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Ez a környezetismeret-tankönyv az iskolás tanulmányaikat megkezdő gyer-
mekek számára készült. Ötvözi a hagyományos oktatás bevált elemeit és 
az élményekkel teli egyéni tapasztalatszerzést. Létrejöttét támogatta a 
tan tárgy hoz kapcsolódó kompetenciák és a különböző képességű tanulók 
egyén re szabott fejlesztésének igénye. Segítségével megvalósítható a moti-
vált és tevékenykedtető tanulás.
A tankönyv biztosítja az óvodából iskolába való átmenet zökkenőmentessé-
gét, és megalapozza a későbbi évek tanulmányait. Fő célja, hogy a gyermekek 
eligazodjanak a mindennapok világában, megértsék az élet változásainak 
okait, a természet folyamatát. A valós ismeretek kiegészülnek a mesekönyvek 
képi világának megjelenési formájával. A barátságos ábrák felkeltik a tanu-
lók figyelmét, akik játékos formában sajátítják el a tudnivalókat. A tan anyag 
feldolgozásának során előtérbe kerül a család és a közösséghez tartozás, az 
érzelmek fontosságának tudatosítása. A változatos feladatok megoldása 
elősegíti, hogy a tanulók átgondolt döntésekre legyenek képesek, felismer-
jék, hogy felelősek önmagukért, társaikért és a környezetükért.
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ELŐSZÓ

∫B̂B̂∫B∫

Kedves Gyerekek!

A környezetismeret tantárgy sok érdekességet tartogat számotokra! 
Tanóráin megismeritek a természet törvényeit, az élet jellemzőit. 

Ezt a tankönyvet azért készítettük, hogy segítsük megérteni azt a 
sok információt, amivel találkozni fogtok tanulmányaitok során. 
A változatos feladatok megoldása által okosodtok majd, és felismeri-
tek környezetetek összefüggéseit, a természet szépségeit. A barát-
ságos képek támogatják a hallottak értelmezését, a játékok biztosít-
ják a szórakozást. 

A tananyagok végén a bölcs bagoly megerősíti a legfontosabb tud-
nivalókat, melyeket feltétlenül jegyezzetek meg! Ismereteitek kiegé-
szítése érdekében a témakör iránt különösen érdeklődő tanulók ré-
szére könyvajánlásokat találtok. A szorgalmi feladatok látványos 
tapasztalatokat, érdekes élményeket rejtenek.

A hangyával megjelölt részek lehetőséget adnak a di° erenciálásra! 
Vannak feladatok, melyek megoldásához korongok és pálcikák szük-
ségesek. Ezeket mindig készítsétek elő!

A tanév végére megtanultok eligazodni a mindennapok világában, 
megértitek az élet változásainak okait, a természet körforgását.  Fel-
ismeritek, hogy ti is részei vagytok a természetnek, felelősséggel tar-
toztok önmagatok, társaitok és a többi élőlény iránt. 

A tankönyv és a munkafüzet elválaszthatatlan egységet képez. 
Kedves Kollégák, ezeket az ismerethordozókat úgy terveztük, hogy 
az órákon mindkettővel ismerkedjenek meg a gyerekek.

Munkátokhoz jó hangulatú tanórákat és sok sikert kívánunk! 

A szerzők

6
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MÁR ISKOLÁS VAGYOK

Hogy érzed magad az iskolában? Beszéljétek meg a képek segítségével!

Milyen játékokkal játszol szívesen? Tégy korongot a kedvenc játékaidra! 

1.

2.

3.

Mutatkozz be! Meséld el, hová jártál óvodába!

vidáman szomorúan sírósan közömbösen kíváncsian félénken

6
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Kire gondoltunk?
Egy társatok menjen ki a teremből. A többiek válasszák ki maguk közül, 
hogy kit kell kitalálnia. Hívjátok vissza, és kérdésekkel (például: Barna hajú? 
Szemüveges?) fejtse meg, kire gondoltatok.

Az iskolában sok érdekességet fogsz tanulni. Egyre okosabb és ügyesebb 
leszel. Mivel szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel?5.

6.

Nézd meg a képeket, mi minden vár rád az iskolában!
Mit gondolsz, mivel telnek majd még a napjaid?4.
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ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

1. Ismerkedjetek meg az iskolátokkal! Tegyetek sétát az iskola körül és az 
épületben! Miben hasonlít és miben különbözik az óvodától? Beszéljétek meg!

2. Figyeld meg az óvodai szoba és az iskolai tanterem képét! 
Milyen hasonlóságokat és különbségeket veszel észre?
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Tanuld meg az iskolád nevét, címét! Kiről vagy miről nevezték el? 
Mit tudsz még róla?

Sorold fel, milyen felelősöket választottatok már! Mondd el, mi a feladatuk!

Jelöld koronggal a képeken a helytelenül viselkedő gyerekeket!  
Hogyan kellene helyesen viselkedniük? Beszéljétek meg!

Készítsünk osztályfényképet! 
Jelöljetek ki magatok közül egy fényképészt, aki az irányok 
meghatározásával (például: jobbra, balra, elé, mögé, mellé) 
beállít benneteket egy képzeletbeli csoportkép elkészítéséhez. 
Ha mindenkinek megvan a helye, mosolyogjatok, és a fotós kattintsa el a gépét!

Melyik tanórát jelölnéd az alábbi rajzokkal?6.

5.

3.

4.

7.

01_TK_Iskola.indd   11 22/04/16   11:36



12

OTTHON AZ ISKOLÁBAN

Milyen helyiségeket láttál az iskolai sétád során? Sorold fel a képek 
segítségével!

Játsszátok el, hogyan kell viselkedni az előző képeken látható helyiségekben!

Figyeld meg jól a tantermedet! Mondd el az  irányok használatával, mi van 
tőled balra, jobbra, alattad, feletted, előtted, mögötted!

Alaposan nézd meg a képet! Miben hasonlít és miben különbözik a te iskolád 
udvarától? Mondd el!

1.

2.

3.

4.

01_TK_Iskola.indd   12 22/04/16   11:36



13

Melyik családtag miben segít otthon? Pálcikával kösd össze a 
munkálatokhoz kapcsolódó eszközöket a használójukkal! Te milyen 
munkában veszel részt?

Az osztály tagjai olyanok, mint egy nagy család. Segítik 
egymást, együtt dolgoznak, játszanak és szórakoznak.

Mi a foglalkozásuk a képen látható embereknek? Miben segítenek? 
Vezesd őket pálcikával abba a helyiségbe, ahol dolgoznak! 

6.

5.
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A MI ISKOLÁNK

Milyen jelekkel találkozhatsz az iskola előtt és az iskolában? Beszéljétek 
meg a jelentésüket!

Mire figyelmeztet a csengő? Mivel töltöd a tanórák közötti szüneteket? 
Beszélgessetek róla!

Miben hasonlít és miben különbözik a képen látható tanterem a te iskolai 
tantermedtől? Beszéljétek meg!

1.

2.

3.

Melyik épületre hasonlít a te iskolád?

