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BEVEZETŐ

Kedves Harmadik Osztályos Gyerekek!

Ebben a tanévben is érdekes ismeretekkel gyarapodhattok. Új anyagokat, szerszámo-
kat, tárgykészítési eljárásokat sajátíthattok el. 
Minden munkadarabhoz részletes listát találtok a szükséges eszközökről és anyagok-
ról, valamint a munka menetének lépéseiről. Az izgalmas alkotómunka közben keres-
setek újszerű megoldásokat! Törekedjetek az egyéni kivitelezésre, engedjétek, hogy
a fantáziátok szárnyaljon, de hallgassátok meg társaitok ötleteit, véleményét is! A cso-
portmunkánál közös megállapodásra kell jutnotok.
Munkátok során fektessetek nagy hangsúlyt a pontosságra!
Sok ötlettel, tanáccsal szeretnénk segíteni munkátokat és ráirányítani figyelmeteket a 
környezetet jobban kímélő megoldásokra.
Az idegen szavak jelentését a tankönyv végén lévő Fogalomtárban nézhetitek meg.
Munka közben mindig legyetek körültekintőek! Saját és társaid testi épségének és kör-
nyezetetek megóvásának érdekében tartsátok be a következő szabályokat!
• Vigyázzatok a tankönyv tisztaságára és épségére, mert mások is használni fogják 

utánatok! A technikafüzetetekbe jegyzeteljetek, tervezzetek!
• Padotok védelmére használjatok újságpapírt, szükség esetén rajztáblát!
• Óvatosan bánjatok a balesetveszélyes eszközökkel (késsel, ollóval, tűvel, metszőol-

lóval, kalapáccsal)! Mindig rendeltetésszerűen használjátok ezeket!
• Ha befejeztétek a munkát, rakjatok rendet! Tisztítsátok le a padot, és mossatok kezet!

A tankönyvben ikonok is segítik majd a munkádat.

  A füzetben (írólapon, rajzlapon) oldd meg a feladatot!

  Tegyetek anyagmintát a gyűjtődobozba!

  Dolgozzatok párokban, vagy alkossatok 4-6 fős csoportokat! 

  Vigyázz, balesetveszélyes!

  Kísérletezz, végezz megfigyeléseket!

  Otthonról kell hoznod.   

  Szorgalmi feladat.   

Az elkészült munkadarabokkal díszítsétek a környezeteteket, szerezzetek örömet velük 
szüleiteknek, testvéreiteknek vagy saját magatoknak!

  Dolgozzatok párokban, vagy alkossatok 4-6 fős csoportokat! 

  A füzetben (írólapon, rajzlapon) oldd meg a feladatot!

  Vigyázz, balesetveszélyes!

Európai Szociális
Alap
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ISMÉTELJ!
Az anyagok és tulajdonságaik

Milyen képlékeny anyagokkal dolgoztál második osztályban? Emlékezz vissza, miket 
készítettél ezekből!

Mi a közös a felsorolt nyersanyagokban: kavics, levél, termések, magvak, vessző?
Mire használtad ezeket?

Milyen műveleteket végeztetek a papír munkadarabok készítése során?
Minek alapján választottátok ki ezekhez a megfelelő papírt?

Melyik anyag megmunkálásához szükségesek az alábbi képeken látható szerszámok? 
Nevezzétek meg őket!

Soroljatok fel fából készült szerkezeteket, használati tárgyakat!

1.

5.

4.

3.

2.2.
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Csoportosítsd a fonal alapanyagait aszerint, hogy növényi vagy állati eredetűek!
kender,  a nyúl szőre,  a selyemhernyó szála,  gyapot,  len,  a juh gyapja
Milyen eljárással készül a fonalból textil? 

Háztartási ismeretek
Miben segítetek otthon a hétvégi takarításban? Beszéljétek meg, milyen sorrendben 
végzitek az egyes műveleteket!

Soroljatok fel egészséges és egészségtelen ételeket!

Mit mosogatnál el először? Írd le a füzetedbe a helyes sorrend betűjeleit! 
e   lisztes tál       ü   pohár      s   zsíros tepsi       gy   levesestányér

Milyen színű kukába kell tenni az alábbi újrahasznosítható hulladékokat?
műanyag,   fém,   papír,   színes üveg,   fehér üveg

Mit dobhatunk az alábbi gyűjtőedényekbe?

Írd le a technika füzetedbe, milyen számon hívható a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők!
Minek a telefonszáma a 112-es?

Mit jelentenek az itt látható közlekedési táblák? Párosítsd a betűjeleket a számokkal! 
Írd le a párokat!
1. Behajtani tilos!      2. Gyalogút      3. Elsőbbségadás kötelező!      4. Gyalogos-átkelőhely

Közlekedés

a) b) c) d)

6.

1.

5.

4.

3.
2.

1.

2.

6.

3.

1.

4.

2.
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Nézd meg figyelmesen a képeket! Írd le a helyes válaszok betűjelét!

g i j

fd e

• Melyik képen közlekednek szabálytalanul a kerékpárosok? Miért? 

• Melyik vasúti sorompó jelez tilosat?

• Melyik gyerek halad a járda biztonságos részén?

•   Melyik irányba nézel először, 
mielőtt lelépsz a járdáról?

Ki tud 3 perc alatt több szárazföldi, vízi és légi közlekedési eszközt gyűjteni?
Alkossatok csoportokat, és osszátok meg a munkát egymás között!
Az a jármű, amelyik nem szennyezi a levegőt, 2 pontot ér.

 Mire hívja fel a figyelmet a Beporzók napja?
Olvasd le a logóról, hogy mikor tartjuk!

5.

4.

3.

ba c

h

3.
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ŐSZIDŐ
Szüreti hangulat

Alakítsatok 4-5 fős csoportokat!

Próbáljatok meghajlítani különböző vastagságú papírokat: szalvétát, írólapot, kar-
tont! Melyik lett a legszebb?

Nézzétek meg a képet! 
Miből állnak a szőlőszemek? Hogyan vannak egymáshoz rögzítve? 
Mely tulajdonságai miatt használunk origamipapírt a karikák elkészítéséhez?
Milyen alakú papírból készültek a szőlőszemek?

Készítsétek elő a szükséges anyagokat és eszközöket!

Osszátok fel egymás között a feladatokat! Ha ezt ügyesen teszitek, a csoport minden 
tagja folyamatosan tud dolgozni.

Értékeljétek a csoportok munkáját a következő szempontok szerint:
mennyiség, minőség (ragasztás tisztasága), együttműködés, fegyelem!

Díszítsétek a tantermet az elkészült munkákkal!

Gyűjtsetek szüreti dalokat! Énekeljetek el, vagy
hallgassatok meg néhányat munka közben!

A munka menete:
• a lapok vonalazása (a csíkok javasolt szélessége 2 cm = 20 mm);
• a csíkok nyírása;
• a karikák ragasztása (kb. ujjnyi vastagságúak, de különböző nagyságúak is lehetnek);
• szőlőlevél átrajzolása alaklemezről, nyírás (színezés);;
• a szőlőfürt összeállítása néhány karika elkészülte után.

Eszközök:
• vonalzó
• ceruza
• olló
• szőlőlevél az alaklemezhez

Anyagszükséglet:

• színes origamipapír (lila, kék, sárga, zöld)
• 12 × 12 cm-es zöld vagy fehér lap
• ragasztó

5.
4.

3.

2.
1.

8.
7.

6.6.

8.
7.

Készítsetek csoportmunkában szőlőfürtöt, amelyek felfüggesztésével őszi han-
gulatot varázsolhattok a termetekbe!

2.
1.
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Madárijesztő

 1.  Nézd meg a képet! Sorold fel, milyen anyagok felhasználásával készül a madár-
ijesztő haja, feje és keze, teste, karja, szeme!

 2. Állítsd helyes sorrendbe a munkafázisokat! Csak a betűjeleket írd le!
      a) A kalap díszítése.  d) A szemek felragasztása.
      b) A kar elkészítése fonással. e) A testrészek összeállítása csomózással,
      c) A fej és a kéz nyírása.                    ragasztással.
 3.  Azonos sorrendet állítottatok fel? Beszéljétek meg!

A karját legkönnyebben zsinórból (cipőfűzőből) tudod megfonni, de vastag fonal-
lal vagy vékonyra vágott szövetcsíkkal is próbálkozhatsz.

 4. Nézzétek át az eszközök és anyagok listáját! Írd fel, amit otthonról kell hoznod!

Eszközök:
• rajztábla, ruhacsipesz
• színes ceruza
• olló
• nagyító (a textilanyag-vizsgálathoz)

Anyagszükséglet:

• 3-5 db kb. 40 cm-es zsinór
(vastag fonal, szövetcsík)

• fej és kéz az 1. mellékletből
•  kb. zsebkendő nagyságú színes,

mintás textildarab
• cérna, fonal
• 2 gomb 
• 1 hurkapálca
• ragasztó, rafia

Vizsgáljátok meg a különböző textileket, nevezzétek meg az anyagok fajtáját! 

 Tapintsátok meg, próbáljátok összegyűrni, eltépni, elvágni őket! Nézzétek meg fény 
felé fordítva, esetleg nagyító alatt! Néhány perc vizsgálódás után számoljatok be a
tapasztalataitokról egymásnak!

1.
2.

 2. Állítsd helyes sorrendbe a munkafázisokat! Csak a betűjeleket írd le!
      a) A kalap díszítése.  d) A szemek felragasztása.

2.
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  Vizsgáld meg a dobozodban lévő cérnát, fonalat és 
az elkészített fonatot! 
• Próbáld elszakítani őket! Melyik a legerősebb? Miért? 
•   Mérd meg, hány centiméteres fonat lett a felhasz-

nált fonalból! Miért?

 Beszéljétek meg, hogy az anyagok mely tulajdonságai 
miatt választottunk a bábu fejének vékony kartont, 
a testének textilt, a karjának fonalat!

