tudok csomagolásmentesen vásárolni.
KösdAössze!
Rajzold le! meg!
Beszéljétek
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
A piac
sokkal
drágább az áruházhoz képest. 
Vágd ki!
Az áruház gyümölcsei, zöldségei megbízható forrásból származnak. 
Kösd
Írd
le!össze!feladat
Szorgalmi
A piac csak hétvégén elérhető. 
Ragassz!
Vágd ki! ki!
Színezd
Az áruház gyümölcsei, zöldségei vegyszerrel kezeltek.
Érdekesség
Helyezd el a megfelelő matricát!
Ragassz!
Karikázd be!
két csapatot!
HúzdAlkossatok
alá!
Játszatok!
Készítsetek reklámplakátokat
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Rajzold
le!
a piaci
vásárláshoz!
Tudod-e?
Páros/csapatmunka!
Próbáljátok vele piacra csábítani
Játszatok!
az
embereket!
Kösd
össze!
Írjatok reklámszöveget!

Legyél
figyelmes, balesetveszély!
Alkossatok!
Vágjatok ki a szórólapból képeket!
Páros/csapatmunka!
Vágd ki!
Szorgalmi
feladat
Kutass a neten!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Ragassz!

5.

Érdekesség
Rendezzetek
be az osztályban piacot!
Helyes
vagy helytelen?
Szorgalmi
feladat
Helyezd
el a
megfelelő matricát!

Legyen zöldséges-, gyümölcsös-, húsos-, magtáras, tejtermékes stand!
csomagolásmentesen!
HúzdVásárolj
alá!

Játszatok!
Érdekesség

PIKTOGRAMMOK
Tudod-e?
Páros/csapatmunka!
Húzd alá!
Alkossatok!
Legyél
figyelmes,
balesetveszély!
Mit
tanultál?
A piac
szó az
olasz piazza (tér) kifejezésből származik, és a település főterén
Tudod-e?

tartott kisebb árusítást jelenti.
A piacok
előnye,
Szorgalmi
feladat
Olvasd
el!/Figyeld
meg! hogy az áruk frissek, és az adagokat a vevők határozhatják
Kutass
a neten!
Alkossatok!
meg.
Az áruházi és piaci vásárlásnál is megoldható a csomagolásmentes vásárlás.
Beszéljétek
meg!
Érdekesség
Helyes
helytelen?
Az vagy
előkészületeknél
ne csak a bevásárlólistát tegyük zsebre, hanem a csomaKutass
a
neten!
golásra alkalmas eszközöket is.
Írd le!
Húzd alá!
Helyes vagy helytelen?
Színezd ki!
Tudod-e?
Karikázd be!
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Kösd össze!

34.

Vágd
ki!
PIKTOGRAMMOK

Az
internetes vásárlás
Ragassz!
Mit tanultál?

1.

Helyezd el a megfelelő matricát!
Mi mindenre használjuk a számítógépet?
Olvasd el!/Figyeld meg!
Játszatok!
Beszéljétek meg!
Páros/csapatmunka!
Írd le!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Színezd ki!
Szorgalmi feladat
Karikázd be!
Érdekesség
Rajzold le!

PIKTOGRAMMOK
Húzd
alá!
Kösd
össze!
Az internetes vásárlás során a felek általában nem találkoznak személyesen.

Tudod-e?
Vágd
Aki!szerződéskötés az eladó által működtetett internetes webáruházban egérrel
Mit tanultál?

történő kattintással vagy e-mail útján történő rendeléssel valósul meg.

Ragassz!
Alkossatok!
Olvasd
el!/Figyeld meg!

2.

Mikelaz
internetes
vásárlás előnyei? Fejtsd meg a kódokat!
Helyezd
a megfelelő
matricát!
Beszéljétek
meg!
Kutass a neten!
A2,C1,B4,D3,C2 
Játszatok!
Írd le!
Helyes vagy helytelen?


Páros/csapatmunka!
Színezd ki!

D5,B2,A4,D1,D3,C2 

Legyél
balesetveszély!
 figyelmes,
Karikázd
be!

A1,C4,D2,B1,A3,C2 

Szorgalmi
Rajzold
le! feladat



Érdekesség
Kösd
össze!
B3,D4,C5,C3,B5,A5,C2




Vágd
Húzdki!
alá!

A
B
Ragassz!
1
Össze
a
Tudod-e?
2
Otthonról
nap
termékeket
Az
Helyezd3 el a megfelelő
matricát!
Alkossatok!
4
24
kényelmesen
5
akarjuk
ahová
Játszatok!
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C
is
.
,
tudjuk
kiszállítják

D
órájában
hasonlítani
vásárolhatok
árut
A

Kutass a neten!
Páros/csapatmunka!
Helyes vagy helytelen?
Legyél figyelmes, balesetveszély!
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Helyezd el a megfelelő matricát!
Írd le!
Kösd össze!
Játszatok!
Színezd ki!
Vágd ki!
Páros/csapatmunka!
Karikázd be!