4.
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Figyeld meg az alaprajzokat! Melyik milyen helyiséget ábrázol?  
Indokold meg, hogy miről ismerted fel!

Kenjétek be étolajjal egy szobanövény három levelének felső  
és három levelének alsó részét! Tegyétek az élősarokba! 
Figyeljétek meg, mi történik a növénnyel!

6.

Mekkora lehet egy tanterem mérete? Milyen nagy egy pad, egy táska? 
Mivel mérhetünk? Próbáld ki!5.

Kísérletezz! Kérj szüleidtől néhány petrezselyemszárat!  
Figyeld meg a színét, a formáját, az illatát! 
Tedd egy részét vízzel teli, másik részét egy üres pohárba! 
Várj pár napot, és nézd meg, mi történik!  
Hozd el a következő órára!

7.
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ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN

Milyen településeket látsz a képeken? 
Melyik település hasonlít legjobban a te lakóhelyedre? Beszéljétek meg!

Nevezd meg az élőlényeket és az élettelen dolgokat a képen! 

Mondd el, hol laksz, mi a pontos címed! 
Milyen házban élsz? Mit szeretsz benne a legjobban? 
Mi van az otthonod közelében?

1.

2.

3.
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Figyeld meg, mi a közös a képeken látható élőlényekben! 

Mi történik még az élőlényekkel? Mondd el!

Csíráztass babot! Tedd vizes vattába, és tartsd nedvesen! Hozd el 
a következő órára!

Beszéljétek meg, mivel táplálkoznak az alábbi élőlények!

Hogyan lélegeznek az élőlények? Mondd el a képek alapján!

Környezetünket élő és élettelen dolgok alkotják. 
Az élő lények közé tartoznak a növények, az állatok 
és az emberek. Az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, 
mozognak, szaporodnak.

5.

6.

7.

4.
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A NÖVÉNYEK

Hol láthatsz növényeket? Mutasd meg a képeken!
Mondj te is ilyen helyeket!

Miért fontosak a növények? Beszéljétek meg!

1.

2.
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Melyek a növények részei? Sorold fel a képek alapján!
Hasonlítsd össze a növények részeit!

Nevezd meg a képek segítségével a növény fejlődési szakaszait! 
Hol tart a fejlődésben a te csíranövényed? Jelöld koronggal a képen! 
Mire van szüksége a fejlődéshez?

Hogyan szépítik a gyerekek környezetüket? Mondd el!

A növények fő részei: gyökérzet, szár, levél, virág 
és termés. A növényeket öntözéssel, talajlazítással, 
gyomtalanítással ápoljuk, gondozzuk.

levél

szár

virág termés

törzs

lombkorona

gyökérzet gyökérzet

5.

4.

3.
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AZ ÁLLATOK

A családok szabadidejükben sok mindennel foglalkoznak.  
A te családod mivel tölti az idejét?

Hogyan óvod az állatokat és élőhelyüket?

A képen látható gyerekek a szabadidejükben kirándulni mentek. 
Milyen állatokkal találkozhattak? Hol élnek ezek az állatok?

Milyen állatok élnek az emberek közelében? Miért?

Mely hobbiállatokat tartjuk kedvtelésből?

1.

2.

4.

3.
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Melyik állat hol lakik? Beszéljétek meg a párotokkal! 
Figyeld meg az állatok élőhelyét és lakóhelyét! Mi a különbség köztük?
Melyik állat lehet házi kedvenc? Jelöld koronggal!

Hogyan gondoskodik egy szerető gazdi a cicájáról? Meséld el!

Az állatok egy része a természetben él, másokról 
az ember gondoskodik. Az ember a háziállatait, 
házi kedvenceit szereti, táplálja és ápolja.

Gyűjts olyan kisméretű tárgyakat (például kupak, gomb, ruhacsipesz, doboz), 
melyekre már nincs otthon szükségetek! Tervezz és ragassz össze belőlük 
játékokat, eszközöket, figurákat, építményeket! A munkához kérheted szüleid 
vagy nagyobb testvéreid segítségét is!

6.

5.
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AZ ISKOLÁS GYEREK
Ismered Csukás István történeteit Pom Pomról és Picurról? 
Reggelenként Picur iskolába indul, és útközben Pom Pom 
mesél neki. Mit gondolsz, miért ezt a nevet kapták a szereplők? 
Meséld el te is a becenevedet történetét!

Miért jó egy közösséghez tartozni?
Melyik csoportnak vagy tagja az iskolában?

1.

2.

3.

Játsszunk együtt!
Alkossatok kört! Egyik társatok álljon a kör közepére egy labdával. Dobja oda 
valakinek, és mondja, hogy „Zsipp!”  Ekkor a labdát elkapó gyerek a bal oldali 
szomszédjáról mondjon egy külső tulajdonságot, és dobja vissza a játékot. 
Ha a játékmester azt mondja „Zsupp!”, akkor a jobb oldali szomszédról kell 
tulajdonságot mondani. Amikor azt mondja „Zsipp-zsupp!”, mindenkinek 
helyet kell cserélnie. A tévesztő játékos kiesik.
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A sportolás utáni tisztálkodás különösen fontos.  
Mondd el, mit használnál hozzá!

Alakítsatok párokat! Mondjatok társatoknak olyan belső tulajdonságokat, 
amelyeket kedveltek benne! Miért fontosak ezek? Folytassátok a megkezdett 
mondatot! Azt szeretem benned, hogy…

Ki hogyan edzi a testét? Te milyen mozgásban veszel részt? 
Miért fontos a rendszeres testmozgás?5.

6.

Az iskolában egészségnapot szerveztek. A gyerekek gyümölcs- és  
zöldségfigurákat készítettek. Sorold fel, milyen gyümölcsökből, zöldségekből 
állnak az alkotások! Alkoss te is hasonló figurákat felnőtt segítségével!

4.

7.
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A NAPIREND

1. Meséld el, hogyan telt egy napod az óvodában! 

2. Milyen a napirended, amióta iskolás vagy? Melyik napszakban mi a feladatod?  
Mondd el az alábbi kép segítségével!

Melyik napszakban kinek, hogyan köszönnétek? Játsszátok el!

Meséld el a történetet a képek alapján a következő szavakkal: 
1) tegnapelőtt, 2) tegnap, 3) ma, 4) holnap, 5) holnapután!4.

3.
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Hallgassátok meg és játsszátok el a verset! Sorold fel a hét napjait! 
Nevezd meg a munkanapokat és a pihenőnapokat!

Vizsgáld meg a két képet! Beszéljétek meg, melyik mutatja egy felnőtt, 
melyik egy gyermek napi tevékenységeit!

Hétfőn hentereg,
Kedden kecmereg,
Szerdán szendereg,

Csütörtökön csak csücsül,
Pénteken párnájára dől,

Szombaton szuszog szorgosan,
Vasárnap horkol hangosan.