  A bábuval két óra alatt kell elkészülnöd. Haladhatsz a saját sorrended szerint is.

A kar elkészítésének menete:
• Csomózz össze 3 zsinórt (vastag fonalat vagy szövetcsíkot), és csipesszel rög-

zítsd a rajztábládhoz!
• Nézd meg a háromeres fonás ábráját!

A szélső szálat tedd mindig középre (felváltva jobbról, majd balról)! Ügyelj, hogy 
a szálak mindig feszesek maradjanak! Ha készen vagy, csomózd meg a végét!

• Ha van kedved, próbáld ki a spirálfonást is! Az egyenes szálat ne mozdítsd el 
a helyéről, a hurkot mindig húzd feszesre a másik mellé!

    Háromeres fonás                Bal és jobb spirál

A fej és a kéz elkészítésének menete:
• A madárijesztő fejét és kezeit az 1. mellékletben megtalálod. 
• Nyírd ki, ragaszd fel a gombokat, majd díszítsd színezéssel vagy ragasztással!

Ha van más ötleted, valósítsd meg bátran!

A madárijesztő összeállítása:

•  Csomózd meg a textilt az egyik sarkánál, de mielőtt meghúzod a csomót, fűzd 
bele a madárijesztő karját!

• Ragasztással rögzítsd a fejét és a kezeit!
• Figyeld meg a képen a mozgatószálak hosszát és a rögzítések helyét!
• Ragassz vékony cérnát a fej és a kezek hátlapjára, majd kösd rá két hurkapálcára!

Így külön tudod mozgatni a fejét és a kezeit.

3.

4.
9
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Beszéljétek meg, milyen típusú házakat láttatok a séta alkalmával! 

• Soroljátok fel a megfigyelt házak jellegzetességeit!
•  Mikor építhették ezeket a házakat? Miből következtettek erre?
•  Hasonlítsátok össze, milyen anyagokból építették a házakat régen, és miből építik 

ma!

Mondd el, te milyen típusú házban laksz!

Rajzold le a házatokat, vagy egy olyan házat, amilyenben szeretnél lakni!

Őszi séta

1.   Tegyetek rövid sétát a lakóhelyeteken, az iskolátok környékén! Gyűjtsetek 
őszi terméseket, leveleket, amelyeket a következő órán fel tudtok használni a 
nyaklánc elkészítéséhez! A leveleket otthon préseljétek le! 

2.  Vigyetek magatokkal a sétára növényhatározót, és keressétek meg benne azo-
kat a növényeket, amelyeket nem ismertek! 

3.  Figyeljétek meg a házakat, az épületeket a séta során!
4.  Nézzetek utána, vannak-e műemlékek a lakóhelyeteken! Ha igen, mit tudtok 

róluk? 
•  Folyik-e építkezés a közeletekben? Kik dolgoznak ott? Milyen gépeket, esz-

közöket használnak?
•  Ha vannak építkezéssel kapcsolatos élményeitek, meséljétek el társai-

toknak!

1.

2.
3.

1.

3.
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A természet ékszerei

Hozd magaddal az összegyűjtött őszi terméseket, leveleket! Bármi alkalmas, 
amit fel tudsz fűzni (levelek, bogyók, repítőhártyás magok stb.). A kemény 
terméseket (bab, kukorica) egy éjszakára áztasd hideg vízbe!

Tervezz nyakláncot, karkötőt, fülbevalót őszi 
termésekből! Ötleteket kaphatsz a képről.

Miután kialakítottad a mintát, fűzd fel a ki-
választott terméseket a hímzőfonalra!
A ke mény magok átszúrásakor légy elővi-
gyázatos, nehogy megsértsd magad a tűvel!

Ha azt szeretnéd, hogy alkotásod tartós maradjon, fújd le hajlakkal!

 Készítsetek őszi levelekből, nagyobb termésekből, ágacskákból füzért a tanterem
díszítésére! Kötözzétek őket a száruknál fogva egy erősebb zsinegre!

1.

2.

3.
4.

Eszközök:
• tű
• olló

Anyagszükséglet:

• őszi termések
• préselt levelek
• hímzőfonal

4.
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OTTHON, CSALÁD, ÉLETMÓD
Lakóházak

Szüleid segítségével mérd meg a lakásotok helyiségeinek hosszát és széles-
ségét! A mérések eredményét írd le a füzetedbe! Az eredményeket méterben 
add meg! Ha szükséges, kerekíts! Gyűjts képeket különböző házakról, lakások 
belső helyiségeiről!

Milyen településtípusokat látsz a képeken? Írd le a füzetedbe! 
Karikázd be annak a nevét, amelyik a te lakóhelyedre jellemző!

1.

Alkossatok 4-5 fős csoportokat!
• Vegyétek elő a gyűjtött képeket! Válogassátok szét a következő szempontok szerint: 

családi házak, társasházak, lakótelepi házak!
•  Nézzétek meg a csoportosított képeket! Melyik településtípusra jellemzőek?

Beszéljétek meg, mi a különbség a lakás és az otthon között!
Az otthonunk az a hely, ahová a napi munka és tanulás után örömmel térünk haza. 
Visszatükrözi az egyéniségünket, az ízlésünket. 
Egy lakás berendezése hosszú évekig is eltarthat, és életünk során folyamatosan ala-
kítjuk, változtatjuk, díszítjük.

 Válogassátok ki a lakás belső helyiségeit ábrázoló képeket!
 Beszéljétek meg, melyik helyiségnek mi a szerepe!
• Melyik nélkülözhetetlen a mindennapi életünkben?
• Hol tölti a család a legtöbb, hol a legkevesebb időt? 
• Hol tartózkodtok ti a legszívesebben? Miért?
• Ha lehetőségetek lenne átalakításra, milyen változtatásokat javasolnátok a szüleiteknek?
• Milyen hasonlóságok és különbségek vannak egy két- és egy öt-hat tagú család ott-

hona között?

 Készítsetek tablókat a gyűjtött képekből!

2.

1. 2. 3.

3.

4.

5.

1.

2.

4.
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Lakások belülről

A két alaprajz ugyanazt a lakást ábrázolja.
• A két alaprajz közül melyik a lakás és melyik az otthon? Miért?
• Milyen helyiségeket láttok a képeken?
• Milyen berendezési tárgyak vannak a konyhában, a fürdőszobában?
• Melyik két helyiség van egy légtérben?
• Változott-e a belső elosztása? Milyen átalakítás történt?

Beszélgessetek a saját lakásotok méreteiről, elrendezéséről!

Készítsd el te is a 2. mellékletben található négyzetrácsos lapra a lakásotok alaprajzát! 
A mért adatokat arányosan kicsinyítsd (1 cm = 1 m)! Hogyan fejeznéd ezt ki méret-
aránnyal?

1.

2.
3.
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Otthon a lakásban
Csoportosítsátok a felsorolt tárgyakat a megadott szempontok szerint!1.

  1. számítógép 11. hajszárító
  2. kép 12. váza
  3. ágy 13. telefon
  4. turmixgép 14. DVD-lejátszó
  5. szőnyeg 15. függöny
  6. porszívó 16. televízió
  7. asztal 17. tányér
  8. hűtőszekrény 18. fotel
  9. rádió 19. szekrény
10. terítő 20. tükör

4.

3.

Hogyan lesz egy lakásból otthon? 
•  Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, amikor a bennünket körül vevő

tárgyakat kiválasztjuk, megvásároljuk?
• Mitől lesz egyedi a környezetünk?
• Hogyan tudjuk időről időre változatossá tenni az otthonunkat?

Milyen tárgyak vannak a te szobádban? Mivel és hogyan szoktad díszíteni? 
Gyűjts olyan ötleteket, amelyeket kevés pénzből is meg lehet valósítani!

Nézd meg a képeket! Melyiket mire használták? 

2.

  1. számítógép 11. hajszárító
  2. kép 12. váza
  3. ágy 13. telefon
  4. turmixgép 14. DVD-lejátszó
  5. szőnyeg 15. függöny
  6. porszívó 16. televízió
  7. asztal 17. tányér
  8. hűtőszekrény 18. fotel
  9. rádió 19. szekrény
10. terítő 20. tükör

  1. számítógép 11. hajszárító
  2. kép 12. váza
  3. ágy 13. telefon
  4. turmixgép 14. DVD-lejátszó
  5. szőnyeg 15. függöny
  6. porszívó 16. televízió
  7. asztal 17. tányér
  8. hűtőszekrény 18. fotel
  9. rádió 19. szekrény
10. terítő 20. tükör

HASZNÁLATI
TÁRGYAK

HÁZTARTÁSI
ESZKÖZÖK

SZÓRAKOZTATÓ
ELEKTRONIKAI

BERENDEZÉSEK
DÍSZTÁRGYAK

1.
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Babaház

Eszközök:
• vonalzó
• ceruza
• olló

Anyagszükséglet:
• színes papírok
• különböző méretű dobozok
• gyufásskatulya, cipősdoboz
• ragasztó

Alkossatok 4-5 fős csoportokat, és beszéljétek meg, milyen lakóhelyiséget fogtok
készíteni!

Tervezzétek meg a bútorokat! 

Vonjátok be színes papírokkal, majd állítsátok össze!

Rendezzétek be a helyiséget, és ragasszátok a helyükre a berendezési tárgyakat!
Ötleteket kaphattok a képekről.

1.

2.

Készítsetek lakást egy legócsalád számára! Hozzátok magatokkal az otthon 
gyűjtött papírdobozokat!

3.
4.

1.
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HÁZTARTÁS
Gazdálkodj okosan!

Újévkor az emberek gyakran tesznek fogadalmakat. Neked milyen terveid, 
célkitűzéseid vannak az új esztendőre?