PIKTOGRAMMOK

Ragassz!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Rajzold le!

3.

Mik lehetnek az internetes vásárlás veszélyei? Játsszátok el!

Helyezd
el a megfelelő matricát!
Mit tanultál?
Segítenek
Szorgalmi
feladata képek!
Kösd össze!
Játszatok!
Olvasd
el!/Figyeld meg!
Érdekesség
Vágd ki!
Páros/csapatmunka!
Beszéljétek
meg!
Ragassz!
Húzd alá!

Írd
le! figyelmes, balesetveszély!
Legyél
Helyezd
el a megfelelő matricát!
Tudod-e?

4.

Színezd
ki!feladat
Szorgalmi
Játszatok!
Mire vágysz nagyon? Keresd
Alkossatok!
megbe!
az interneten a legjobb
Karikázd
Érdekesség
árú
terméket!
Páros/csapatmunka!
Kutass a neten!
Rajzold le!
Húzd alá!
Legyél figyelmes, balesetveszély!
Helyes
vagy helytelen?
Kösd
össze!
Tudod-e?
Szorgalmi feladat
Vágd ki!
Alkossatok!
Érdekesség
Ragassz!
Húzd
alá!
Kutass
a neten!
Helyezd el a megfelelő matricát!

5.

Tudod-e?
Helyes
vagy helytelen? a fotelből!
Nagybevásárlás
Játszatok!

Alkossatok párokat! Írjatok
bevásárlólistát, ami egy ottAlkossatok!
Páros/csapatmunka!
honi kamrafeltöltéshez kell!
Próbáljátok ki az internetes
rendelést!
Legyél
figyelmes,
Kutass
a neten! balesetveszély!
Szorgalmi
feladat
Helyes
vagy
helytelen?

PIKTOGRAMMOK

Érdekesség

Húzd
alá!
Mit
tanultál?
Az
internetes vásárlás során a felek általában nem találkoznak személyesen.

Az áruk, termékek kiválasztása kattintással történik. A vásárlás leadása után
a vásárló
már
fizetésre kötelezett.
Olvasd
el!/Figyeld
meg!
Tudod-e?
Az internetes vásárlásnak vannak előnyei és hátrányai is. Tapasztald ki, neked
melyik tetszik jobban!
Beszéljétek meg!
Alkossatok!
Írd le!
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Kutass a neten!
Színezd ki!
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Szorgalmi feladat
Páros/csapatmunka!
Vágd ki!
Érdekesség
Legyél
figyelmes, balesetveszély!
V.Ragassz!
ÖSSZEFOGLALÁS
A mi kis városunk
Szorgalmi
Húzd
alá! feladat
Helyezd el a megfelelő matricát!

1.

Tudod-e?
Érdekesség
Készítsetek üres cipősdobozokból épületeket a következő üzletekhez,
Játszatok!

s zolgáltatásokhoz: élelmiszerbolt, posta, zöldséges/gyümölcsös, bank.
Az épületeken legyenek ablakok, bejárati ajtó!

Húzd
alá!
Alkossatok!
Páros/csapatmunka!

Alkossatok 4 + 1 csoportot az épületeknek megfelelően!

Tudod-e?
1. figyelmes,
csoport:
Legyél
balesetveszély!
Kutass
a neten! Élelmiszerbolt

• Találjatok ki nevet a boltnak! Tervezzétek meg a névhez illő feliratot, esetleg
emblémát, ami kerüljön ki a bolt elejére!
Szorgalmi
feladat
Alkossatok!
Helyes
helytelen?
• Kvagy
észítsetek
szórólapok képei segítségével saját reklámújságot! Legyenek akciós termékek, tudatos vásárlást támogató ajánlatok (pl. XXL kiszerelés, papíros
csomagolású termékek, visszaváltható üveges termékek). A szórólap ös�Érdekesség
Kutass a neten!
szeállításánál hívjátok fel a figyelmet az egészséges élelmiszerekre (nagyobb
betű, élénkebb színek).
Húzd
Helyesalá!
vagy helytelen?