(népköltés)

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! 
Mit jelent ez a közmondás? Miért fontos, hogy legyen napirended? 
Mire jut időd, ha jól megtervezed napi és heti feladataidat? Beszéljétek meg!

tanulás, munka, házimunka szabadidő, sport alvás

Egy héten hét nap van: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, szombat, vasárnap. Egy napon belül a napszakok 
váltják egymást: reggel, délelőtt, dél, délután, este, éjszaka.

Szüleid segítségével csomagolópapír csíkon jelöld családtagjaid 
magasságát és saját születési testhosszadat is!

7.

6.

5.
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TESTÜNK

Mutasd meg magadon a következő testrészeket: 
arc, kar, kéz, nyak, láb, térd, comb, könyök, hát, mellkas! 

Milyen testrészeket ismersz még? Sorold fel, és mutasd meg magadon!

Az ember fő testrészei a fej, a nyak, a törzs és a végtagok. Jelöld meg őket 
a bal oldali képen koronggal! Jelöld a jobb oldali rajzon a fiú bal karját és bal 
lábát piros, jobb karját és jobb lábát kék pálcikával!

Mondd el mikor születtél, és mekkora voltál újszülött korodban! Ha nem 
tudod, kérdezd meg szüleidet a születéskori testhosszadról és testtömegedről!

Alkossatok párokat! Mérjétek meg egymást papírcsíkkal! Tépj le akkora 
papírcsíkot, amilyen magas a társad! Hasonlítsátok össze magasságotokat!

Figyeljétek meg a lányok és a fiúk magasságát! Ragasszátok fel 
gyurmaragasztóval a magasságotokat jelölő papírcsíkot a megfelelő csoportba! 
Ki a legmagasabb, ki a legalacsonyabb? Kik az azonos magasságúak?

1.

2.

3.

4.

fej

nyak

törzs

végtagok
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Testünk sokat változik életünk során. Sorold fel a fejlődési szakaszokat a 
képek feletti kifejezésekkel! Hol tartasz te a fejlődésben? Mondd el!

Ismerősek ezek a tárgyak? Ki és mikor használja? Mondd el!

A tested fő részei: fej, nyak, törzs, végtagok. 
Az élőlények, közöttük az emberek is, szüntelenül változnak. 
Az idő múlásával fejlődnek, növekednek, öregednek.

Jelöljétek családtagjaitok magasságát! Hasonlítsátok össze őket! Jelöld 
születési magasságod is! Hány arasszal vagy most magasabb? A megoldáshoz 
kérd szüleid segítségét! Milyen összefüggést veszel észre az életkor és a 
testmagasság között? Beszélgessetek róla! 

6.

5.

újszülött
csecsemő

óvodáskor

iskoláskor
serdülőkor

felnőttkor időskor

Hozz néhány olyan kisebb tárgyat, amelyiknek érdekes tapintása van!

7.
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ÉRZÉKSZERVEINK

Mire használjuk a szemünket? Mi mindent érzékelünk vele? Beszéljétek meg!

Melyik gyerek vigyáz a szeme épségére? Jelöld a képek alatt piros koronggal! 
Melyikük figyel a helyes testtartásra? Jelöld kék koronggal!
Indokold meg a választásodat!

Mi van a kezedben? 
Csukd be a szemed! A párod adjon a kezedbe egy tárgyat! 
Próbáld meg tapintás alapján felismerni!

Szólaltassátok meg a különböző tárgyakat! Melyiket ismerted fel a hangjáról? 
Tegyél rá piros korongot!
Melyiknek kellemes a hangja számodra? Jelöld kék koronggal!

1.

2.

3.

Találd ki a választ a találós kérdésre! 
A megfejtést rajzold le a munkafüzetet 1. feladatának ábrájába!
Két szomszéd lakik egymás mellett.
Mindenkit látnak, csak egymást nem láthatják.
Ha a tükörbe pillantasz, kitalálhatod, kik ők.

4.

5.
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Milyen ízeket éreztél a különféle színű nyelvrészeknél? 
Melyikük volt sós, édes, savanyú, keserű? Beszéljétek meg!

A képeken a látás, a tapintás, a hallás, az ízlelés és a szaglás érzékszervét 
látjátok. Nevezd meg őket! Melyiket mire használjuk?

Mire mondanád, hogy jó illatú, mire, hogy rossz szagú?
Pároddal felváltva soroljatok fel példákat!

Kísérletezzünk! Alkossatok csoportokat!
Töltsetek külön-külön pohárba citromlevet, málnaszörpöt, sós vizet, 
grépfrútlevet. Kóstoljátok meg, s figyeljétek a nyelveteket! Melyik részén 
érzitek az ízeket? Öblítsétek ki a szátokat 
vízzel az ízlelések között!

A szem a látás, a bőr a tapintás, a fül a hallás, a nyelv 
az ízlelés, az orr a szaglás érzékszerve. 
Nyelvünk különböző részein keserű, sós, savanyú 
és édes ízeket érzünk.

9.

8.

7.

6.
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TISZTÁLKODÁS

Mire van szükségünk testünk ápolásához?
Mondd el!

Te milyen tisztálkodást végzel naponta többször is? 
Milyet naponta egyszer? Milyet néhány naponta? Mondd el!

Az emberek leggyakrabban a kezüket mossák meg. Vajon miért? 
Mikor kell feltétlenül kezet mosni? Beszéljétek meg!

Milyen eszközökkel ápolod testrészeidet? Kösd össze pálcikával!

1.

2.

3.

4.
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Takard le kék koronggal azon élelmiszereket, amelyek túlzott fogyasztása 
árt a fogaknak!

Mi nem illendő? Miért? Jelöld pálcikával!

Mutasd be a helyes fogmosás módját a képek alapján!

Melyik fogkefét használnád? Jelöld koronggal! Magyarázd el, miért!

Tested, lábad, kezed, fogaid tisztaságára, hajad, körmeid 
ápoltságára mindig ügyelj! Kezedet és fogadat naponta 
többször is meg kell mosni! Menj el szüleiddel fogorvoshoz 
évente legalább egyszer!

8.

7.

6.

5.
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TÁPLÁLKOZÁS

Mit ettél, ittál tegnap? Sorold fel! Miért fontos a táplálkozás?

Nevezd meg a képen látható táplálékokat!

Melyek a kedvenc gyümölcseid, zöldségeid? Sorold fel!

Szervezetünk egészséges működéséhez vitaminokra is szükségünk van. 
Milyen vitaminokat ismersz?

Melyik étel milyen vitaminokat tartalmaz?
Tegyél korongot annak az ételcsoportnak a betűjelére, amelyiket rendszeresen 
fogyasztod! Az A-vitamin a szem egészséges működéséhez, a B-vitaminok a 
vér képződéséhez, idegrendszerünk működéséhez, a C a szervezet ellenálló 
képességéhez, a D a csontok szilárdságához, a K a véralvadáshoz szükséges. 
Az E-vitamin védi a sejteket, erősíti a szervezetet.

1.

2.

5.

4.

3.
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Hogyan juthat szervezetünk még vitaminokhoz? Beszéljétek meg!