A hétköznapokon át kell gondolnunk a napi időbeosztásunkat. Ahhoz, hogy mindenre 
jusson idő, érdemes napirendet készítenünk.

Írd le egy hétköznapodat ébredéstől lefekvésig! Sorold fel, milyen tevékenységeket 
végzel! Írd le azt is, hogy hány órától hány óráig végzed!

Milyen szakkörre, edzésre, különórára jársz? Készíts hasonló táblázatot!

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1400–1500 szolfézs hittan gitár angol szolfézs

1500–1600 foci szabadidő szín-
játszókör gyakorlás gitár

1600–1700 gyakorlás angol szabadidő foci edzés

Mesélj arról, hogy nálatok hogyan telik a hétvége! Mennyiben különbözik a hétközna-
poktól?
• Ki tervezi meg a család programját? Milyen közös tevékenységeket végeztek?
• Milyen házimunkában szoktál segíteni? Ezek közül van-e olyan, ami mindig a te fel-

adatod?

Idő Nap

1.

3.

2.

1.

2.
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Nemcsak az időnket, hanem a pén-
zünket is be kell osztani. Minden 
hónapban át kell gondolnunk, mit 
kell kifizetnünk, és a maradékkal 
hogyan gazdálkodhatunk. Nem 
vásárolhatunk meg mindent, amit 
szeretnénk. Gyakran takarékos-
kodnunk kell, amíg vágyaink telje-
sülnek, és néha le kell mondanunk 
egy-egy áhított dologról. 

Szoktál-e szüleiddel vásárolni? Mondd el, szerinted mennyibe kerülnek a felsorolt élel-
miszerek!
    1 doboz tojás                    1 kg kenyér                     1 kg krumpli                        1 l tej

Beszéljétek meg, mi mindenen lehet takarékoskodni! Te hogyan tudsz segíteni ebben 
szüleidnek?

Szoktál-e zsebpénzt kapni? Mit vásárolsz belőle? Van-e olyan dolog, amit nagyon
szeretnél megvenni, és gyűjtöd rá a pénzt?

4. Memóriajáték
Egymás után egy-egy szóval válaszoljatok 
a kérdésekre! Aki helytelenül válaszol vagy 
olyan dolgot mond, ami már elhangzott, ki-
esik a játékból.
• Milyen számlákat kell a szüleidnek minden 

hónapban kifizetnie?
• Mit kell mindennap megvenni a boltban?
• Mondj olyan terméket, amit nagybevásár-

láskor szoktunk megvenni!
• Melyek azok a dolgok, amelyeket csak ak-

kor veszünk meg, ha marad rá pénzünk?

Nézz utána, mit jelent és miért fontos az energiatakarékosság!
Írd le a füzetedbe, hogy a te családod hogyan takarékoskodik az energiával!
Te hogyan segítesz ebben?

5.

6.

7.

5.

7.
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Ünnep a családban
A családi ünnepek mindig nagyon emlékezetesek. Ilyenkor összegyűlik a család
apraja-nagyja, és egy vidám napot tölt együtt. Fontos, hogy előre megtervezzük,
milyen feladataink vannak aznapra. Az ünnep előtt minden családtag kiveszi részét
az előkészületekből és a házimunkákból.

Milyen ünnepeket szoktatok családi körben megünnepelni?

Beszélgessetek arról, melyik ünnepet szeretitek a legjobban!
• Kiket szoktatok meghívni? Miben szoktatok segíteni?
• Vegyétek sorra, miben különbözik az ünnepnap a hétköznapoktól!
• Meséld el, hogyan készültetek a karácsonyi ünnepekre!

Az ünnepnapokon különösen figyelünk a lakás tisztaságára és az ünnepnek megfelelő 
díszítésére. Ilyenkor az asztalt olyan étkészlettel és evőeszközökkel terítjük meg, amit 
a hétköznapokon nem használunk. Egy szépen megterített asztalhoz mindenki szíve-
sebben ül le.

Mivel díszítenél egy karácsonyi, egy húsvéti vagy egy születésnapi asztalt?
Hogyan díszítenéd a lakás egyéb részeit ezeken az ünnepnapokon?

1.

3.

2.
1.
2.
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Szalvétahajtogatás

A hajtogatás leggyakrabban használt jelzései:

a papír széle    Hajtsd meg a vonal mentén, 
hajtásél     majd nyisd ki újra!
középvonal     Fordítsd meg!
Hajtsd előre! 
Hajtsd hátra!    Vágd be a jelzésig!

papír széle, vágásél

hajtásél

középvonal

Hajtsd előre!

Hajtsd hátra!

Hajtsd meg a vonal mellett, majd hajtsd ki újra!

Fordítsd meg!

Vágd be a jelzésig!

papír széle, vágásél

hajtásél

középvonal

Hajtsd előre!

Hajtsd hátra!

Hajtsd meg a vonal mellett, majd hajtsd ki újra!

Fordítsd meg!

Vágd be a jelzésig!

papír széle, vágásél

hajtásél

középvonal

Hajtsd előre!

Hajtsd hátra!

Hajtsd meg a vonal mellett, majd hajtsd ki újra!

Fordítsd meg!

Vágd be a jelzésig!

papír széle, vágásél

hajtásél

középvonal

Hajtsd előre!

Hajtsd hátra!

Hajtsd meg a vonal mellett, majd hajtsd ki újra!

Fordítsd meg!

Vágd be a jelzésig!

papír széle, vágásél

hajtásél

középvonal

Hajtsd előre!

Hajtsd hátra!

Hajtsd meg a vonal mellett, majd hajtsd ki újra!

Fordítsd meg!

Vágd be a jelzésig!

papír széle, vágásél

hajtásél

középvonal

Hajtsd előre!

Hajtsd hátra!

Hajtsd meg a vonal mellett, majd hajtsd ki újra!

Fordítsd meg!

Vágd be a jelzésig!

papír széle, vágásél

hajtásél

középvonal

Hajtsd előre!

Hajtsd hátra!

Hajtsd meg a vonal mellett, majd hajtsd ki újra!

Fordítsd meg!

Vágd be a jelzésig!

papír széle, vágásél

hajtásél

középvonal

Hajtsd előre!

Hajtsd hátra!

Hajtsd meg a vonal mellett, majd hajtsd ki újra!

Fordítsd meg!

Vágd be a jelzésig!

A madár elkészítésének menete:

A zsebes evőeszköztartó elkészítésének menete:
1. 2. 3. 4. 5.

A nyitott végénél 
húzogasd szét a 
rétegeket!

1. 4. 5.2. 3. 6.

7. 8. 9. 10.
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Táplálkozz egészségesen!
Az emberi szervezet működéséhez a megfelelő tápanyagok (fehérjék, szénhidrátok, 
zsírok, ásványi anyagok, rostanyagok) mellett a vitaminok is elengedhetetlenek.
Az élő szervezet számára legfontosabb a víz. Másra van szüksége egy növekedésben 
lévő gyermeknek, és másra a felnőtteknek. 

Az egészségtelen táplálkozás betegségeket okozhat! 

Mire hívja fel figyelmünket a táplálékpiramis?

A találós kérdések megfejtései fontos vitaminforrások. Versenyezzetek, ki találja meg 
leggyorsabban az összes megoldást!

• Gyümölcs vagyok, édes vagyok, ha megértem, piros vagyok. Télen elrejt jól
a kamra, mi is volnék, ha nem…

• Benn a vízben vígan élek, vergődöm a partra téve, szálka nélkül nem létezem, 
testem fedi sok pikkelyem.

• Kiskoromban nyersen esznek, ízét adom a levesnek. Barátom a petrezselyem, 
egy csomóba kötik velem.

• Folt hátán folt, tű benne sosem volt. Bízzák a kecskére, nem lesz meg estére.

Gyűjtsetek hasonló fejtörőket ti is!

Soroljatok fel egészséges ételeket, amelyeket szerettek!
Van-e olyan kedvenced, amiből kevesebbet kellene enned? Miért?

1.

3.

2.

4.

Tej, tejtermékek
(sajtok, túró, kefir, joghurt)

Zöldségfélék, gyümölcsök

Teljes kiőrlésű kenyér és péksütemény, 
rizs, tésztafélék, burgonya, hüvelye-

sek, gabonapelyhek

Folyadékfogyasztás 
és fizikai aktivitás

2.

3.
4.

Édességek, méz, barna cukor

Zsiradékok

Húsok (baromfi, hal), tojás
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Vitaminsaláta

 A következő órán csoportokban fogtok dolgozni. Egy gyümölcssaláta elkészí-
tése és ízléses tálalása lesz a feladatotok. 
1.  Alkossatok csoportokat, és tervezzétek meg a munkát! Gyűjtsétek össze

a saláták elkészítéséhez és a terítéshez szükséges anyagokat és eszközöket!
2. Beszéljétek meg, ki mit fog hozni otthonról! Írjátok is le!

A gyümölcssaláta hozzávalói
(kb. 20 fő):
• 4 alma
• 6 narancs
• 6 banán
• 3 kivi
• 1 dl méz

Az elkészítés menete:

• Mossátok meg a gyümölcsöket!
•  Daraboljátok fel, és tegyétek őket 

egy nagyobb tálba! 
•  Csor gassátok rá a mézet, és ke ver-

jétek össze! 
•  Rövid időre tegyétek hűtőbe!

A zöldségsaláta hozzávalói
(kb. 20 fő):
• 3 piros színű paprika
• 2 kígyóuborka
• 2 kis fej lila hagyma
• 3 nagyobb paradicsom
• 1 evőkanál ecet
• 6 evőkanál olívaolaj
• só, bors

Az elkészítés menete:
• A zöldségeket mossátok és hámoz-

zátok meg, majd vágjátok nagyon 
apróra!

•  Tegyétek egy tálba, keverjétek el, 
sózzátok, borsozzátok! 

•  Öntsétek az olajat és az ecetet  a sa-
látára, majd forgassátok össze!

