
Kedves ötödikes tanuló!

az idei tanévben számtalan érdekes, új dologról lesz szó a természetismeret-órákon. 
Tanulsz közvetlen környezeted élővilágáról, a zöldség- és gyümölcsfélékről, a házi- és a ház 
körül élő állatokról, valamint a saját tested életműködéseiről. 
a környezetünkben lezajló fizikai változásokról is tapasztalatokat szerzel a megfigyelések so-
rán és a kísérletek segítségével. szó lesz a testeket felépítő anyagokról, azok legfontosabb fizi-
kai tulajdonságairól. 
elmélyülhetsz a térkép rejtelmeiben. Gyakorolhatod azt is, hogyan tudsz segítség nélkül tájé-
kozódni a természetben. Megfigyelheted az időjárás és az éghajlat jelenségeit, de sok érdekeset 
tanulsz majd a folyókról és a tavakról is. 

ez a munkafüzet a tankönyvet egészíti ki. sokféle feladatot gyűjtöttünk össze benne. Több 
megfigyelés és vizsgálódás teszi még érdekesebbé a tanultakat. a feladatokkal irányt muta-
tunk ezek elvégzéséhez.
segít a gyakorlásban és a tanultak alkalmazásában, és hozzájárul ahhoz, hogy a tudásod tar-
tóssá váljon. ezért mindig fordíts nagy figyelmet a feladatok megoldására! 

a tanulás komoly munka, de azért rejtvényeket és tréfás feladatokat is találsz majd a munka-
füzetben. ezek segítségével játszva rögzítheted a tanultakat.

egyes feladatoknál jelezzük, hogy párosával vagy csoportban érdemes dolgozni.

Ahol ezzel a jellel találkozol, azt a feladatot közösen oldjátok meg a padtársaddal. Együtt 
gondoljátok végig a megoldási lehetőségeket!

Vannak olyan kísérletek, megfigyelések, amelyeket csoportban érdemes elvégezni. Ezeknél 
a feladatoknál mindannyian vegyétek ki a részeteket a munkából!

Ahol a Projekt feliratú táblácskát látod, ott társaiddal egy igazi nagy felfedezőútra indul-
hattok! Közösen oldhatjátok meg a feladatot úgy, hogy mindenki a saját érdeklődésének 
megfelelő szempontból dolgozhat a témán. 

ahol nem találsz jelet, azokat a feladatokat mindig önállóan, nagy odafigyeléssel oldd 
meg! 

A tanultak mellett számos olyan érdekes és hasznos ismeret is van, amelyeknek érdemes 
utánanézni. Ezekből nagyon sokat lehet tanulni, és közben nő a tájékozottságod a körülöt-
ted lévő világról.

A tanuláshoz és a felfedezésekhez sok sikert kívánnak:
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A virágos növények szervei
1.   idézd fel, amit a környezetismeret-órákon a növények tápanyagairól tanultunk! nevezd 

meg a növények tápanyagait!
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

2.  egészítsd ki a hiányos mondatokat!
  a virágos növények szaporítószerve a ............................................. . a megporzás után a virá-

gok helyén kialakul a ..........................................., melyben ........................................... vannak.
 az elvetett magokból ........................................... fejlődik.

3.  Kösd össze az egymáshoz tartozó fogalmakat!

  

   
  
  
  

4.   Készíts rajzot a megfi gyelt petúniáról! rajzold le külön az egyik levelét és annak erezetét is!

5.  fogalmazd meg, mit jelent a lágy szárú növény kifejezés!
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

6.  Milyen dísznövények élnek a környezetedben? Melyiknek ismered a nevét?
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

Élet a kertben
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termés
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rögzíti a növényt, felveszi a tápanyagokat

a felvett tápanyagokból táplálékot készít

a növény szaporítószerve

benne fejlődnek a magvak

közvetíti a tápanyagokat a gyökérzet és a levél között
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Az almafa
1.  Jelöld be a térképvázlaton az alma fő termesztési körzeteit!