2. csoport: Posta
• Rajzoljátok fel az épület elejére a Magyar Posta emblémáját!
Tudod-e?
• Előzetes gyűjtőmunka alapján készítsetek szövegfelhőt, milyen szolgáltatásokat nyújt a posta!
•
Töltsetek ki csekkeket! A megbízó nevéhez írjatok létező szolgáltatókat (pl.:
Alkossatok!
ELMŰ, FŐGÁZ, DBH stb.)!
Kutass
a neten! Zöldség-gyümölcs üzlet
3. csoport:

• Rajzoljatok gyümölcsöket, zöldségeket az épületre!
• Készítsetek leltárt, mi legyen benne mindenképpen az üzlet kínálatában!
Helyes vagy helytelen?
• Csoportosítsátok az élelmiszereket, mi terem meg nálunk is, mit kell külföldről hozatni! Próbáljatok minél több hazai terméket választani!
• Melyik termék milyen újrahasznosítható csomagolásban árusítható? Zárjátok
ki minél jobban a műanyag zacskó használatát!
4. csoport: Bank
• Találjatok ki banknevet az épületeteknek!
• Tervezzetek hozzá emblémát, amit felrajzoltok az épület elejére!
• Készítsetek bankjegyeket (papírból), aprópénzeket (műanyag vagy fémkupakból) és bankkártyákat (papírból)! Figyeljetek arra, hogy minél inkább valósághűek legyenek a készpénzek, kártyák!
• Készítsetek plakátot az online vásárlás előnyeiről!
+1. csoport:
Tervezzétek meg az épületek utcáit, kereszteződéseket! Gondoljatok a gyalogos, kerékpáros és gépjárműves közlekedésre! A kereszteződések, zebrák
biztonságos használata érdekében rajzoljatok (vagy helyezzétek el az év során
készített) KRESZ-táblákat! A környezetet díszítsétek az év közben készített
gyöngyfákkal, virágokkal!
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I. Matricás mellékletek
M1
II/3. Divat! Divat? 9/4.

M2
II/7. Irány a nagyvilág! – kresZ a városon kívül 17/4.

III/17. Gépek és szerszámok az építkezésen 36/1.

IV/25. egészséges életmód 58/1.

II. Kivágós mellékletek
M3
II/7. Irány a nagyvilág! – KRESZ a városon kívül 16/1.

II/7. Irány a nagyvilág! – KRESZ a városon kívül 17/5.

zebra
(gyalogátkelőhely)

repülő

autó

vonat

kerékpár

motor

roller

kerékpárút

közlekedési
lámpa

STOP tábla

behajtani tilos
tábla

M4
III/9. Ünnepek – Advent 20/2.

III/9. Ünnepek – Advent 21/5.

M5
III/11. Öltsünk cifra maskarát! 24/3.

III/15. A mandala 32/1.
A mandala színeinek jelentése:
Fehér: megkönnyebbülés, tökéletesedés,
együttérzés, nyugalom
Fekete: titok, megérzés, belátás,
újjászületés
Szürke: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet,
hűség
Sárga: barátságosság, fogékonyság,
természet, intelligencia
Kék: elégedettség, ellazulás, harmónia
Tűzpiros: rettenthetetlenség, hatalom,
változás, szerelem
Bíbor: emberszeretet, idealizmus,
bölcsesség
Rózsaszín: érzékenység, a „belső”
gyógyulása, egyetemes gyógyulás
Narancs: önkontroll, vitalitás, becsvágy,
megérzés
Zöld: növekedés, bizalom, kapcsolat,
gyógyulás, nyugalom
Barna: földközelség, stabilitás, tudatos
kötődés a környezethez
Ezüst: érzékfölötti, természetfölötti
képességek, áradó érzelmek, jólét

M6
III/16. Hálózzuk be a fát! 34/2.

III/17. Gépek és szerszámok az építkezésen 38/6.

IV/23. A fém 52/2.

M7
IV/25. Egészséges életmód 58/2.

DOHÁNYZÁS

köhögés, nehéz légzés mozgás közben,
lassú lépcsőzés,
sok pénz költés

SOK
SZÁMÍTÓGÉPEZÉS

látásromlás,
gerinc problémák,
rossz testtartás

KEVÉS ALVÁS

fáradtság egész nap,
ingerlékenység,
sok kávé/energiaital
fogyasztás

TÚLZOTT
FOGYÓKÚRA

fáradtság, szédülés,
kedvetlenség,
kevés energia

SOK ÉDESSÉG
FOGYASZTÁSA

elhízás,
romló fogak,
sok pénzköltés,
este nehéz elalvás

SOK
GYORSÉTTERMI
ÉTEL
FOGYASZTÁSA

elhízás,
sok pénzköltés,
emésztési problémák

KEVÉS FOLYADÉK
FOGYASZTÁSA

izmok görcsölése,
fáradtság, szédülés,
székrekedés,
kevés vizelet

MOZGÁSSZEGÉNY
HÉTKÖZNAPOK

elhízás,
fáradtság,
rossz alvás

KEVÉS GYÜMÖLCS- ÉS
ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS

gyakori betegség,
székrekedés,
vitaminhiány,
egyhangú étkezés

IV/27. Takarékos energiafogyasztás 62/1.