•  Rövid időre tegyétek hűtőbe!
•  Friss rozskenyérrel tálaljátok!

Az éles eszközökkel óvatosan dolgozz, 
nehogy balesetet okozz velük!
Munka előtt mossatok kezet!

Szüleid segítségével mókás gyümölcs- és zöldségszobrokat készíthetsz,  melyek ehető 
díszei lehetnek a terített asztalnak.

3.
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FAFAJTÁK
A fa megmunkálása

A fafaragás ősi mesterség. Az emberek először a haszná-
lati tárgyaikat díszítették ilyen módon. Napjainkban is 
sokan foglalkoznak a fa művészi megmunkálásával.

 Érdeklődj, van-e a környékeden fával dolgozó művész!
Sorold fel, milyen eszközöket használnak a fafaragók 
és a faszobrászok!

A fa felhasználása az évszázadok során egyre szélesebb körűvé vált, számos új mes-
terség alakult ki, mint az asztalos, az ács, a bodnár, a kádár, a pintér, a kosárfonó vagy
a hangszerkészítő. Napjainkban a fa az építőipar és a bútoripar egyik legfontosabb 
alapanyaga. Számos előnyös tulajdonsága teszi kiváló építőanyaggá. Otthonos, meleg 
hatást kelt, jól társítható más anyagokkal.

Megmunkálásuk szerint a fák két csoportba 
oszthatók: puhafák: hárs, fenyő, nyár, fűz stb. 
keményfák: akác, körte, juhar, cseresznye, 
tölgy, dió, bükk stb.

Milyen fából készülnek a felsorolt tárgyak?
Írd a füzetedbe a sorszám mellé a P vagy a K 
betűt! Indokold válaszod!

1. tetőgerenda       2. bútor       3. vágódeszka     
4. szobor                     5. tál               6. játék

Nézz utána, milyen más fafajták vannak! 
Mit készítenek belőlük?
Az élő fára is nagy szükségünk van.
Hogyan óvhatjuk a környezetünk fáit?

Ács

Kosárfonó

Hangszerkészítő

1.

2.2.
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Szélmalom

 1. Beszélgessetek a szélmalmokról! Hogyan működtek? Mire használták őket?
2. Nézz utána hazánk szélmalommúzeumainak! Hol találhatók? Mi jellemző rájuk?
3. Mire használhatjuk még a szél energiáját?

Szélmalom Szélerőmű

Eszközök:
• metszőolló
• tetősablon

Anyagszükséglet:

• gallyak
• kartonpapír
• 1 db postagumi (vastag befőttesgumi)
• 1 papírhenger
• 1 parafa dugó
• 2 db faspatula
• 1 db nagy fejű gombostű vagy rajzszög
• folyékony ragasztó
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Nézd meg a képeket! Állítsd helyes sorrendbe a munkafázisokat a sor elején lévő betűk 
leírásával! Ha jól dolgozol, egy szerszám nevét kapod. Mire használják?
Y  Tekerd a postagumit duplán a papírhenger közepére! Fűzd bele körben szorosan 

a gallyakat!
G  Nyesd a gallyakat a metszőollóval, a papírhenger magasságával azonos hosszú-

ságúra!
A  Színezd ki, majd ragaszd össze a faspatulákat! Erősítsd rá őket a parafa dugóra 

egy gombostűvel vagy rajzszöggel!
U Állítsd össze a szélmalmot!
L  Rajzold körbe a tetősablont! Nyírd ki, és ragaszd össze a széleit!

Készíthetsz más eszközöket is fából. Nézd meg a képeket!
Tervezz te is hasonlókat!

1.

2.
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Fakeretes fonalkép

Eszközök:
• ceruza
• vonalzó
• kalapács

Anyagszükséglet:

• kb. 10 × 10 cm-es deszka (puhafából)
• 15-20 db szeg (vékony, rövid, nagy fejű)
• hímzőfonal
• csiszolópapír

Állítsd össze a képek alapján a munka menetét! Írd le helyes sorrendben a lépéseket!

A szöggel és kalapáccsal nagyon óvatosan, figyelmesen dolgozz!

1.1.
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A TEXTIL ÉS MEGMUNKÁLÁSA
A textíliák előállítása és jellemzői

Minden textília fonalból készül. A fonalakhoz szükséges szálak növényi vagy állati 
eredetűek lehetnek. Ezeken kívül elterjedtek a mesterségesen előállított műszálak is. 
A különböző fonalakból különböző tulajdonságú textíliák készíthetők.

A fonalakból többféle eljárással készülhet textília. Nézd meg a képeket, és nevezd meg 
ezeket az eljárásokat!

Vizsgáld meg a ruhadarabjaidat és a tanteremben található textíliákat! Melyik eljárás-
sal készülhettek? 

Készíts könyvjelzőt szálbehúzással! 

Nézd meg az alábbi képeket!
Milyen textíliából készíthető el legkönnyebben a könyvjelző? Indokold meg a válaszod!

1.

2.

4.
3.

Eszközök:
• nagy lyukú, tompa végű tű (merkelőtű)
• olló

Anyagszükséglet:

• 20 × 7 cm-es kongré
• hímzőfonal

Az elkészítés menete:
• Tervezd meg a mintát egy négyzetrácsos lapra! 
• Fűzz kb. 40 cm hosszú hímzőfonalat a tűbe!
• Egy szállal dolgozz, ne köss csomót a végére!
• Szálbehúzással kövesd a mintát! Ha rojtozod, egyenletesen nyírd le a fonalvégeket, 

majd csomózd össze!
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A textíliák megmunkálása – Varrás
Nézd meg a képeket! Mivel díszítették a ruhákat?

A magyar népi hímzéseket még ma is kézi varrással készítik.

A varrást nem csak díszítésre használjuk. Jól jön ez a tudás egy 
leszakadt gomb felvarrásához, egy kedvenc ruhadarab megja-
vításához, vagy ha meglepetést akarsz készíteni szeretteidnek.

Te mit varrtál már? Milyen eszközökre volt szükséged?

A rajzokon a kézi varrás leggyakoribb öltésfajtáit láthatod. Melyiket használtad már?

Nézz utána, mit jelent a foltvarrás! Gyűjts képeket! Hogyan függ össze a módszer alkal-
mazása a környezetvédelemmel?

4.

1.

2.

3.
Tűbe fűzés kézzel és tűbefűzővel

előöltés (fércöltés) pelenkaöltés

száröltés láncöltés laposöltés

tűzőöltés (gépöltés)

OH_TET03TA_beliv_05_30_press.indd   27OH_TET03TA_beliv_05_30_press.indd   27 2022. 05. 30.   12:39:022022. 05. 30.   12:39:02



28

Eszközök:
• a 3. melléklet az előrajzoláshoz 
• olló
• hegyes, nagy lyukú varrótű (hímzőtű)
• gombostű

Anyagszükséglet:

• 21 × 11 cm-es filcanyag
• hímzőfonal

Az erszény elkészítésének lépései:
• Vágd ki a 3. mellékletben található alkotóelemek sablonját!
• Helyezd a sablonokat a filcre, és rajzold körbe, majd nyírd ki!
• Helyezd egymásra a részeket és tűzd össze gombostűvel!
• Fűzz a tűbe kb. 40 cm-es hímzőfonalat, és az anyag peremétől kb. fél cm-es távol-

ságban varrd végig fércöltéssel!

A munkadarabbal két óra alatt kell teljesen elkészülnöd.

Használd a hímzőfonalat egysorosan! Csak az egyik végére köss csomót, a másik végét 
hagyd rövidre, hogy ne kerüljön bele a varrásba!

         

Beszéljétek meg, hogyan fogjátok díszíteni az erszényeket!

Hímzéshez eredeti népművészeti motívumokkal is dolgozhatsz. Segítenek az alábbi 
források: Hofer Tamás – Fél Edit: Magyar népművészet (Corvina Kiadó, Budapest, 1969);
Gergely János: Magyar motívumok gyűjteménye 40 lapon (Hermit Könyvkiadó Bt., 2017).

7.

8.
9.

1. 2. 3. 4.

Készíts erszényt! Ebben nemcsak a zsebpénzedet, hanem apró tárgyakat is tárolhatsz! 
Olyan anyagot válassz, amit könnyű nyírni és varrni, vékony, formatartó és nem rojto-
sodik! Hogyan hívják ezt az anyagot?

Milyen öltésfajtát alkalmaznál az elkészítéséhez? Miért?

5.

6.
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Gombvarrás
Bizonyára veled is előfordult már, hogy leszakadt egy gombod. Most megtanulhatod, 
hogy hogyan tudod te magad önállóan felvarrni. 

Ezen az órán különböző méretű, formájú színes gombokra lesz szükséged.

Varrj az erszényedre gombot!

A gombvarrás lépései:
• Vágj le egy kb. 40 cm-es hosszúságú fonalat!
• Fűzd be a tűbe!
• Köss csomót a fonal végére!
• Dolgozz az ábrák alapján!

1.

2.

1. 2. 3. 4.

Gombvarrással díszíthetsz is.
Az itt látható képek segítségével gyakorold a gombvarrást! Az elkészült munkadarab-
bal örömet szerezhetsz anyukádnak, testvéreidnek. 
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Papírállatok

Az állat- és növényszeretet napját május 15-én 
ünnepeljük. Nézz utána, milyen rendezvények 
vannak ezen a napon!

Készítsd el önállóan a rajzok és a jelek alapján az 
itt látható állatfigurákat! 
• Olyan színes lapokat használj, amelyek egyik ol-

dalukon fehérek!
• Fekete tollal vagy filctollal rajzold meg az ar- 

cukat!
Ha elfelejtetted a hajtogatás jeleit, lapozz vissza 
a 19. oldalra!

A cicafej elkészítésének menete (5 × 5 cm):

A cicatest elkészítésének menete (8 × 8 cm):

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

1. 2. 3. 4.