2.  nevezd meg a félbevágott almatermésen a vonallal jelölt részeket!

3.  nevezd meg a rajz alapján az almamoly fejlődési alakjait!

4.  hogyan védekezhetünk az almamoly kártétele ellen?
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

..................................... ..................................... ..................................... .....................................
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A szilvafa
1.  színezd a térképvázlaton kékre a szilvatermesztő körzeteket! Írd melléjük a nevüket!

2.  nevezd meg a szilvafa rajzán a vonallal jelölt részeket!

3.  nevezd meg a szilva termését és a termés részeit!

 a termés neve: ...................................................
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4.  Mi az azonosság és a különbség a szilva csonthéjas és az almafa almatermése között?
 azonosságok:  ...................................................................................................................................
 Különbségek:  ....................................................................................................................................

5.  Válaszolj a kérdésekre!
 Mi jellemző a szilvafa .......................................................................................................................
  • gyökérzetére?  ...........................................................................................................................
  • törzsére?  ....................................................................................................................................
  • lombkoronájára?  ......................................................................................................................
 Mely részét fogyasztjuk a csonthéjas termésnek?  ........................................................................

6.  Mit látsz a rajzon? nevezd meg a fejlődési alakokat! színezd barnára azt, amelyik a kárt 
okozza!

 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

7.   olvasd el a tankönyv 13. oldalán az első bekezdést! Milyen környezetbarát módja van a 
szilvamoly elleni védekezésnek?
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

8.  hogyan tudnád meghatározni a gyümölcs fogalmát?
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................
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A szőlő
1.  színezd be a térképvázlaton Magyarország fő bortermő vidékeit!

2.  nevezd meg a szőlő részeit!

3.  rajzold le a szőlő és a szilvafa kettévágott termését, és nevezd meg a részeiket!
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4.  Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e (i) vagy hamisak (h)!

 a szőlő vesszőin helyezkednek el a rügyek. ...........
 Leghíresebb almafajtánk a besztercei alma. ...........
 a szőlő őse a ligeti szőlő. ...........
 az almafa lombkoronája terebélyes. ...........
 az almafa ágai kacsokkal kapaszkodnak. ...........
 a szilvafa gyökérzete mélyen lehatol a talajba. ...........
 a szőlő legfiatalabb része a tőke. ...........
 a peronoszpóra a szőlő gombakártevője. ...........
 a csonthéjas termésben a magok hártyás rekeszekben ülnek. ...........

5.  Melyik termésre igazak az alábbi állítások? Írd be a sorszámokat a megfelelő helyre!

  1. viaszos héj, 2. mag, 3. hártyás rekesz, 4. csonthéj, 5. gyümölcshús, 6. ilyen termése van a 
körtének is, 7. ilyen termése van a baracknak és a cseresznyének

 almatermés: ...................... bogyótermés: ...................... Csonthéjas termés: ......................

A paprika és a paradicsom
1.  honnan származik
 • a paprika?  ..........................................................
 • a paradicsom?  ...................................................

2.  nevezd meg a paradicsom rajzán a fő szerveket!
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3.  Mi jellemző a lágy szárú növényekre?
 .......................................................................................................................................................... 

4.  nevezd meg a paprika termését és a termés részeit!
 
 a termés neve: ...................................................

5.  nevezd meg a paradicsom termését és a termés részeit!

 a termés neve: ...................................................

6.  egészítsd ki a mondatot!
  a paprika és paradicsom élete tavasztól őszig tart, ezért ....................................................... 

növénynek nevezzük őket.

7.   fogalmazd meg a tankönyv szövege alapján, miért fontos az egészség megőrzésében a pap-
rika és a paradicsom fogyasztása!
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................

8.   Gyűjtsd össze tapasztalataidat! Milyen sokféle módon dolgozzák fel a paprikát és a paradi-
csomot?
 .......................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................
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A sárgarépa és egyéb zöldségféléink
1.  nevezd meg az eddig tanult növények őseit! Melyik részük változott meg a nemesítés során?
 sárgarépa:  .........................................................................................................................................
 almafa:  ..............................................................................................................................................
 szőlő:  .................................................................................................................................................

