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Rajzolj használati tárgyakat a megadott cselekvéshez!2.

1. Mit csináltál a nyáron? Rajzold le!  
Milyen eszközökre volt hozzá szükséged? Írd le!

Élettelen környezetünk

tisztálkodás tanulás játék sportolás
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Írj példát ellentétes tulajdonsággal rendelkező tárgyakra!

Nézd meg a képet! Színezd ki rajta a tárgyakat!

Keresd meg, melyik gyerek mit sportol! Írd a neveket a megfelelő helyre!
Laci: Szeretek csapatban játszani. Márti: Az uszoda a második otthonom. 
Bálint: Az ütőmet mindig magammal viszem. Kitti: Az én sporttársamnak 
négy lába van.

3.

4.

5.

könnyű →← nehéz

apró →← nagy

kemény →← puha
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Tárgyak és anyagok érzékelése

Mire jellemző? Írjatok példákat a különböző tulajdonságokra!2.

1. Kösd össze a tárgyak képét a rá jellemző tulajdonságokkal!

gömbölyű
szögletes

meleg
hideg
érdes
sima

nehéz
könnyű

sós 
édes 

savanyú 
keserű

zöld: édes:

puha:

érdes:

hangos:

illatos:
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3.

Találd ki, mire gondol Bence! 
Melyik jellemzőt melyik érzékszervével érzékelte? Beszéljétek meg!

Ez a torta nagyon finom! 

De szépen dalolnak a madarak!

Csak nem sült csirke lesz 
ebédre?

Jaj, megböktem az ujjam!

Mennyit nőttél tavaly óta!

4.

kör alakú

ketyeg

fahéj illatú

érdes

kesernyés

Rajzold le az érzékszerveidet! 
Mit, mivel érzékelsz? Kösd a szókártyákat és a mondatokat a rajzokhoz!

ha a kezemben 
tartom, elolvad

édes

barna

ínycsiklandó

a csomagolása 
zörög
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Tárgyak és anyagok tulajdonságai

Igaz vagy hamis az állítás? Színezd ki a megfelelő jelet!

Melyik használati tárgy mondhatná magáról a következőket? Fejtsd meg a 
találós kérdéseket!

Nincsen kezem, nincsen fejem,
Csak palástom, s hosszú nyelem.
Napsütésben itthon hálok,
de ha esik, utcán járok.

Két kezemmel füled fogom,
megpihenek az orrodon. 

Kinn sem vagyok
benn sem vagyok,
ha vendég jön,
rajtam kopog. 

Melyik tárgyra jellemző a tulajdonság? Írd a számot a megfelelő helyre!
1. átlátszó, 2. kemény, 3. vízálló, 4. törékeny, 5. tömör, 6. kinyitható

A papír összegyűrhető.   i   h  A textil festhető.   i   h
A fa kemény.   i   h  Az üveg törhetetlen.   i   h
A bőr átlátszó.   i   h  A műanyag nedvszívó.  i   h

2.

3.

1. Rajzolj a megadott anyagokból készített tárgyakat!

fa fém üveg bőr textil papír
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5.

6.

7.

4. Gyűjtsd össze a tárgyak jellemző tulajdonságait!

Párosítsd az ellentétes tulajdonsággal rendelkező tárgyakat!

Milyenek lehetnek a tárgyak? Írd le a megadott tulajdonság ellentétét!

Melyik tárgy a nehezebb? Jelöld nyíllal!

sima →←nagy →←

könnyű →←kerek →←

hosszú →←hideg →←
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Mesterséges és természetes anyagok

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!2.

1. Miből készül? Kösd össze!

mesterséges természetes ember

A természetben előforduló anyagokat 

anyagoknak, az  által előállított 

anyagokat  anyagoknak nevezzük.

termékalapanyag
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Színezd ki azokat a tárgyakat, amelyek készülhetnek természetes anyagból is!3.

5.

4. Kösd össze a rajzokat a megfelelő szóképekkel!

Fejtsétek meg a keresztrejtvényt! Ha helyesen dolgoztok, egy mesterségesen 
előállított anyagot kaptok megoldásul.

mesterséges anyag természetes anyag

1. Pici, parányi más szóval.
2. Az alacsony ellentéte.
3. Az érzékelés egyik módja.
4. Érzékelés a nyelvünkkel.
5. A szaglás érzékszerve.

Megoldás:
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Környezetszennyező anyagok

Hova tennétek a feleslegessé vált dolgokat? Kössétek össze a képeket 
a szókártyákkal!2.