IV/30. Napi menük 69/2.
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M8
IV/30. Napi menük 70/4.
1. Rizsfelfújt (4 adag)
Hozzávalók: 20 dkg rizs, 1 l tej, 1 csipet só,
4 db tojás, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 1 db citrom (reszelt héja)
Elkészítés menete:
• Az átmosott rizst 1,5-2 dl vízben pároljuk
puhára.
• Amikor a rizs elkezd duzzadni, adjuk hozzá
a sót és a tejet! Főzzünk tejberizst!
• Hagyjuk kihűlni. Ha nem főtt meg teljesen a rizs, hűlés közben még felszívja a tejet.
• A tojássárgáját keverjük habosra a cukorral, vaníliás cukorral, reszelt citromhéjjal, majd
adjuk a langyos tejberizshez!
• A tojásfehérjét verjük kemény habbá, majd keverjük óvatosan a masszához.
• Sütőpapírral bélelt tepsibe öntsük a rizst, és 160 fokon körülbelül 30 percig süssük.
Tipp: Cukor helyett használhatunk mézet. A masszához keverhetünk aszalt gyümölcsöket,
például mazsolát vagy áfonyát. Tálaláshoz használhatunk lekvárt, szörpöt, kakaóport.

2. Tojásos nokedli (3 adag)
Hozzávalók: 20 dkg finomliszt, 6 db
tojás, 1 dl víz, só ízlés szerint, 1 evőkanál
zsiradék
Elkészítés menete:
• Tegyünk egy fazék sós vizet a főzőlapra
melegedni!
• Keverjünk habverővel csomómentes
masszát a lisztből, 3 darab tojásból,
kevés vízből! Közben sózzuk!
• Az elkészült massza ne legyen se túl folyós, se túl sűrű!
• A forrásban lévő vízbe szaggassuk a nokedlit nokedliszaggatóval!
• A víz újraforrása után 1 percig főzzünk minden adagot, majd szedjük ki a nokedliket!
• Verjük fel a megmaradt 3 darab tojást!
• Egy serpenyőben forrósítsuk fel az olajat!
• Adjuk hozzá a kész nokedlit! Ha átmelegedett, öntsük rá a felvert tojásokat!
• Tetszés szerint süssük készre a tojásos nokedlit!
Tipp: A nokedlitésztát elkészíthetjük fele-fele arányban teljes kiőrlésű liszttel és sima
liszttel. Ha nincs nokedliszaggató a konyhai készletben, nagylyukú sajtreszelőn is
készíthetjük a nokedliket. Az étel mellé fogyaszthattok savanyúságot vagy friss fejes
salátát!

M9
IV/30. Napi menük 70/4. folytatás
3. Borsófőzelék tükörtojással (2 adag)
Hozzávalók: 500 g zöldborsó, 3 evőkanál olívaolaj, 3 evőkanál finomliszt, 2
kávéskanál fűszerpaprika, 150 ml tej, 0,5
csokor petrezselyem, 3 csipet só, 2 tojás
Elkészítés menete:
• A borsót az olajon megpároljuk, rászórjuk a finomra vágott petrezselymet és
sóval ízesítjük.
• Lehintjük liszttel és pirospaprikával, összeforgatjuk, majd felöntjük tejjel.
• Néha megkeverve, pár perc alatt összemelegítjük.
• Kis olajat serpenyőben hevítünk. Ráütjük a 2 tojást és készre sütjük.
Tipp: Sűrítéshez használhatunk teljes kiőrlésű lisztet. Tej helyett használhatunk vizet.

IV/31. Családi bevételek és
kiadások 73/5.

NEM LESZ TARTOZÁSOM

ELMEGYEK DOLGOZNI

ELBOCSÁTANAK A
MUNKAHELYEMRŐL

MEGDICSÉR A FŐNÖKÖM

NEM VÉGZEM EL A MUNKÁM

KÖLCSÖNT KELL KÉRNEM
A BARÁTOMTÓL / BANKTÓL

NEM TUDOM BEFIZETNI
A CSEKKEKET

NEM ÖLTÖZÖM FEL

NEM KAPOK FIZETÉST

NEM TUDOM BEFIZETNI
A CSEKKEKET

III. Karton mellékletek
M10
III/20. Háztervezés – Az alaprajz 44/1.

!

padlás

pince

függöny

emelet

munkavédelmi
sisak

!

!

bejárati ajtó

!
vízszerelő

szobafestő

!
garázskapu

családi ház

kalapál

kinyitja az
ablakot

lehúzza a
redőnyt

lenyírja
a füvet

megnyitja a
csapot