2.  idézd fel a korábban megismert paprikanövényt! rajzold le és nevezd meg a főbb szerveit!

3.  nevezd meg a sárgarépa rajzán a vonallal jelölt részeket!

4.  Mi a különbség az egynyári és kétnyári növények között?
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................

5.  nevezd meg a sárgarépának a második évben kialakult szerveit!

6.  Mit jelent az, hogy a sárgarépa hidegtűrő növény? 
 Keresd ki a tankönyvből a hidegtűrést igazoló adatokat!
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A fejes káposzta
1.  nevezd meg a félbevágott fejes káposzta rajzán a vonallal jelölt részeket!

2.  Miből következtethetsz arra, hogy a torzsa a fejes káposzta része?
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................

3.  Milyen ételeket készítenek fejes káposzta felhasználásával? sorold fel a legismertebbeket!
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................... 

4.  Írd a rajz mellé a fejes káposzta virágának és termésének nevét!

5.  egészítsd ki a mondatokat!
  a fejes káposzta az első évben kifejleszti ................................................... . a második évben 

hoz ...................................................... és .................................................... . a fejes káposzta ezért 
............................................ növény.
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6.  nevezd meg az almafa, a szilvafa és a szőlő kártevőit!
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................

7.  a káposztalepke mely fejlődési alakjait látod a rajzon? Írd le az egyes alakok nevét, és szá-
mozd meg őket a fejlődésük sorrendjében!

A vöröshagyma
1.  színezd be hazánk térképvázlatán a vöröshagyma fő termesztési körzeteit!

2.  hogyan termesztik a vöröshagymát?
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................

3.  nevezd meg a vöröshagyma részeit!

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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4.  Mely szerve a növénynek a vöröshagyma tönkje és a káposzta torzsája?
 .......................................................................................................................................................... 

5.  egészítsd ki a vöröshagyma és a paprika rajzát a gyökérzetükkel! nevezd meg a részeiket!

6.  rajzold le a paradicsom gyökérzetét, és nevezd meg a részeit!

7.  Írd le a hagyma vonallal jelölt részeinek a nevét!
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A burgonya és a burgonyabogár
1.  színezd be a térképvázlaton a fő burgonyatermesztő területeket!

2.  fogalmazd meg, milyen talajokat kedvel a burgonya!
 .......................................................................................................................................................... 

3.  rajzold le a paradicsom és a burgonya termését!

 Melyek az azonosságok és a különbségek a két termés között?
 azonosságok:  ...................................................................................................................................
 Különbségek:  ....................................................................................................................................

4.  egészítsd ki a rajzot a burgonya hiányzó szerveivel! 
 Írd a vonalra a szerv nevét!

 a hiányzó szerv neve: ...................................................
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5.  Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e (i) vagy hamisak (h)!

 a burgonya termése hasonló a paradicsom terméséhez. ...........
 a burgonyának egyszerű levelei vannak. ...........
 a burgonya afrikából származik. ...........
 európában étkezési célra 400-500 éve termesztik. ...........
 Virágai fehér vagy lila színűek. ...........
 a gumó sok keményítőt tartalmaz. ...........
 a burgonya termése ízletes, ehető. ...........

6.  Mi a különbség a burgonyabogár és a káposztalepke testfelépítése között?
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................

7.  sorolj fel minél több ételt, amely burgonya felhasználásával készül!
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

8.  Milyen színűre változott a jódoldat a burgonyára cseppentve? Mi ennek az oka?
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

9.  ismersz-e olyan állatokat, amelyek a gyümölcsök és a zöldségek kártevőivel táplálkoznak? 
Írd le a nevüket!
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

10.  Válaszolj a tankönyv szövege alapján! Milyen környezeti károkat okozhat a szakszerűtlen 
műtrágyázás és a vegyszeres rovarölő szerek használata?
 ....................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................