Miért fontos a víz a szervezetünk számára? 
Milyen italok fogyasztását javasolnád? 
Beszéljétek meg!

Szüleid egész napos vendégségbe hívták a barátodat.
Segíts a menü összeállításában! Legyen változatos, vitaminokban gazdag és 
finom! Pároddal egyeztesd, és koronggal jelöld a javaslatodat!

Ételeink, táplálékaink különböző tápanyagokat, 
vitaminokat tartalmaznak. Egészségesen táplálkozol, 
ha naponta ötször és változatosan étkezel, nyugodt 
körülmények között.

8.

7.

6.
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RITMUSOK

Csukjátok be a szemeteket, és képzeletben ringatózzatok valamelyik szülőtök 
karjában! Fejezd be a mondatot! Az jutott az eszembe…

Már tanultunk a napok, napszakok ismétlődéséről. Nézd meg, hogyan váltják 
egymást az évszakok, hónapok! Mondd el a képek segítségével!

Álljatok körbe! Mondjatok ismert mondókákat, kiszámolókat!
Lépdeljetek rá egyenletes ritmusban!

Figyeld meg az ismétlődést más élőlények életében!

Szökdelj a padod mellett két percig, 
majd végezd el újra a megfigyeléseket!

Hasonlítsd össze a szökdelés előtt és után 
tapasztaltakat! Mit veszel észre?

Figyeld meg szívverésed és légzésed 
ritmusát a padban, nyugodtan ülve!

1.

2.

4.

3.
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Sorolj fel szabályosan ismétlődő, rendszeres tevékenységeket mindennapi 
életedből! Segítenek a képek.

Mi mindent tehetünk egészségünk védelmében? Miért fontos testünk 
működésében és életünkben a rendszeresség? Beszéljétek meg!

Szervezeted megfigyelhető ritmusai: a szívdobogás, 
a lélegzés, az alvás, az ébrenlét, a pihenés, a táplálkozás 
és a mozgás. Őrizd meg egészségedet helyes napirend 
kialakításával, rendszeres, vitamindús étkezéssel 
és megfelelő tisztálkodással! Mozogj és játssz sokat, 
de a pihenésre is ügyelj! Legyél jókedvű, mosolygós!

szellemi
egészség

testi
egészség

lelki
egészség

6.

5.
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ÉVSZAKOK
Figyeld meg az évszakok változását a kép alapján! Milyen változásokat 
vettél észre a fán? Válassz ki egy fát az otthonod vagy iskolád környékén! 
Az év folyamán figyeld meg, mi történik vele!

Sorold fel az évszakokat! A képek segítenek!

1.

2.
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Hallgasd meg a verset!

Mondjátok el a fenti képek segítségével, melyik évszakhoz mely hónapok 
tartoznak!

Anna Pfei  er: Első könyvem az évszakokról, Canissa Kiadó, Nagykanizsa, 2007

A januárt hóban töltöd,
februárban medve dörmög.

Márciusban a hó ritka,
az április bohóc-firka.

Május: nyílik száz virág,
– kék ibolyák, orgonák.

Júniusban gyakran ázol,
júliusban vár a tábor.

Augusztusban dinnyét eszel,
szeptemberben diák leszel.
Októberben a lomb sárga,

– zizegve hull le a sárba.
Zimankós a november,

s Télapót hoz december.

(Kátay Béla: Hónapok 
számolása)

Az év 12 hónapból áll. 
Minden évszakhoz 3 hónap tartozik.

tavasz nyár ősz tél

3.

4.
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IDŐJÁRÁS
Legyetek ti a meteorológusok! Alkossatok négy csoportot! 
Mindegyik csoport válasszon egy képcsoportot! Mondjátok el, milyen idő 
várható, és melyik évszakra jellemző az adott időjárás!

Helyezzétek el az iskolátok udvarán a következő eszközöket: hőmérő, 
egy üres mérőe dény, szélforgó. (Az utóbbit magatok is elkészíthetitek!)
Minden nap nézzétek meg a következőket:
– Milyen hőmérsékletet jelez a hőmérő?
– Mennyi csapadék esett?
– Fúj-e szél?
Megfigyeléseiteket jelekkel ábrázoljátok a munkafüzetben!

Milyen csapadékfajtákat ismersz?
Sorold fel!

A szél különböző erősségű lehet.
Figyeld meg a képeket, és meséld el, hol látod a leggyengébb 
és a legerősebb szelet!

1.

2.

3.

4.
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Miért hasznos a szél? Válaszolj a képek segítségével!

Sorold fel az időjárás szélsőséges eseteit a képek segítségével!

Létezik egy régi, időjárással kapcsolatos közmondás: Májusi eső aranyat ér. 
Mit jelenthet? Beszéljétek meg!  

A szél alakítja a felhőket, formájukból megjósolható a várható időjárás. 
Figyeld meg az égbolton a felhők mennyiségét, alakját!
Melyiknél számíthatunk esőre, melyiknél napsütésre?

Melyik felhő miről kaphatta a nevét?

Az időjárás a hőmérséklet, a napsugárzás, 
a csapadék és a szél folytonos változása.
Az időjárási katasztrófák károkat okozhatnak, 
és az emberek életét is veszélyeztethetik.

Heike Hermann: Az időjárás, Tesslo  -Babilon Kiadó, Budapest, 2011

5.

6.

7.

8.
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AZ ŐSZ

Mit tudsz az őszről? Milyen az időjárás? 
Mondd el társaidnak a tapasztalataidat!

Hogyan őrizhetjük meg a téli hónapokra az ősszel  
megérett gyümölcsöket, zöldségeket?
Beszéljétek meg!
Mit készíthetünk belőlük? Milyen más tartósítási módot ismersz?

Mi történik ősszel? Mesélj a képről!

Az ősz jellemző munkálataira ismerhetsz a képeken. 
Melyikben vettél már részt? Mesélj róla!

növények
átteleltetésedióveréskrumpliszedésalmaszedésszőlőszüret

1.

2.

3.

4.
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Hogyan készülnek az állatok az ősz beköszöntével a télre?

Ki nem öltözött az őszi időjárásnak megfelelően?
Mondd el, mik lehetnek a helytelen öltözködés következményei! 

Gyakran esik az eső.

Elsárgulnak, lehullanak a levelek.

Az állatok a télre készülődnek.

Sokat süt a nap, kánikula van.

Virágoznak a gyümölcsfák.

Elolvad a hótakaró.

Ősszel (szeptember, október, november) beköszönt a hideg 
idő, gyakori esőzéssel, széllel. A fák és a bokrok egy része 
lehullatja a leveleit. Az állatok télre készülődnek: táplálékot 
gyűjtenek, vastagabb bundát növesztenek.

Válaszd ki, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak az őszre! 
Jelöld pálcikával!

5.

6.

7.

1 2 3 4 5
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A TÉL

Mit tudsz a télről? Milyen az időjárás? 
Mondd el társaidnak a tapasztalataidat!

Mi történik télen? Mesélj a képről!

Kössetek madzagra felfűzött madáreleséget egy faágra!
Figyeljétek meg, melyik eleség a legkedveltebb a madarak között!