1. Színezd a megfelelő színre a hulladékgyűjtőket!

+
-

áruházi elemgyűjtő

szelektív üveghulladék-gyűjtő konténer 
vagy üvegvisszaváltó

gyógyszertári gyógyszergyűjtő doboz

szelektív fémhulladék-gyűjtő konténer 
vagy színesfém-átvevőhely

komposzt

szelektív műanyaghulladék-gyűjtő konténer

segélyszervezetek gyűjtőkonténere

szelektív papírhulladék-gyűjtő konténer 
vagy MÉH
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Ki cselekszik helyesen és ki nem? Rajzoljatok mosolygós vagy szomorú 
fejecskét a mondat után!

Béla összegyűjti a kiolvasott újságokat.  
Dani a kukába dobja a kinőtt ruháit.  
Dóri minden vásárláskor új műanyag szatyrot vesz.  
Kitti minden újrahasznosítható dolgot a megfelelő színű konténerbe tesz.  
Bence összetapossa a műanyagpalackot, mielőtt a gyűjtőedénybe teszi.  
Kata a lejárt szavatosságú gyógyszert a WC-be dobja.  

Minden élőlény szemetel? Igen. / Nem.
Hova szállítja a kukásautó a szemetet? A folyóba. / A szeméttelepre.
Mit jelent a szelektív hulladékgyűjtés?  Anyagfajták szerinti hulladékgyűjtés. 

vagy: Színek szerinti hulladékgyűjtés.
Melyik hulladékgyűjtőbe dobható a fém doboz? Szürke. / Sárga.

Mi dobható a szelektív gyűjtőbe?
a) tejesdoboz, újságpapír, almacsutka
b) faág, befőttesüveg, ásványvizes palack
c) kartonlap, műanyag kupak, lyukas zokni

Mi nem komposztálható?
a) lenyírt fű, tojáshéj, csont
b) burgonya héja, kő, gyomnövény
c) olaj, gally, falevél

3.

5.

6.

4. Húzd alá a helyes választ!

Húzd át a kakukktojást a válaszok közül!

Olvasd el a World Geographic Magazin adatait a hulladékok lebomlási 
idejéről! Mi jut eszedbe az információkról? Vitasd meg a társaiddal!

A hulladékok lebomlási ideje (World Geographic Magazin):
Konzervdoboz: 50–100 év
Műanyag flakon: soha
Nejlonzacskó: 10–100 év
Pamutruha: 1–5 év 

Papír: 2–5 hónap
Pelenka: 50–100 év
Tejesdoboz: 5 év
Zöld üveg: 1 millió év
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Éghető és éghetetlen anyagok

Igaz vagy hamis? Színezd ki az igaz állítások után a lángot! 

Állítsd időrendi sorrendbe a tűz használatával kapcsolatos képeket! 
 Haladj a legrégebbitől az újabbak felé!

A tüzet az ember találta fel.  
A tűz védelmet nyújtott a vadállatok ellen.  
Az emberek kezdettől fogva szerették a tüzet.   
Az emberek eleinte féltek a tűztől.  
A tűz nélkülözhetetlen az életünkben.  

2.

3.

1. Rajzold le az ősembert a tűzzel!
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4.

5.

Tüzes kísérletek

Párosítsátok az összetartozó részeket! Ha ügyesen dolgoztok, tűzzel 
kapcsolatos szólást vagy közmondást kaptok megoldásul! 
Beszéljétek meg, mit jelentenek!

Mi történt a papírral? 

Mi történt a kővel? 

Mire következtetsz ebből?  A papír:  

 A kő: 

Mi történt a fával?

Mi történt az üveggel?

Mir   e következtetsz ebből?  A fa:

 Az üveg: 

Milyen összefüggést vettél észre a látottak és a poharak mérete között? 
Fejezd be a mondatokat!

Minél kisebb a pohár, annál

Minél nagyobb a pohár, annál

Egészítsd ki a rajzot a tapasztaltak szerint!

A tűzzel   mint a lángja.

Rossz fát   nem jó játszani.

Nagyobb a füstje,   tesz a tűzre.
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Tűzvédelem

1. Olvasd el az alábbi verset!

Miért mondja a költő, hogy a tűz lehet barát vagy ellenség? 
Vitassátok meg! Írjatok példákat mindkét lehetőségre!

Mentovics Éva: A tűz

Lehet barát vagy ellenség,
attól függ, hogy hol lakik…
Etetheted száraz gallyal:
azt hiszed, hogy jóllakik?

Óriási az étvágya,
felfal minden éghetőt.
Elszabadul, s megmar mindent:
bútort, függönyt, háztetőt.

Ha erejét óvatlanul,
kajláskodva használod,
percek alatt világgá fut,
s hatalmas lesz a károd.

De lehet a barátod is:
megfőzheti ételed,
s hogyha fázol, lehelete
melengeti testedet.

barát ellenség