1.
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A nyuszifej elkészítésének menete:
Vágj szét egy 10 × 10 cm-es négyzetet az átló mentén két háromszögre!

A nyuszitest elkészítésének menete:

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

1. 2. 3. 4. 6.5.

Az elefántfej elkészítésének menete (5 × 5 cm):

Az elefánttest elkészítésének menete (10 × 10 cm):

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.
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Varázsdoboz
A képen látható varázsdobozzal megajándékozhatod barátaidat, családtagjaidat. 
A játékot kocka formájú dobozból készítheted el. Vizsgáljatok meg egy dobókockát! 
Hány négyzetlapból áll? Hány csúcsa és hány éle van?

A dobozt ragasztással szerelheted össze, majd ki is díszítheted. Használj változatos, 
érdekes anyagokat!

Tervezz különböző alkalmakra vicces dobozlakó figurákat és dekorációkat a dobozra!

Eszközök:
• ceruza
• vonalzó
• olló
• sniccer
• körmösvonalzó

Anyagszükséglet:

• a 4a) és 4b) melléklet (a doboz 
kiterített hálója pillangókkal, 
papírcsíkok)

• ragasztó
• dekoráló anyagok

Tanulmányozd a doboz tervrajzát a mellékletekben! Egészítsd ki a doboz rajzát a mé-
retek megadásával! A tervrajzokon a méretek leggyakrabban milliméterekben vannak 
megadva, de ha úgy könnyebb, centiméterben is számolhatsz.

Ismételd át, mit jelentenek a különböző vonalfajták!

Vonalfajták:

a papír széle, vágásél

karcolás, hajlítás

méretsegédvonal, méretvonal

a papír széle, vágásél

karcolás, hajlítás

méretsegédvonal, méretvonal

a tárgy körvonala, a papír széle, vágásél

karcolás, hajlítás

4.

5.

1.

2.

3.
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A doboz elkészítésének menete:
• Nyírd ki a mellékletben található kiterített doboz hálóját, majd vonalzó mentén 

karcold végig a hajtásvonalakat az olló hegyével! A tető peremén a nyílás elkészí-
téséhez sniccert használj!

• Próbálj egy darab kartont karcolás nélkül meghajtani! Mit tapasztalsz?
• Az összeállítás előtt díszítsd a dobozt!
• Ragaszd össze a dobozt a fülek segítségével!

Milyen alkalomra fogod odaajándékozni a dobozt?

A pillangó és a rugó elkészítésének menete:

• Nyírd ki a mellékletben található további kellékeket, majd színezd ki a kiválasztott 
pillangót! Tervezhetsz más figurát is, de tartsd meg az eredeti méretet!

• Ragaszd össze párban a papírcsíkokat, hogy két hosszú csíkot kapj, majd a két 
hosszú csík végét ragaszd össze egymásra merőlegesen!   

• Ezután a kép alapján hajtogasd meg a rugót! Ezt a hajtogatást boszorkánylépcső-
nek hívjuk. Ragasztással rögzítsd az utolsó behajtott fület!

• Ragaszd a rugó egyik végét a doboz aljára, a pillangót pedig a rugó másik végére! 
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Papír, fa, textil
Alakítsatok csoportokat, és beszéljétek meg a kapott feladatokat! Rövid felkészülés 
után számoljatok be róla társaitoknak! Az órai feladatokat a csoport nagy csomagoló-
papíron is feldolgozhatja rajzok, ábrák készítésével.

1. csoport: Nevezzetek meg a környezetetekben található papírból, textilből és fából 
készült tárgyakat!
2. csoport: Soroljátok fel, hogy milyen eszközök használhatók a különböző anyagok 
megmunkálására! 
3. csoport: Melyik anyaggal dolgoznak a következő mesterek? 
ács, takács, szobrász, rőfös, asztalos, varrónő, szabó, könyvkötő, mérnök, festő, bodnár, 
kádár, kárpitos, esztergályos, szűcs

Amelyiket nem tudjátok, nézzetek utána a tankönyv végén található Fogalomtárban,
a Magyar értelmező kéziszótárban vagy az interneten!

Hasonlítsátok össze a három anyagfajtát különböző szempontok szerint! 
(Például tartósság, alakíthatóság, sokoldalú felhasználhatóság, újrahasznosítás stb.)

1.

2.2.

1.

OH_TET03TA_beliv_05_30_press.indd   34OH_TET03TA_beliv_05_30_press.indd   34 2022. 05. 30.   12:39:212022. 05. 30.   12:39:21



35

Mondd el, te hogyan járulhatsz hozzá környezetünk védelméhez, a papír és textil újra-
feldolgozásához!

Figyeld a csomagolásokat! Keress környezetbarát csomagolásra utaló jelzéseket!

 Gyűjtsetek anyagot az alábbi témakörökben! Használhatjátok az internetet is.
papír  Mikor és hol találták fel? Milyen anyagokat használtak előtte? Mi a pa-

pírgyártás alapanyaga? Hogyan gyártják a papírt?
fa    Milyen szerszámokra van szükség a fa meg mun kálásához? Hogyan 

kapcsolódik össze a fakitermelés és a természetvéde lem?
fonal  Milyen alapanyagokból készülhet fonal? 
textil  Hogyan lesz a fonalból textil? 

Mondjátok el, miből (mi lyen textilfajtá-
ból) ké szül hetnek ruhák!
Figyeljétek meg a képet! Hogyan ké szül 
a szövőszéken a szö vet?
Hogyan hasznosítható a kinőtt ruhád?

A csomagolásokon használatos piktogramok

   Állítva kezelni                 Újrahasznosítható                  Nedvességtől óvni                    Törékeny

A papírgyártáshoz vízre, energiára, fára 
vagy más nyersanyagra, illetve vegyszerek-
re van szükség. A gyártás során a vizeket, 
a talajt és a levegőt terhelő, szennyező 
anyagok keletkeznek. A kivágott és újra-
telepített erdők megváltoztatják a Föld 
ökológiáját (természetes környezetünk 
növény- és állatvilágát). A textilgyártás is 
jelentős környezetszennyezéssel jár.

3.

4.

Papírgyár

Kézi szövőszék
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KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN!
Közlekedési társasjáték

Soroljátok fel, milyen közlekedési eszközöket ismertek! 
Melyek közlekednek lakóhelyetek környékén?

Alakítsatok 4 csoportot! Vegyétek elő a gyűjtött képeket!
Csoportosítsátok őket különböző, általatok választott 
szempontok szerint!

Készítsetek közösen társasjátékot!

Példák közlekedési helyzetekre, utasításokra:
a) A hátsó ülés menetirány szerinti bal oldalán utaztál az autóban. Gyorsan kiugrottál, 

nehogy elkéss az iskolából. Mögötted egy autó nagyot fékezett.
Lépj hátra kettőt!

b) Gyalogátkelőhelyhez érve leszálltál a kerékpárodról, és áttoltad a túloldalra. Helye-
sen cselekedtél, a zebrán nem szabad kerékpározni. 
Még egyszer dobhatsz.

c) A vonat az állomásra érkezve lassított, és te kinyitottad az ajtót. Fékező vonaton 
könnyen elveszítheted az egyensúlyodat, és kieshetsz a nyitott ajtón.
Lépj vissza a START mezőre!

 Gyűjts képeket közlekedési eszközökről!

Az elkészítés menete:
• Minden csoport találjon ki közlekedési helyzeteket a megadott járművekkel kap-

csolatban: személygépkocsi, kerékpár, vonat és egy általatok választott, lakóhe-
lyetek környékére jellemző jármű! Segítenek az 5. mellékletben található társasjá-
ték képei és a példák.

• Válasszátok ki minden járműhöz a legjobb helyzetet!
• Kapcsoljatok mindegyik járműhöz egy-egy színt (sárga, zöld, piros, kék)!
• Találjatok ki hozzájuk jutalmat vagy hátráltatást!
• Írjátok le a kiválasztott eseményeket és a hozzájuk tartozó utasítást a jármű színé-

vel megegyező színű külön cédulákra!
• Számozzátok be a papírokat! 

 Játékszabály: A START mezőről kezdődik az utazás. Minden játékos egyet dob, 
és a dobásának megfelelő számú mezőt lép előre. Amilyen színű mezőre érke-
zik, olyan színű kártyából húz egyet. Ezután végrehajtja a kártyán lévő utasítást. 
Majd a következő játékos dob. Az nyer, aki először ér be a CÉL-ba.

Jó játékot!

1.

2.

3.3.

1.

2.
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Tavaszi séta
 Beszéljétek meg a képeken látható közlekedési helyzeteket!

1. 2.

3. 4.

Sétáljatok, utazzatok az iskolátok környékén!

Figyeljétek a közlekedési táblákat! Kire vonatkoznak, mit jelentenek!

Egy-egy tanuló mutassa be, hogyan megy át az út túloldalára
• lámpával ellátott gyalogátkelőhelyen,
• lámpa nélküli gyalogátkelőhelyen,
• útkereszteződésben (nincs zebra),
• buszmegállónál (nincs zebra vagy útkereszteződés)!

Közlekedjetek csoportban
• járdán,
• gyalogúton vagy kerékpárúton,
• leállósávon vagy útpadkán!

Beszéljétek meg a szabályok betartását, a veszély-
helyzeteket!

Utazzatok tömegközlekedési eszközön! Utazás előtt 
ismételjétek át a helyes magatartás szabályait!

1.

2.
3.
4.

5.

6.

5.
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JELES NAPOK
Ünnepi készülődés – Téli hangulat

Öltöztessétek a termeteket karácsonyi hangulatba! Néhány ötlettel segítünk, 
de a sajátjaidat is megvalósíthatod. Dolgozhatsz egyénileg vagy csoportban is. 
Ha eldöntötted, mit fogsz készíteni, gondosan tervezd meg az eszköz- és anyag-
szükségletet! 
Írd fel a füzetedbe, amit otthonról kell hoznod!

