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Iskolás lettem

Szervusz, kis barátom!
Köszöntelek az iskolában!
A nevem Sün Sámuel. A barátaim csak egyszerűen Siminek becéznek. A kertek, 
parkok, erdők nyugodt zugaiban lakom. Nem sok ellenségem van. Tüskéim vé-
delmet nyújtanak számomra. Úgy össze tudok gömbölyödni, mint egy tüskés 
labda, csak az orrom hegye látszik ki. Rovarokkal, csigákkal, férgekkel táplálko-
zom. Szeretek csemegézni a lehullott gyümölcsökből is. Ősszel elkészítem a vac-
komat az avarban, és abban alszom a tavasz érkeztéig. Néha át ballagok az 
országúton a túloldalra. Ilyenkor az autók nagy veszélyt jelentenek számomra. 
Amikor utaztok, kérlek, fi gyelmeztesd erre a felnőtteket!

Tudod mit? Legyünk barátok! Ajándékozok neked egy láthatatlan zöld varázs-
szemüveget. Aki ezt viseli, óvja a környezetében élő növényeket, állatokat. Nem 
tépkedi a fák levelét, termését és a virágokat. Csak azt gyűjti, ami lehullott. Óvja 
az útjába kerülő hangyákat, csigákat, lepkéket, katicabogarakat. Nem hábor-
gatja a madarak fészkét, inkább hallgatja az éne küket. Télen eteti őket, hogy el 
ne pusztuljanak a nagy hidegben.

A zöld varázsszemüveg viselője rendet tart a környezetében, és igyekszik 
széppé tenni. Figyelmes és segítőkész a felnőttekkel és a gyerekekkel.

Ugye, mindent szorgalmasan megtanulsz, ami ebben a könyvben van? Ha igen, 
egy-egy süni kép a jutalmad. A munkafüzetben megtalálod a helyét, ahová ra-
gaszthatod.

Jelekkel segítek neked eligazodni a tankönyv feladataiban. Jó munkát kívánok!

Sün Simi

Iskolás lettem

Mesélj, válaszolj! Érdeklődj!

Figyeld meg! Választható témák

Jegyezd meg!

Szorgalmi feladat

Játék
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Iskolás lettem

Óvodából az iskolába

1.  Mutatkozz be! Mesélj ma gadról a társaidnak és a tanítódnak!
 Miért örültél annak, hogy iskolás leszel?
  Mi a neved? Mondd el a pontos lakcímedet! Melyik óvodába jár tál?

Mesélj a csa ládodról, leg kedvesebb időtöltésedről, já té kod ról!
Milyen állatod van? Mesélj róla!

2.  Gyakoroljátok egymás nevét, becenevét! Add oda Sün Simit egyik társadnak, 
ő mutatkozzon be! Adja tovább a sünit annak a gyereknek, akiről szeretne 
megtudni valamit!
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Iskolás lettem

3. Mondd el, mit csinálsz az iskolában!

5.  Kössétek be egyik társatok szemét! Vegyen ki az iskolatáskából egy tanszert! 
Mondja el, hogyan kell használni, hogy tartós maradjon!

4. Mire használod ezeket a tárgyakat az iskolában?
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Iskolás lettem

A mi iskolánk, a mi tantermünk

3. Milyen helyiségek vannak az iskolában?
 Kik dolgoznak az iskolában? Mi a mun kájuk?
 Hogyan köszöntöd a felnőtteket és a társaidat?
 Hogyan viselkedsz a tanítási órákon?
 Milyen felelősök vannak az osztályotokban?
 Mi a felelősök feladata?
 Mire kell vigyáznod a szünetben játék közben?

  

1.  Tanítótok vezetésével ismerkedjetek meg az iskolátok épületével, helyiségei vel!
Mi a hasonlóság az óvoda és az iskola épülete között? Miben különböznek?

2. Hogyan kell viselkednetek az iskola különböző helyiségeiben és az udvaron?
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Iskolás lettem

5.  Milyen élősarkot terveznél a lakásotokba?
  Rajzold le egy írólapra!
 Milyen kisállatot vagy növényeket szeretnél?

6.  Mondd el, melyik padsorban ülsz!
 Ki ül előtted, melletted, mögötted?
  Milyen tárgyak vannak előtted, mögötted, mellet ted, 

fölötted? 
  Játsszátok tovább a játékot úgy, hogy egy gyerek az 

aj tó elé, a tanári asztal elé, az ablak elé áll, és úgy 
vá laszol a kérdésekre!