Milyen állatokról kell gondoskodni télen? Sorolj fel néhányat!

Hallgasd meg Zelk Zoltán Téli fák című versét! Milyen furcsaságról ír a költő? 
Beszéljétek meg!

Melyik fa zöldell télen? Mit tudsz róla? 
Mondd el társaidnak!

Nem fáztok, ti téli fák,
Mikor meztelen az ág? 
Eldobtátok a nyári zöld
S az őszi aranyruhát.

Ejnye, ejnye, téli fák,
Ez aztán a furcsaság:
Hideg télben levetkőztök,
Nyáron viseltek ruhát!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Mi történik az állatokkal télen? Beszéljétek meg a képek segítségével!

A rajzok a következő madarakat ábrázolják: 
1. széncinege, 2. füstifecske, 3. sárgarigó, 4. házi veréb, 5. harkály, 
6. vörösbegy. Beszéld meg pároddal, hogy melyik madárról kell télen 
az embernek gondoskodnia! Jelöld kék koronggal! 
Piros koronggal jelöld azokat, melyek nem igényelnek gondoskodást!

Bori még óvodás. Segíts neki a téli ruhák kiválasztásában! 
Tegyél korongot a javasolt ruhaneműkre!

1 2 3 4 5 6

Leghidegebb évszakunk a tél (december, január, február).  
Sok fa kopaszon áll, de vannak olyanok, amelyek még 
télen is zöldellnek. Az állatok egy része téli álmot alszik, 
mások vastag bundát növesztenek. Az emberek rétegesen 
öltözködnek.

7.

8.

9.
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A TAVASZ

Mit tudsz a tavaszról? Milyen az időjárás? 
Mondd el társaidnak a tapasztalataidat!

Mi történik tavasszal? Mesélj a képről!

Hallgasd meg Zelk Zoltán Csilingel a gyöngyvirág című versét! 
Számold meg, hány különböző virág szerepel benne! Sorold fel őket!

Csilingel a kis gyöngyvirág.
Fehér a ruhája,
meghívja a virágokat
tavaszesti bálra.
Öltözködik az orgona,
lila a ruhája,
kivirít a kankalin, a
szegfű és a mályva.
A vadrózsa rájuk nevet,
bolondos a kedve,

a rigó is füttyent egyet:
hej, mi lesz itt este!
Táncra perdül a sok virág,
illat száll a légben,
őrt állnak a gesztenyefák,
illemtudón, szépen.
A szellő is megfürdik a 
virágillatárban,
s arra ébredünk fel reggel:
napsugaras nyár van.

1.

2.

3.

03_TK_Evszakok.indd   44 22/04/16   12:03



45

Válassz ki egyet a tavaszi munkák közül! Játszd el társaidnak!

Mi történik az állatokkal tavasszal?

Melyik lány öltözött az évszaknak megfelelően? Jelöld koronggal!

A tavasz (március, április, május) beköszöntével 
melegebb lesz az idő és hosszabbak a nappalok. 
A növények rügyeznek, majd virágoznak. Az állatok 
elhagyják téli búvóhe lyüket. A költöző madarak 
megérkeznek, fészket építenek.

Beszéljétek meg, milyen munkák vannak ilyenkor a kertben!4.

5.

6.

7.
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A NYÁR

Mit tudsz a nyárról? Milyen az időjárás? 
Mondd el társaidnak a tapasztalataidat!

Hallgasd meg Kányádi Sándor Kánikula című versét! 
Hogyan védekezhetünk a hőség ellen? Beszéljétek meg!

Mi történik nyáron? Mesélj a képről!

Kutyameleg, kánikula,
nyelvét kiveti a kutya,
budákol, a tűző, heves
nap elől árnyékot keres.
De alighogy hűvösre lel
s leheverne, költözni kell:
falja az árnyékot a nap,
s az ebbe is beleharap.
Pillognak a récék, libák,
nem csinálnak most galibát;
kiapadt a kicsi patak,
mint a cérna, kettészakadt.

Itt-ott ha még van is, ami
víznek mondható valami,
odamennek a bivalyok,
s kimártják a kis patakot.
Egyedül egy árva csacsi
hangját lehet csak hallani,
megereszt egy bátor iá-t,
esőért az égre kiált.

1.

2.

3.
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Nyáron érik be a szántóföldeken a búza, amelyet ősszel vagy tavasszal vetnek el. 
A búzából lisztet őrölnek. Válaszd ki az alábbi élelmiszerek közül, mit készítenek 
lisztből!

Mi történik az állatokkal nyáron?

A nyári szünet sok érdekességet, vidámságot tartogat, de veszélyeket is 
rejt magában. Melyik gyerek sodorja magát veszélyes helyzetbe? Miért? 
Beszéljétek meg!

A nyár (június, július, augusztus) a legmelegebb évszak. 
A növények zöldellnek. A gyümölcsfák érlelik 
a termésüket. Az állatok a kicsinyeiket táplálják, nevelik.

4.

5.

6.

Miért nevezték nagymamáink a búzát „élet”-nek? 
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KALENDÁRIUM
Régen az emberek a természet és az állatok változásából következtettek 
az időjárásra. A feladatok elvégzésével ti is kalendáriumot készíthettek.
Alkossatok négy csoportot! Minden csoport húzzon egy évszakot jelölő 
szókártyát! 
A munkafüzet mellékletében lévő népi megfigyelésekből vágjátok ki és 
ragasszátok fel egy rajzlapra azokat, melyek a ti évszakotokra vonatkoznak! 
Rendezzétek őket hónapok, napok szerint sorba!
Válasszátok ki a ti évszakotokra jellemző népszokásokat! 
Ezeket is írjátok le egy rajzlapra!

Egy csomagolópapírra ragasszátok fel a munkátokat, és ismertessétek 
a többi csoporttal is! Válasszatok ki egy népszokást és játsszátok el!

A feladatok elvégzésére 15 percet kaptok. Osszátok fel a feladatokat magatok 
között, hogy biztosan elkészüljetek!

Népszokások:

 Szeptember 29., Mihály-nap: az emberek ekkor nem csak azért 
mentek a vásárba, hogy megvegyék, amire szükségük volt. 
Ez a nap szórakozást, ismerkedést is jelentett számukra. 
Sok árus mondókával csalogatta a vevőket: Asszonyok, asszonyok, 
gatyamadzag, vékony madzag, vastag madzag, széles madzag. Tessék kérni!

 Október: szüret. Ekkor szedik le a szőlőt, 
és készítenek belőle mustot, bort.