Beszéljétek meg, milyen jelképei vannak a karácsonynak!

Tervezzetek a jelképekből egyszerű mintákat!

Ötletek az elkészítéshez:

1.
2.
3.

Eszközök:
• ceruza 
• körömvágó olló
• a 6. számú melléklet

Anyagszükséglet:
• fehér A4-es méretű, famentes rajzlap
• cellux
• ragasztó

                           
Ha szükséges, satírozd be azokat a részeket, amiket ki kell nyírnod! Az ollót mindig
a kieső rész közepébe szúrd, hogy a vonal mentén ne sérüljön a papír!

Eszközök:
• olló

Anyagszükséglet:
• fonal
• fenyőtoboz
• díszek

a) Ablakdísz

   b) Karácsonyi füzér

Más anyagból készült díszekből is készíthetsz füzért (mézeskalács, narancskarika stb.). 

OH_TET03TA_beliv_05_30_press.indd   38OH_TET03TA_beliv_05_30_press.indd   38 2022. 05. 30.   12:39:272022. 05. 30.   12:39:27



39

Eszközök:
• tű
• toll
• olló

Anyagszükséglet:
• filcanyag
• hímzőfonal
• színes gyöngy a harang nyelvéhez
• tömőanyag

• A dísz formáját és mintáját először papíron tervezd meg!
• A kész mintákat vágd ki a papírból, és használd sablonnak! 
• Fűzz kb. 40 cm hosszú fonalat a tűbe egysorosan! 
• Hímezd rá a mintákat az előlapra, varrd az akasztót a hátlapra!
• Illeszd össze az elejét és a hátulját, majd varrd össze a két réteget! Mielőtt körbe-

érsz, tömd ki!
• Döntsd el, milyen öltésfajtával fogsz dolgozni! Ha elfelejtetted, lapozz vissza a 

27. oldalra!

A díszek elkészítésének menete:

1. 2. 3. 4. 5.

d) Gombdíszek

c) Textíldíszek

Eszközök:
• tű
• olló
• ragasztó

Anyagszükséglet:
• színes gombok
• színes papírok
• faágak
• zsinórok
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Itt a farsang!
Régen az emberek álarcot öltöttek, és felvonu-
lásokkal, táncokkal ünnepeltek, vidámsággal 
és a maskarákkal próbálták elűzni a telet. Ezt 
a hagyományt őrzi a világhírű velencei és riói 
karnevál.
Hazánkban Mohácson rendezik meg a busó- 
járást, amely a tél búcsúztatásának és a tavasz 
köszöntésének az ünnepe.
A busók állatbőrbe bújt, kolompot viselő és ke-
zükben kereplőt forgató jelmezesek.
Az ünnep utolsó napján máglyára kerül a híres 
farsangi koporsó.

A téltemetés régi magyar népszokása 
a kiszejárás. 
A kisze egy menyecskének vagy banyá-
nak öltöztetett szalmabábu, amellyel 
végigvonulnak az utcákon, miközben 
zajkeltő hangszerekkel (duda, síp, dob) 
és mondókákkal űzik a telet. A bábura 
cédulákat tűznek.
Rájuk írják, amitől meg szeretnének 
szabadulni. 
Ezután máglyára vetik vagy vízbe dob-
ják a bábut.

Tudj meg többet a népszokásokról, érdeklődj nagy szüleidtől, búvárkodj a könyv-
tárban vagy az interneten!

Busójárás Mohácson

Kiszejárás
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Farsangi mulatság (projektmunka)

1.  Felnőtt segítségével tervezzétek meg az 
osztály farsangi mulatságát!
• Beszéljétek meg, hogyan szeretnétek el-

tölteni ezt a délutánt (zene, játék, étel, 
ital, díszítés)!

• Gondoljátok át, mire lesz szükségetek! 
Ne feledkezzetek meg az egészséges 
táplálkozásról és a takarékosságról sem!

• Készítsetek listákat (bevásárlás, eszkö-
zök, feladatok)!

• Tervezzétek meg a mennyiségeket! 
• Beszéljétek meg, kinek mi lesz a dolga, 

mit hoz otthonról!

Ne feledkezzetek meg a takarításról és a teremrendezésről sem!

2. Jegyezd le, hogy milyen feladatokat vállaltál, és mit kell hoznod otthonról!

Keress az interneten könnyen elkészíthető jelmezeket!
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Papírmasé álarc

Rajzolj köröket, és tervezz többféle álarcot! A terveken a részleteket nem kell kidolgoz-
nod. Mutassátok meg egymásnak az ötleteiteket! Az első órán a formát kell kialakíta-
nod, majd száradás után, a következő órán tudod festeni és díszíteni.

A farsangi mulatság fontos kelléke a jelmez. Papírmasé-technikával sokféle 
álarcot készíthetsz magadnak.
• A ragasztóval átáztatott papírdarabokat olyan tárgyra kell felhordanod, ami 

tartja a formáját, és alakja hasonlít az emberi archoz (pl. műanyag tányér, 
felfújt lufi stb.).

• Az alábbiak közül milyen papírt választanál alapanyagnak? Indokold meg, 
miért! csomagolópapír, szalvéta, újságpapír, karton

• A tapétaragasztót a csomagoláson lévő útmutatás szerint legalább egy órá-
val a felhasználás előtt el kell készítened. Helyettesítheted csirizzel is.

Eszközök:

• olló
• tempera
• ecset
• ecsettál

Anyagszükséglet:

• újságpapír (nem fényes)
• műanyag tányér
• tapétaragasztó vagy csiriz
• kalapgumi, színes kartonok és 

egyéb anyagok a díszítéshez

1.1.
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• Takard le a padot újságpapírral! Az előkészített tapétaragasztót öntsd az ecset- 
tálba!

• Tépkedd az újságpapírt féltenyérnyi darabokra!
• Hordd fel ecsettel a ragasztót a tányér külső részére, majd egyenletesen borítsd 

be papírdarabokkal úgy, hogy a széleik fedjék egymást! A papírréteg nyúljon túl 
a tányéron! Ragasztós ecsettel (szükség esetén az ujjaddal) egyengesd simává 
a felületet! 
Bőven használj ragasztót, ázzon át teljesen a papír, mert így könnyebben el tu-
dod simítani, és biztosan nem fognak szétválni a rétegek.

• Készíts három-négy ilyen réteget! Az utolsó legyen fehér színű, hogy könnyebb 
legyen a festés!

• Szárítsd jól szellőző helyen a következő óráig! Az eszközöket alaposan mosd el! 
A megmaradt ragasztó jól záródó üvegben sokáig eltartható.

• A kiszáradt álarc könnyen leválik a tányérról. Vágd a szélét egyenesre, alakítsd 
ki a szemek helyét! Egészítsd ki további részletekkel, ha szükséges!

• Díszítsd festéssel vagy más módon! Fűzz bele kalapgumit, hogy kényelmes
legyen!

Az álarc elkészítésének menete:

Értékeljétek az elkészült álarcokat a következő szempontok alapján: ötletes ség,
felismerhetőség, szép kivitel!

2.2.
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Március 15. – Kokárda

Tanulmányozzátok a képet és az ábrákat! 
Hány négyszög alakú elemből áll össze a kokárda?

Írjátok le a munkafázisokat a megfelelő sorrendben! 
ragasztás, mérés, nyírás, hajtogatás

Beszéljétek meg, mit tudtok az 1848-as márciusi forradalomról!
Öltöztessétek a tantermeteket ünnepi díszbe!
Készítsetek kokárdát!

Eszközök:
• vonalzó
• ceruza
• olló

Anyagszükséglet:

• vékony kartonok
• origamipapírok:

9 db piros (7 × 7 cm), hátoldala fehér 
színű
9 db zöld (4 × 4 cm)

• ragasztó

A kokárda elkészítésének menete:
• A piros papír színes felén hajtogass tölcsért, majd nyisd ki!
• A hajtásvonalakhoz illesztve hajtsd be a sarkokat!
• Csukd be a tölcsért az eredeti hajtásvonalak mentén mindkét oldalon! Így elkészült 

a piros és a fehér elem együtt.
• Ezután a zöld papírból hajts tölcsért! Ezt ragaszd rá a piros-fehér tölcsér fehér vé-

gére!
• Összeillesztés: az elemeket úgy ragaszd egymás mellé, hogy a zöld csúcsok közé-

pen, egy pontban találkozzanak, az élek egymáshoz érjenek!

1.

2.2.

OH_TET03TA_beliv_05_30_press.indd   44OH_TET03TA_beliv_05_30_press.indd   44 2022. 05. 30.   12:39:422022. 05. 30.   12:39:42



45

Lesz-e iskolátokban és lakóhelyeteken ünnepség? Tájékozódjatok a megemléke-
zés időpontjáról és helyszínéről! Beszéljétek meg az ehhez kapcsolódó illemsza-
bályokat! 

Énekeljetek ’48-as dalokat a nemzeti ünnepen! (Fel, fel, vitézek; Gábor Áron 
rézágyúja; Kossuth Lajos azt izente stb.)

1.

5. 6.

2.

4.

3.

3.

4.

Than Mór: A második komáromi csata,
 1849. július 2.
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Tavaszi ünnepek – Húsvéti hímes tojás

A néprajztudósok szerint a húsvéti nyuszi egy félreértés következtében jutott tojás-
hozó szerepéhez. Régen Németországban húsvétkor gyöngytyúkkal és tyúktojás-
sal ajándékozták meg egymást az emberek. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn 
(házelhún), a nyúl pedig Hase (háze). Összekeverték a szavakat, a gyöngytyúkból 
nyúl lett. Ezért hozza a tojásokat a húsvéti nyuszi.