4. Mivel tehetjük széppé, barátságosabbá tantermünket?
  Figyeld meg a képeket! Mit tehetünk az élősarokba a szobanövényeken kí-

vül? Te mit szeretnél?

Tartsd rendben a környezeted, és vi gyázz a tisz taságára! Az élősarokban 
élő növényeket és állatokat rendszeresen gondozni kell!

Teknősöket csak abban az esetben tartsatok, ha valaki már nem tudja tovább 
gondozni őket! Így segítetek rajtuk. Az igazi élőhelyükön érzik magukat a leg-
jobban.
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Közlekedj helyesen!

1. Hogyan jutsz el az iskolába? Gyalog vagy valamilyen járművel?
 Mire kell fi gyelned, ha gyalogosan közlekedsz?

2. Melyik közlekedési táblát ismered? Tudod-e, mit jelentenek?

3.  Figyeld meg a közlekedési lám pák színeit! 
Mondd el, mit jelentenek! Tudod-e, mit jelent, 
ha a lámpa sárga villogó fényt jelez?

 Ezek a táblák utasítást adnak számunkra:

 Ezek tájékoztató táblák:

 Veszélyt jelző táblák:

 Ezek tiltást jelző táblák:
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6.  Rajzoljatok közlekedési táblákat! Ra gasz-
 szá tok mindegyiket egy-egy hurkapálcá-
ra! Egy gyerek lesz a kis rendőr, aki fel-
tartja a táblákat. Aki hármat felismer, az 
a gyerek lesz az új kis rendőr.

5.  Van kerékpárod? Hol szok tál kerékpároz-
ni? Milyen sza bályokat kell betartanod?

-

4. Melyiken utaztál a képen látható közlekedési eszközök közül? Mesélj róla!
 Miért kötelező az autóban a biztonsági öv használata?

Tartsd be a közlekedési szabályokat! Légy óvatos, fi gyelmes! Ne játssz az 
úttesten! Így megelőzheted a közlekedési baleseteket.
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Évszakok

1. Az óvodában már megismerkedtél az évszakokkal.
 Te melyik évszakot szereted? Miért?

2. Mondd el a képek alapján az évszakok jellemzőit! Gondolj az időjárásra is!

Ó́SZ

A növények színes ruhába 
öltöznek

Érik az alma és a szőlő Ősszel a gólyák is elköltöznek

TÉL

Hó borítja a tájat Játék a szabadban Jön a Mikulás
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3.  Mondjatok az évszakokra jellemző szavakat! A társaitoknak ki kell találni, hogy 
melyik évszakra gondoltatok (hó, alma, hóvirág, Télapó, szőlő, paradicsom).

Egy évben négy évszak van: tavasz, nyár, ősz, tél. Egy évben ti zenkét hónap 
van: január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szep-
tember, október, november, december.

TAVASZ

Aranyvessző Japánbirs Liba mama a fi ókáival

NYÁR

Érik a meggy Strandolás Játék
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Az év hónapjai

Balogh József: Virágszirom tizenkettô

Január

Domb derekán, mint az álom,
gyors a szánom, fut a szánom.
Jeges trónján Télkirály ül,
uralkodik, s dehogy bánom!
Szürke nappal, hosszú éjjel
szél játszik a hópihékkel.

Február

Farkas ordít, csikorog a fagyos hó,
vastag sál és gyapjú sapka most a jó!
Madár reszket, vad didereg, fény vacog,
ugyanúgy, mint messzi fönn a csillagok.

Március

Ébredj tavasz, s medve álma,
pattanj rügy, és zöld ruhádba
öltözzél át réti fű,
legyen jókedv, szép derű!
Felébredtek mind a fák,
te se rejtőzz, hóvirág!

Április

Bolondos egy kópé vagy,
meleget adsz, s néha fagy.
Gólyák, fecskék hazatérnek,
vártak rájuk üres fészkek.