 Március: zöldágjárás. A tél elmúlását, a tavasz eljövetelét ünneplik. 
A gyerekek kettesével kézen fogva felsorakoznak. A sor mindkét végén 
zöld ágból kaput tartanak. A sor vége átbújik a sor elején lévő 
kapu alatt, így vonulnak. Közben a Bújj, bújj zöld ág, 
zöld levelecske kezdetű dalt éneklik.
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 Március: kiszehajtás. A kisze egy lánynak öltöztetett szalmabáb volt. 
A hosszú telet, a betegségeket jelképezte. Végigvitték a falu utcáin, majd 
elégették. A kiszebáb égetésekor ezt énekelték:
Haj ki, kiszi, kiszőce, 
a másik határba. 
Gyere bé, sódar, 
a mi kis kamránkba. 
Kivisszük a betegséget, 
behozzuk az egészséget. 
Haj ki, kiszi, haj!

 December 13., Luca-nap: a Luca-napon ültetett búzából 
a következő év termését próbálták megjósolni. 
Ezen a napon kezdték faragni a Luca széket is.

 Március, április: húsvét. A feltámadás, újjászületés ünnepe. 
Húsvéthétfő a locsolkodás napja.

 Február: farsangolás. A téltemetés, tavaszvárás 
táncos mulatságának ideje.

 Június, Szent Iván-éj: tűzugrás. A szalmából és a többféle fából 
megrakott tűz fölött a hagyomány szerint a lányok átugráltak, 
amíg a fiúk azt figyelték, ki mozog közülük a legtetszetősebben. 
Az ugrások magasságából és irányából is sokféle jövendölést olvastak ki.

 Augusztus 20.: Első királyunknak, Szent István királynak 
az ünnepe és az új kenyér sütésének napja. Régen is e napon 
sütöttek először új búzából őrölt kenyeret.

Tervezzetek az évszaknak megfelelő 
öltözéket egy lánynak és egy fiúnak! 
Régi korok ruháiból is választhattok!

Régen a hónapokat másképp nevezték, mint napjainkban. Olvasd el, hogyan!

Január: Boldogasszony hava – télhó
Február: Böjtelő hava – télutó hó
Március: Böjtmása hava – tavaszelő hó
Április: Szent György hava – tavaszhó
Május: Pünkösd hava – tavaszutó hó
Június: Szent Iván hava – nyárelő hó

Július: Szent Jakab hava – nyárhó
Augusztus: Kisasszony hava – nyárutó hó
Szeptember: Szent Mihály hava – őszelő hó
Október: Mindszent hava – őszhó
November: Szent András hava – őszutó
December: Karácsony hava – télelő hó
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OTTHONOM ÉS KÖRNYÉKE

Mi a lakóhelyed neve?

Kik és mire használják ezeket az épületeket? 
Melyik található meg a te településeden is?

orvosi rendelő iskola vasútállomás múzeum bolt

színház könyvtárkórházcukrászdaposta

1.

2.

3.

Képzeld el, hogy egy helikopterben ülsz, és bejárod a képen látható 
települést. Milyen épületeket ismersz fel? Beszéld meg a pároddal!
Képzeld el, hogy egy helikopterben ülsz, és bejárod a képen látható 
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A képen egy térképet látsz. 
Sorold fel, mely utcákon 
kell végigmenni Petinek, 
hogy otthonról 
az iskolába érjen!

Ismét képzeletben utazunk, ezúttal hőlégbalonnal. 
Szállj le azon a helyen, ahol a legjobban szeretsz lenni! 
Miért szereted azt a helyet? Mesélj róla!

Te ennél messzebb vagy közelebb laksz az iskoládhoz?

Egy lakás alaprajzát láthatod. Sorold fel, milyen helyiségek vannak benne!
Mondd el, milyen helyiségek vannak a te otthonodban!

Az ember épített környezetben él: tanyán, faluban, 
városban. Intézményeket hoz létre, ahol szórakozhat, 
pihenhet, bevásárolhat, gyógyulhat, tanulhat.

5.

4.

6.

7.
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TÁJÉKOZÓDÁS, ÉGTÁJAK
Irány-játék
Kérjétek meg tanítótokat, hogy mondjon nektek olyan mondatokat, 
melyekben irányokhoz kapcsolódó cselekvések vannak! Például: Fogd meg 
a bal kezeddel a jobb füledet! Csapj a bal kezeddel a bal térdedre! Fordulj 
jobbra! Lépj előre kettőt! Mozdulatokkal kövessétek az utasításait!

Találd ki, mire gondoltam! Jelöld koronggal 
a megoldást!
Nem a polc alatt hever.
A labdához képest jobbra van.
Az építőkockák alatt lévő polcok 
egyikén található.
A teherautó fölötti polcon helyezkedik el.
A telefontól balra van.
A mozdony és a kisautó között található.

A napkelte és a napnyugta segítségünkre lehet az égtájak megállapításában. 
Ahonnan a nap kel, arra van kelet, amerre lenyugszik, arra van nyugat.
Menjetek ki az udvarra, és kérjétek meg tanítótokat, hogy mutassa meg, 
merről kelt fel a nap! Ezután az alábbi versike segítségével mutassátok meg, 
merre van észak, dél, kelet és nyugat! 

Reggelente besüt a tantermetekbe a nap?
Ha igen, mutassátok meg, melyik irányból!
Délután a termetekből látjátok-e lemenni a napot?
Ha igen, mutassátok meg, pontosan hol!

Előttem van észak, 
hátam mögött dél,
balra a nap nyugszik,
jobbra pedig kél.

Tanuld meg a verset, később még 
a segítségedre lehet!

1.

2.

3.

4.
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Régen a fő égtájakat a természet megfigyelésével is meg tudták határozni, 
sőt este a csillagok állásából is. Sorolj fel még ilyen módszereket! 
Ma iránytű segítségével tájékozódhatsz.

Mondd el a térkép segítségével, merre kell mennie 
Borinak, illetve Balázsnak, ha az iskolába szeretne jutni! 
Útbaigazításhoz használd az égtájakat!

Moha: általában az északi oldalon 
vastagabb, zöldebb, a déli oldalon 
barnás, sárgás inkább.

Sarkcsillag: 
északi irányt mutat.

6.

A térképen az égtájak alapján tájékozódunk. A főbb 
égtájak: észak (É), dél (D), kelet (K) és nyugat (Ny).

5.
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LAKÓHELYÜNK FELSZÍNE

Hazánk természetes vizei a tavak és a folyók. Melyikre mi jellemző? 
Beszéljétek meg! A képek segítenek.

Milyen természetes víz van a településeteken vagy annak környékén?
Meséljetek róla!

Milyen felszíni formákat, vizeket ismertek fel a képen?
Beszéljétek meg!

síkság forrás
patak
tó

domb
hegy
völgy

1.

2.

3.

4.

síkság dombvidék hegyvidék

5.
1 5

2 6

3 7

4

A felszíni formák hosszú idő alatt alakultak ki, és lassan, de folyamatosan 
változnak. A szél és a víz munkáját tanulmányozhatod 
a következő kísérletek segítségével.
Lassan csorgass vizet a homokkupac tetejére! Mit tapasztalsz?
Finoman fújj a homokkupacra, mintha te lennél a szél! Mit veszel észre?

Földünk felszíne nem egyenletes. Néhol sík, máshol 
dombok, hegyek találhatók rajta. Állóvizek (pl. tengerek, 
tavak) és folyóvizek (pl. patakok, folyók) is tagolják.