Ha elolvasod a szövegeket, megismerhetsz néhány érdekes tojásfestési eljárást, amit 
szüleid segítségével otthon te is kipróbálhatsz.

A következő órára hozz néhány kifújt vagy főtt tojást! A képekről gyűjthetsz 
ötleteket és mintákat a díszítésükhöz.

Tojásfestési technikák természetes anyagokkal:

• Rózsaszín: Tedd a főtt tojásokat lehűlt csipkebogyó- teába!
• Vörösesbarna: Főzd a vöröshagyma héját fél óráig vízben! Szűrd le, majd a főtt 

tojásokat tedd a forró oldatba!
• Lila: Főzd fél óráig a lila hagyma héját! Tedd a főtt tojásokat a leszűrt forró oldatba!
• Bordó: Áztasd céklalében a tojásokat!
• Kék: Tedd vörös káposzta levébe a főtt tojásokat!
• Zöld: Tedd a tojásokat spenót vagy csalán levébe!

A természetes oldathoz ecetet vagy citromlét kell adni, hogy megkösse a színanyagot.

Tojásfa Írókázott gyimesi tojásokHétfalusi tojásminták 
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Tojásdíszítési technikák:

• Viaszos tojás: A legrégibb díszítési mód a tojásírás. Rajzolj a tojásokra viasszal min-
tákat, és tedd őket a festékbe! A tojás csak ott lesz színes, ahol nincs viasz a héján. 
Ha megszáradt, töröld le (vagy olvaszd le) a viaszt, és így kirajzolódik a ráírt minta.

• Foltos tojás: Tegyél két teáskanál étolajat a tojásfestékbe, mert a festék nem ragad 
rá azokra a helyekre, ahol az olaj van. Ez a minta jó alap a további díszítéshez.

• Levélrátétes tojás: Gyűjts leveleket, és vízzel tapaszd fel azokat a tojásokra, majd 
burkold be szorosan nejlonharisnyával! Helyezd a tojásokat egy fazékba, és öntsd 
le a forró festékkel! Hagyd benne addig, amíg a tojások a kívánt színt átveszik! Ez-
után hideg vízzel öblítsd le, csomagold ki, fényesítsd étolajjal! Régen szalonnabőrt 
használtak fényesítésre. Ne használj olyan levelet, ami mérgező (pl. aranyvessző 
levele), mert a tojás héján keresztül bekerülhet a tojásba a méreganyag! Nézz utá-
na, mely levelek a mérgezők!

• Márványozott tojás: Kötözz a tojásokra cérnával hagymahéjat úgy, hogy az egész 
felületet beborítsa! Öntsd le forró vízzel a bebugyolált tojásokat!

• Karcolt tojás: Tojásfestékkel vagy természetes színezékkel fesd be a főtt tojásokat 
sötét színűre! Egy tűvel karcolj rájuk mintákat!

• Hímes tojás: Fess a színes tojásra vékony ecsettel különböző mintákat, majd rög-
zítsd lakkal!
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Kollázs anyák napjára
Saját készítésű ajándékkal nagy örömet szerezhettek édesanyátoknak. A kollázs olyan 
képzőművészeti alkotás, amelyben a látvány egészét szétszedjük részeire, majd ezek-
ből a részekből új egészet állítunk, rakunk össze. Ezzel új tartalmakat tudunk kifejezni. 
A kollázs készítéséhez sokféle anyagot felhasználhatunk, amelyekből képi egység hoz-
ható létre.

1.  Nézd meg a képet! Miből készült a háttér, az ablakkeret, az ablaktábla, a függöny 
és a függönytartó rúd?

2.  Gyűjtsd össze a szükséges anyagokat, eszközöket! Keress olyan képeket és 
dekorációs anyagokat, ami rád emlékezteti édesanyádat, és felhasználhatod 
a kollázs készítéséhez!
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3.

Milyen sorrendben kell felragasztani a következő részeket? Írd le egymás mellé a betű-
ket a lépések sorrendjének megfelelően! Melyik szót olvashatod össze?

   A  függöny,   T  kép,  A  ablakkeret,   V  függönyrúd,   SZ  ablakzár

Az elkészítés menete:
• Vágd a megfelelő méretre a kép részeit, és tervezd meg a dekoráló elemek elren-

dezését! 
Az ablaktáblák szélén hagyj 1 cm-t a ragasztáshoz, amely az ablakkeret alá kerül!

• A karcolás után hajtsd be a hullámpapírt!
• A ragasztás előtt illeszd össze a képet!

A kollázstechnikát nem csak papírból készült alkotásoknál alkalmazhatod, és nem 
csak síkbeli képet alkothatsz belőle. Nézd meg a képeket, próbáld ki, vagy találj ki
további ötletes megoldásokat!
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ZÖLD NAPOK
A víz világnapja – A víz mint energiaforrás

A víz világnapját minden év március 22-én tartjuk. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet
a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára.

Hány vízzel kapcsolatos szót találsz az ábrában? 

Beszéljétek meg, milyen jelentősége van a víznek az otthono-
tokban, a családotokban, milyen szerepet játszik a megélhe-
tésben, a kultúrában, hogyan élteti a környezetet, és hogyan 
gondoskodtok a védelméről! Gyűjts képeket a füzetedbe!

A víz nem csak az élet nélkülözhetetlen feltétele. A víz mozgá-
sával gépeket is működtethetünk. Tanulmányozd a képet, és 
próbáld elmagyarázni a szerkezet működését!

1.
2.

3.

4.

2.

4. Készítsetek vízkerékmodellt PET-palackból, és próbáljátok ki a működését a gyakor-
latban! Dolgozzatok párokban!

Vízimalom
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Tervezzétek meg a munkához az anyag- és eszközszükségletet a képek alapján!
Figyeljétek meg a képeken a munka lépéseit!

A szerszámokkal óvatosan bánj, figyelmesen dolgozz! A fúráshoz használj keményfa 
alátétet!

A malmon kívül mire lehetne felhasználni a vízkereket? 
Tervezzetek vízkerékkel működő eszközöket/szerkeze-
teket! Rajzoljátok le az ötleteiteket!

Terveiteket mutassátok be a többieknek is!

Az órán készült munkáitokból és a rajzaitokból rendez-
zetek kiállítást a tanteremben!

5.5.
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Az állatok világnapja – Az erdő állatai
Ez a világnap ma már nemcsak a vadon élő, hanem minden állat védelmére felhívja a 
figyelmet. Az állatok világnapját minden évben október 4-én tartjuk.

Nézz utána, honnan ered ennek a napnak a megünneplése, ki az állatok védőszentje!

Versenyezzetek! Magyarország erdeinek leggyakoribb lakói közül ki tud többet meg-
nevezni? Válassz ki egyet közülük, gyűjts róla és élőhelyéről információkat, képeket! 
Mutasd be az osztálynak! A gyűjtött képeket, leírásokat tegyétek ki a faliújságra!

Alakítsatok 4 fős csoportokat! Minden csoport válassza ki az erdő egy lakóját! A gyűjtött 
információk alapján készítsetek diorámát cipősdobozból az állatról és környezetéről!
Nézzétek meg hátul a Fogalomtárban a dioráma szó jelentését!

Nézzétek meg a képeket! Beszéljétek meg, milyen anyagokra és eszközökre lesz szük-
ségetek! Készítsetek listát a füzetbe! Használjatok fel minél többféle újrahasznosított 
anyagot!

1.

2.
3.

4.4.
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Ötletek a megvalósításhoz:

Beszélgessetek róla, ti mit tehettek az erdő lakóinak védelme érdekében! 
Tudjátok hogyan kell viselkedni az erdőben, ha kirándulni mentek? 
Gondoljatok arra, hogy az erdőben mi vagyunk a vendégek!

5.

Építsétek össze a diorámákat! Figyeljetek arra, hogy melyik természeti környezetek il-
lenek össze! Állítsátok ki a termetekben!
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ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS
Osztálykirándulás (projektmunka)

A tanévnek hamarosan vége, és az időjárás is a szabadba csábít. Egy jól sikerült osztály- 
kirándulás felejthetetlen élmény, különösen akkor, ha ti is segítetek a szervezésben. 
Nem könnyű megegyezni, hogy hová menjetek kirándulni.

Tervezzétek meg közösen az osztálykirándulást!

A tervezés lépései:
• Gondoljátok át a legfontosabb szempontokat (távolság, helyszín, látnivalók, 

program stb.)!
• Válasszatok ennek megfelelő közlekedési eszközt (eszközöket)!
• Beszéljétek meg, mit kell megszervezni az utazáshoz (buszrendelés, vonatjegyvá-

sárlás, kerékpárszállítás stb.)!
• Mit kell még megterveznetek (útiköltség, szálláslehetőség stb.)?

Honnan tudtok információkat gyűjteni?

Állítsátok össze a programot! Készítsetek útvonaltervet és időtervet az indulástól az 
érkezésig! Osszátok fel a munkát, kérjétek a felnőttek segítségét!

Számoljátok ki a közös kiadásokat! Készíts tervet a zsebpénzed beosztásáról!

1.

2.
3.

4.
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Mire lesz szükséged a kirándulás során, ha egy napra és ha több napra mész?
Csoportosítsd a felsorolt tárgyakat a megadott szempontok szerint! Írd le a csoportok 
nevét, mellé pedig a megfelelő sorszámot! Egészítsétek ki szóban a csoportokat egyéb 
tárgyakkal!

Feltétlenül magaddal kell vinned

Magaddal viheted

Semmiképpen nem szükséges

Írj listát a szükséges felszerelésről!

A közösen használt eszközöket, könyveket, játékokat együtt válasszátok ki, és osszátok 
el egymás között!
A csomagolás előtt ne felejtsétek el megnézni az időjárás-előrejelzést!

1.

4.

2.

7.

10.8. 9.
11.

5.

6.

5.

6.

3.