Május

Hogyha Napod süt a tájon,
pihenhet a nagykabátom!
Tárd a kapud, rá a nyárra,
szökkenjen a jókedv szárba!
Melegítsd a szavakat,
esőd érjen aranyat!

Június

Tanév végi csengő csönget,
vakáció ajtón zörget.
Várnak hegyek, gyors patakok,
újra jó, hogy gyerek vagyok!
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Ahogy telnek a hónapok, mindegyik versszakról készíts egy rajzot!
Karikázd be az eltelt hónapok neveit!

Július

Napfénykarod ölel át,
mikor tóra indulok.
Érlelj kalászt, jó búzát,
álljanak az asztagok,
legyen mindig kenyerünk,
melegséged add nekünk!

Augusztus

Nyolcadik hó, legszebb napod
István király ünnepe.
Elindul egy hulló csillag,
mit üzen az ősz vele?

Október

Hónapsorban tizedik,
gyakran deret érlelő,
ökörnyálat húz a szél,
álma őszbe fészkelő.

November

Kifl i csak a holdvilág,
meghíztak az éjszakák,
ahogy lassan fogy az év,
reszketnek a cinegék,
s ránksötétül a világ.

December

December, te öregember,
nem hagyom, ha szidnak!
Bölcsődben szép karácsony
új esztendőt ringat!

Szeptember

Elköltöztet madarakat,
fákról rabol levelet,
kinyitja az iskolákat,
s elkezdi a szüretet.
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Ősz szeptember • október • november

„Jön már az ismerős
széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-megáll, lombot ráz.”
        (Kányádi Sándor)

Ősz
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szeptember • október • november  Ősz

Az ősz kincsei

1.  Sétáljatok egy parkban vagy az iskola környékén! Figyeljétek meg a termé-
szet színeit! Figyeljétek meg a növényeket, az állatokat és az időjárást! Csak 
a lehullott leve leket és terméseket gyűjtsétek!

2.  Milyen fákat, bokrokat lát tál a sétán? Milyen állatokat láttál? Milyen volt a kör-
nyezet tisztasága? Láttál-e rongálást? Mi volt számodra a legszebb?

3. Milyen volt az időjárás a sétátok során? Segítenek a rajzok.

napos
idő

meleg
idő szellő eső

felhős
idő

hűvös
idő szél hó

borult
idő

hideg
idő

viharos
szél köd
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Ősz szeptember • október • november

Élő vagy élettelen?

Környezetünkben élőlények és élettelen dolgok vesznek körül bennünket.

1. Mondd el, a képeken láthatók közül melyek élők, melyek élettelenek!

2.  Tapsoljatok, ha igazak, dobbantsatok, ha hamisak az alábbi állítások! A kutya 
olvas. A bokor növekszik. A gyerekek labdáznak. A kő szalad.
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szeptember • október • november  Ősz

5.  Kérj édesanyádtól olyan fotókat, amelyeken pici korodtól kezdve rajta vagy! 
Tedd sorba őket növekedésed szerint!

6.  Gondolj egy élőre vagy egy élettelenre! Mondd el a tulajdonságait! Aki társaid 
közül kitalálja, hogy kiről vagy miről beszélsz, az lehet a következő kérdező.

3.  Melyik tud odamenni hozzád, ha hívod? Az autó, a kutya vagy a barátod? 
Miért?

4.  Mit tudsz a búzáról? Figyeld meg a ké peken a búzanövény fej lő dé sét! 

A növények, az állatok és az emberek élőlények. Lélegeznek, mozognak, 
táplálkoznak, növekednek, fejlődnek, szaporodnak.

1.

2.

3.4.

5.
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Ősz szeptember • október • november

A tiszta levegő varázslói: fák, bokrok

1. Melyik növény ismerős a számodra? Emlékszel, hol láttad?

2.  Játsszátok el, hogy fák és bokrok vagytok! A bokrok leguggolnak, a fák állnak
és a magasba emelik a kezüket. Mozogjatok szellőben, szélben, viharban!

A fák és a bokrok nemcsak szépek, hanem óvják a levegő tisztaságát. Élő-
helyet, táplálékot biztosítanak az állatok számára. 

Fenyőfa ága

Vadgesztenyefa ágaTölgyfa ága

Tuja ága