Egy nagyméretű, üres dobozt béleljetek ki fóliával, majd öntsetek bele 
homokot, és alakítsátok ki a felszínt az ábrának megfelelően! Figyeljétek 
meg a felszíni formák közti különbséget!
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A térképen hazánk nemzeti parkjait láthatod. Mindegyik emblémájában 
szerepel egy védett állat vagy növény. Nézd meg, melyik nemzeti 
parknak, mi a jelképe! Szerinted miért lettek védettek? Fogalmazd meg a 
véleményedet!

Alkossatok 10 csoportot és húzzatok egy-egy szókártyát a nemzeti parkok 
neveivel!
Lapozzatok a tankönyv 66. oldalához! Olvassátok el a választott nemzeti 
parkról leírtakat! Mondjátok el társaitoknak is!

Melyik nemzeti park van legközelebb a lakóhelyetekhez?

6. Magyarország felszínét a térképen különböző színekkel jelölik.
Melyik szín mit jelöl?

álló- és folyóvíz

síkság

dombság

hegység

Nemzeti parkjaink hazánk természeti 
értékeit óvják és mutatják be.

Kapocsy György: Nemzeti parkjaink, O¤ icina Nova Kiadó, Budapest, 1993
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KÖZLEKEDÉS GYALOG
Válaszolj a kérdésekre!

 Hol közlekednek a gyalogosok?
 Hol közlekednek a járművek?
 Hol mehetnek át a gyalogosok az úttesten?
 Milyen közlekedési táblákat ismersz fel a képen?

A közlekedési lámpák megmutatják, hogy mikor mehetsz át az úttesten.

Melyik jelzőtábla mit jelent? Beszéljétek meg!

1.

2.

Tilos átmenned! Indulhatsz!

3.

04_TK_Otthon_es_kornyeke.indd   56 22/04/16   12:07



57

Játsszátok el!
  Mit kell tenned, mielőtt az úttestre lépsz, ha csak 

gyalogátkelőhely van, de jelzőlámpa nincs?
  Mit kell tenned, mielőtt az úttestre lépsz, ha nincs sem 

gyalogátkelőhely, sem jelzőlámpa?
  Mit kell tenned, ha a gyalogátkelőhely mellett egy nagy autó 

eltakarja a kilátást?
 Mit kell tenned, ha vasúti átjárón szeretnél átkelni?

Vitassátok meg, mit jelentenek a rendőr karjelzései!
Utánozzátok ti is!

Válaszd ki, melyik a veszélyes viselkedés! Jelöld koronggal! 
Mondd el, mit tennél másként!

Mindig a legrövidebb úton, alaposan 
körülnézve menj át az út másik oldalára!
Sose felejtsd el, az utca nem játszótér!

Brigit Fuchs: Iskolába menet, Tesslo¤ -Babilon Kiadó, Budapest, 2011

6.

5.

4.
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KÖZLEKEDÉS JÁRMŰVEL

Milyen közlekedési eszközök vannak a lakóhelyeden? Sorold fel!

Milyen tömegközlekedési eszközöket ismersz? Folytasd a felsorolást!
metró, hév…

Te hogyan jutsz el az iskolába? Mondd el! 
Mi szolgálja a közlekedők biztonságát? Beszéljétek meg a képek alapján!

Melyik jármű nem szennyezi a környezetet? Jelöld koronggal!

Hol közlekednek ezek a járművek? Beszéljétek meg!

1.

2.

3.
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Biztosan felismerted a mondatok előtti képen a kerékpárutat jelző táblát.
A családodban használtok kerékpárt? Meséld el, mikor!

Egyre többen használnak kerékpárt. Vajon miért?

Egyre többen használnak kerékpárt. Vajon miért? 
Válaszd ki a számodra legfontosabb indokot! Tegyél a mondat alá pálcikát!

Használója edzett marad.

Nem szennyezi a levegőt.

Csendes a működése. 

Könnyen lehet parkolni vele. 

Melyik jelzőtábla mit jelent? Mit kell tudni a közlekedési lámpák jelzéséről?
Beszéljétek meg!

Használója edzett marad.

Nem szennyezi a levegőt.

A járművek és a gyalogosok közlekedését szabályok 
irányítják. A szabályokat a biztonság érdekében mindenkinek 
be kell tartania.
Ha a tömegközlekedési eszközön nem tudsz leülni, 
kapaszkodj, mert egy hirtelen fékezésnél baleset érhet!

Brigit Fuchs: Biciklivel a forgalomban, Tesslo¤ -Babilon Kiadó, Budapest, 2011

4.

5.

6.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

A természet értékeit az emberek felhasználják. A képek segítségével 
fogalmazd meg, hogyan hasznosítjuk környezetünk kincseit!

Hogyan vigyázhatunk természeti értékeinkre? 
Miért van erre szükség? Vitassátok meg!

Nézzétek meg a képeket, és beszéljétek meg, melyik energiaforrást mire 
használjuk!

1.

2.

3.
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Mihez szükséges az iskolában energia? Beszéljétek meg!
Milyen energiával működő eszközöket, gépeket használ a családod otthon? 
Sorold fel!

Milyen eszközök működéséhez szükséges energia az iskolában? 
Beszéljétek meg! 
Milyen energiával működő eszközöket, gépeket használ a családod otthon?

A takarékoskodásnak más formája is létezik. Amikor a berendezési 
tárgyainkra, használati eszközeinkre vigyázunk, akkor is takarékoskodunk. 
Magyarázd el, hogyan! Mond példát arra, hogyan óvod tárgyaidat!

4.

5.

6.

Erich Übelacker: Energia, Tesslo¤ -Babilon Kiadó, Budapest, 2005
Rainer Köthe: Elektromosság, Tesslo¤ -Babilon Kiadó, Budapest, 2005

Gévai Csilla: Nagyon Zöld Könyv, Pozsonyi Pagony Kiadó, Budapest, 2011

Az energiához természeti kincseket használunk fel. 
Takarékoskodni tudunk velük, 
–  ha kikapcsoljuk a nem használt elektromos eszközöket, 
– ha nem égetjük fölöslegesen a villanyt, 
–  ha kerékpárral vagy gyalog közlekedünk autó helyett, 
– ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot.
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ENERGIAFORRÁSOK

1. Figyeljétek meg a képeket! Mi változott az idők folyamán az emberek 
életmódja és használati eszközei terén? Mondjátok el!

Milyen háztartási eszközöket használtok otthon?
Sorold fel a képek segítségével!

Milyen energiával működnek az előbbi feladatban szereplő háztartási 
eszközök?

Milyen berendezések működnek árammal a lakás többi helyiségében?

2.

3.

4.
Takarékoskodj az energiával!
Az energiatakarékosság odafigyelés kérdése.
Biztosan hallottad a közmondást: 
Sok kicsi sokra megy.
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Nézd meg jól a lakás minden helyiségét! Adj tanácsot, hogyan 
takarékoskodhatnának az energiával a ház lakói!