5. 6.
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Jó tanácsok a szünidőre
A táblán már sorakoznak a VAKÁCIÓ első betűi. Hamarosan itt a nyári szünidő, többet 
lehetsz a szabadban, a strandon, a játszótéren.

Nézzétek meg a képet! Gyűjtsétek össze, ki viselkedik helyesen, és ki helytelenül a víz-
ben és a vízparton!

  A felhőtlen öröm ne tegyen meggondolatlanná! Nyáron sajnos nagyon sok gyermek-
baleset történik. Ha megfogadod tanácsainkat, elkerülheted a bajt.
• A közlekedés során mindig tartsd be a közlekedési szabályokat!
• Az utca nem labdázásra való. Ha elgurul a labdád, alaposan nézz körül, mielőtt utá-

naszaladnál!
• Egyre több fiatalt látunk az utcákon görkorcsolyával, gördeszkával közlekedni. Sok-

szor megcsodáljuk az ügyességüket, de nekik sem sikerül mindig a mutatvány. Viselj 
védőfelszerelést!

• A kerékpárral is tartsd be az előírásokat! Elindulás előtt ellenőrizd kerékpárod mű-
szaki állapotát!

• Ezekkel az eszközökkel csak az arra kijelölt pályán gyakorold a különböző trükköket! 
• Mindig viselj védőfelszerelést (sisakot, csukló-, könyök- és térdvédőt)!
• Ne haladj túl gyorsan, kerüld a nedves, egyenetlen útfelületeket! A járdán haladva 

figyelj a gyalogosokra, kerüld ki őket! Amíg nem sajátítottad el biztonságosan az 
eszköz használatának alapjait (haladás, megállás, kanyarodás), ne menj forgalmas 
út mellett vagy gyalogosok között!

1.

2.
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Ismételjétek át a kerékpáros közlekedés szabályait!

Balesetmentes, vidám nyaralást kívánunk!
A szerzők
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FOGALOMTÁR

ács: Az építkezések famunkáit végző, 
tetőszerkezetet készítő szakember.
advent: A karácsonyt megelőző vára-
kozás, felkészülés időszaka. A december 
25-ét megelőző negyedik vasárnaptól 
karácsonyig tart.
alaprajz: Épület vagy tárgy ábrázolá-
sa felül nézetből. Áttekinthetővé teszi a 
belső szerkezetet, a beosztást, a mérete-
ket. Segítségével adott tárgyakat vagy 
épületeket lehet építeni.
batyu: Az anyag szélének összehúzá-
sával, összekötésével készült bugyor, 
csomag. 
bodnár (kádár, pintér): Fából készült 
használati tárgyakat (hordókat, kádakat, 
vöd röket) készítő mesterember.

bognár (kerékgyártó): Szekerek készí-
tésével foglalkozó kézműves, iparos.
busó: A busók állatbőrbe bújt, kolompot 
viselő, és kezükben kereplőt forgató jel-
mezesek.
búzadara (gríz): Búzaőrlemény, többek 
közt a tejbegríz készülhet belőle.

csiriz: Természetes anyagokból készült 
ragasztó, amit lisztből és vízből állítunk 
elő úgy, hogy csomómentes, tejföl 
sűrűségű masszát keverünk.
dioráma: Egy tájat, jelenetet, tevé- 
kenységet, történelmi eseményt stb. mu-
tat be három dimenzióban. 
elektronikai berendezések: Olyan be-
rendezések, amelyek villamos áram segít-
ségével elektromos jeleket hoznak létre, 
illetve alakítanak át (pl.: rádió, televízió, 
számítógép stb.).
esztergályos: Egy forgácsolásra alkal- 
mas géppel (esztergával) fém- vagy fa- 
anyagot megmunkáló szakmunkás

ételfesték: Az ételek színezésére alkal-
mas, egészségre ártalmatlan festékanyag.
farsang: német eredetű szó: jelentése 
fecsegni, pajkoskodni.
faspatula: Gyógyszertárban, orvosi kellé- 
kek és kreatív hobby boltokban kapható 
vékony (falapka) falapocska.
fazon: Ruha- vagy hajviselet.
forgalmista: Az irányításban közremű-
ködő vasutas, akinek feladata többek 
között a vonatok indítása.
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göbözött fúró (cigány- 
fúró): A cigányfúró a leg-
egyszerűbb csigafúró. Kéz- 
zel, göbözött fogantyújá- 
nál fogva kell hajtani. Jól 
használhatók kis mére- 
tű lyukak, furatok készí- 
tésére. 
hőszigetelés: Megakadályozza a hő 
gyors eltávozását, jól tartja az épületben 
lévő meleget.
kalapgumi: Vékony, henger alakú rugal-
mas gumi.
karnevál („farsang farka”): A szó jelen- 
tése: „hús, Isten veled”, ez a farsangot 
követő böjtre utal.
kárpitos: olyan mesterember, aki bú-
tort, berendezési tárgyat vastag szövettel 
(kárpittal) von be.
kifújt tojás: A tojás két végén hegyes 
késsel vagy tűvel 2-3 mm-es lyukat kell 
fúrni, majd az egyik lyukon befúj va a 
másikon kifolyik a tojás belseje. 
közlekedési eszköz: Olyan jármű, mű-
szaki eszköz, mely a közlekedés során 
személyeket és árukat szállít.
krepp-papír: Tekercsekben kapható gyű- 
rött, érdes felületű papírfajta. 
lakk: Száradás után fényes, vízhatlan be-
vonatot alkotó oldat.
leállósáv: Az útnak az úttesttel azonos 
szinten levő, attól útburkolati jellel elvá-
lasztott és útburkolattal ellátott része.
légtér: Egy lakáson belül két vagy több 
különálló, funkciójában eltérő helyiség, 
melyek nincsenek fallal vagy ajtóval tel-
jes mértékben elválasztva egymástól.

maszk: Álarc.
méretarány: Azt mutatja meg, hogy a 
tervrajzon egységnyi hosszúság a való-
ságban mekkora hosszúságnak felel meg. 
(Pl.: 1 cm = 1 m ; ami a valóságban
1 m hosszú, az a rajzon 1 cm.)
metszőolló: Szőlőtőkék és gyümölcsfák, 
bokrok metszésére használt erős, rugós 
olló.
miltonkapocs: Puha fémből készült, két 
széthajtható szárból és egy gombszerű 
fejből álló kapocs.
műemlék: Olyan épület, amely kiemel-
kedő építészeti, történelmi vagy tudomá-
nyos szerepet játszik, ezért megtartásra 
érdemesnek nyilvánítottak, és védelem 
alá helyeztek. Megóvásuk nemzeti érdek.
nézet: A tárgy felületén lévő határoló-
vonalakat, belső éleket a láthatóságnak 
megfelelően ábrázolja. Aszerint, hogy 
mely irányból rajzolják le, van elölnézet, 
két oldalnézet, alulnézet, felülnézet és há-
tulnézet.

origamipapír: Mindkét oldalán színes, 
négyzet alakú, közepes vastagságú pa-
pírfajta. 
ökológia: Az élőlényeknek és környe ze-
tüknek egymáshoz való viszonya, hatása.
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pácolás: A faanyag felületét védő, színező 
híg festékanyagban való áztatás.
papírmasé: Hulladékpapírból rétegezés-
sel vagy péppel készült technika, mely 
nedvesen könnyen alakítható, száradás 
után pedig megszilárdul.
piktogram: Tájékoztató feliratot helyet-
tesítő tábla, ábra. 
rácsvonal: A tervrajzon jelölt, megadott 
távolságban lévő függőleges és víz szintes 
vonalak.
repítőhártya: Egyes fák magjai (pl. a ju-
har, a szil, a kőris) hosszúkás, lapos, hár-
tyaszerű tokban fejlődnek, hogy a szél 
minél messzebbre tudja vinni őket.
rőfös: Méteráruval, szövettel kereskedő 
személy.
spirál: Csavar- vagy csigavonal.
spórol: Takarékoskodik. Nem költi el az 
összes pénzét, a megmaradt összegeket 
apránként összegyűjti.
stabil: Szilárd, rögzített.
szelektív: Valamely tulajdonság (pl. 
anyag) alapján történő válogatás.

szimmetria: Szabályosság. Az alakzatot 
egy képzeletbeli egyenessel két részre oszt-
va, egymásnak a tükörképét kapjuk. (Ilyen 
alakzat pl. a kör, a négyzet, a téglalap.)

szűcs: Szőrméből ruházati cikkeket 
(pl. kabátot) készítő mesterember.

takács: Szövéssel foglalkozó mester.
településtípus: A település olyan hely, 
ahol az emberek laknak és dolgoznak. Mé-
rete, lakossága, jellege, földrajzi elhelyez-
kedése alapján különböző típusokat kü-
lönböztetünk meg (tanya, falu, város stb.).
tervrajz: Az elkészítendő épület, tárgy 
vagy gép szerkezetét, méreteit feltüntető 
rajz.
tükörírás: Függőleges tengely mentén 
tükrözött, ellentétes irányban haladó írás, 
mely a tükörben nézve mutat valódi írás-
képet.
útpadka: Az útnak az úttest mellett levő, 
útburkolati jellel el nem látott, földes, fü-
ves vagy zúzott kővel terített része.
vízkereszt: Január 6. Ekkor a keresztény 
egyház a kis Jézust meglátogató és meg-
ajándékozó napkeleti bölcseket (Gás-
párt, Menyhértet, Boldizsárt) ünnepli.
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Könyv- és linkajánló:

Szerkesztőprogramok:
Ha van lehetőségetek, próbáljátok ki az alábbi ingyenes tervezőprogramot! 
https://ingatlanok.hu/alaprajz

Könyvajánló: 
Marcus Franken: A környezettudatos otthon – 200 Nagyszerű ötlet a fenntarthatóbb 
élethez, Gingko Kiadó, 2021
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