Ti hogyan takarékoskodtok az energiával otthon? Mondd el!

Mi micsoda sorozat: Miért vonják ki a hagyományos  
villanykörtéket a forgalomból?, Tesslo¤-Babilon Kiadó, Budapest

6.

5.
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ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS

Alkossatok négy csoportot! 
Minden csoport húzzon egyet az alábbi feladatok témaköreiből munkátok 
elvégzéséhez. Egy rajzlapra rajzoljatok és írjatok! Munkátokat ismertessétek 
a többi csoporttal!
A feladatok elvégzésére 15 percet kaptok. Osszátok fel a feladatokat magatok 
között, hogy biztosan elkészüljetek!

Az iskolás gyerek
Legyetek doktor nénik és doktor bácsik! 
Mutassátok be egy rajzon testünk fő részeit! 
Jelöljétek érzékszerveinket is!
Állítsatok össze egy olyan tisztasági csomagot, 
amelyet magatokkal vinnétek, ha nyaralni indultok! 
Beszéljetek arról is, melyik testrészeteket milyen gyakran tisztítjátok!
Vásároljatok egészséges élelmiszereket!
Mit tennétek a bevásárlókosaratokba?
Gyűjtsétek össze és írjátok le, mi szükséges az egészséges élethez!

1.

2.

Az iskola
Meséljetek iskolátokról! Milyen helyiségek találhatók 
az épületben? Kik dolgoznak benne?
Írjátok le iskolátok nevét, címét! 
Készítsetek róla rajzot is!
Az iskola udvarán a gyerekek nagyítóval 
nézik a növényeket. Vajon mit láthatnak?
Mutassátok be a növények részeit!
Csoportosítsátok az élőlényeket!
Írjátok le, mi jellemző rájuk!
Egészítsétek ki rajzokkal is!
Készítsetek hirdetést! Hogyan szépíthetitek környezeteteket?

05_TK_Evvegi_osszefoglalo.indd   64 22/04/16   12:29



65

Otthonom és környéke
Írjátok le, milyen felszíni formákat ábrázolnak a képek!
Milyen a lakóhelyetek felszíne? Karikázzátok be azt a szót!
Írjátok le a fő égtájak nevét!

4.

Az évszakok
Írjátok le az évszakok és a hozzájuk  
tartozó hónapok neveit!
Minden évszakhoz rajzoljátok le,  
hogyan változik a természet!

Gyűjtsetek össze az évszakokra jellemző ünnepeket, népszokásokat!

Legyetek divattervezők, és készítsetek 
minden évszakhoz megfelelő öltözetet!

Készítsetek étlapot minden évszakhoz, ami az évszakra jellemző 
zöldségekből, gyümölcsökből áll!

Képzeljétek el, hogy osztályotokba új tanuló érkezett! Mutassátok be neki 
településeteket!
Írjátok le azt is, melyik nemzeti park van a lakóhelyetekhez legközelebb!
Mutassátok be, milyen látnivalót kereshet ott fel!
Készítsetek neki egy térképet, amely bemutatja, hogy az iskolától indulva 
hogyan juthat el a játszótérre!
Mondjátok el neki, hogy milyen közlekedési  
szabályokat kell betartania útközben!
Írjátok le, ti mit tesztek 
környezetetek védelméért!

3.
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Függelék

Aggteleki Nemzeti Park – címerállata: foltos szalamandra
látnivalók: az Aggteleki-karszt barlangjai, Tengerszem-tó, Jósvafő

Hortobágyi Nemzeti Park – címerállata: daru
látnivalók: Hortobágyi Vadaspark, Hortobágy-halastavi Kisvasút, 
Tiszakürti Arborétum
Bükki Nemzeti Park – címernövénye: szártalan bábakalács
látnivalók: Szent István-barlang, Hollókő, Ipolytarnóci Ősmaradványok 
Természetvédelmi Terület

Körös–Maros Nemzeti Park – címerállata: túzok
látnivalók: Szarvasi Arborétum, Réhelyi Látogató Központ, Bihari Madárvárta

Kiskunsági Nemzeti Park – címernövénye: közönséges boróka
látnivalók: Bugaci Pásztormúzeum, Tisza-völgyi Bemutatóház (Szatymaz)

Fertő–Hanság Nemzeti Park – címerállata: nagy kócsag
látnivalók: nagycenki hársfasor, Pannonhalmi Arborétum, Soproni Botanikus Kert

Balaton-felvidéki Nemzeti Park – címernövénye: lisztes kankalin
látnivalók: Salföldi Major, Zirci Arborétum, Kápolnapusztai Bivalyrezervátum,  
Lóczy-barlang (Balatonfüred), Tapolcai-tavasbarlang

Duna–Ipoly Nemzeti Park – címerállata: havasi cincér
látnivalók: Pál-völgyi-barlang, Szemlő-hegyi-barlang, Mátyás-hegyi-barlang,  
Sas-hegyi Látogatóközpont, Jókai-kert

Őrségi Nemzeti Park – címerállata: siketfajd
látnivalók: Sárvári Arborétum, Őrségi Népi Műemlékegyüttes

Duna–Dráva Nemzeti Park – címere: a két folyó
látnivalók: a Mészégető-források barlangja (Orfű), Abaligeti-barlang
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Képgyűjtemény
Már iskolás vagyok
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Az iskola

Osztályterem

Tornaterem

Tornaterem

Tornaterem

Osztályterem

Ebédlő
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Növények

Növény növekedése I.

Növény növekedése III.

Növény növekedése V.

Növény növekedése II.

Növény növekedése IV.

Növény növekedése VI.
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Háziállatok

Szarvasmarha

Tyúk

Macska

Malac

Kakas

Kutya
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Háziállatok, vadon élő állatok

Liba

Tengeri malac

Nagypele

Kecske

Hörcsög

Mókus
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Vadon élő állatok

Szarvas

Harkály

Vörösbegy

Vaddisznó

Veréb

Sárgarigó
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Tisztálkodás

Iskolai mosdó

Fogkefe

Szappan

Türülköző

Hajszárító

Fésű
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Táplálkozás I.

Tej

Kenyér

Zsemle

Kakaó

Kenyér

Műzli
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Táplálkozás II.

Paprika

Vaj

Sonka

Paradicsom

Sajt

Konzerv
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Időjárás

Felhők

Eső

Hóesés

Villámlás

Kirándulás

Szivárvány
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Évszakok

Tavasz

Ősz

Hóember építés

Nyár

Tél

Kertészkedés
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Járművek

Villamos

Troli

Vonat

Autóbusz

Hév

Autó
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Háztartási eszközök

Főzőlap

Mosogatógép

Mikrohullámú sütő

Mosógép és szárítógép

Porszívó

Kávéfőző

05_TK_Evvegi_osszefoglalo.indd   79 22/04/16   12:30



80

Környezetszennyezés, környezetvédelem

Palackokat gyűjtő fiú

Hulladékok szétválogatása

Füstölgő autók

Szelektív hulladékgyűjtők

Füstölgő kémények

Szennyezett víz
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