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Kedves negyedikes Kisdiák!

A tankönyvhöz készült munkafüzet feladatainak segítségével gyakorolhatsz, színez-
hetsz, rajzolhatsz, játszhatsz. A feladatok elvégzésével és a rejtvények kitöltésével átismé-
telheted az órán tanultakat.

Örömteli munkát kívánunk!

HOGYAN HASZNÁLD A MUNKAFÜZETET?

 
Jól jegyezd meg!    

 
Szómagyarázat

 
Páros munka 

 
Csoportmunka

 
Szorgalmi feladat

 
Használd a térképet!

 
Használd az internetet!

 
Vizsgálódj, kísérletezz!

 
Könyv- és weboldalajánló     

 
Játsszunk!

Balogh István – Plakátterv (1964)

 
Érdekesség    
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1. NYÁRI ÉLMÉNYEK – ISMÉTLÉS

Mit láthattak és mit érezhettek a képeken látható gyerekek a nyári szünetben? Soroljatok fel érzel-
meket, hangulatokat, amik eszetekbe jutnak! Meséljetek ti is nyári élményeitekről! Mutassátok meg 
a térképen, hogy hol jártatok!

Oldd meg a keresztrejtvényt! A színessel jelölt oszlopban található megoldásból megtudhatod egy 
hazánkban védett állat nevét. Rajzold le! (A kétjegyű betűket külön négyzetbe írd!)

1. A nyár utolsó hónapja.
2. Hazánk legnagyobb tája. 
3. Magyarország északi szomszédja. 
4. Fővárosunk. 
5. Nagy kiterjedésű sós víz.
6. A földfelszín kiemelkedése.
7. Országunk jelképe.
8. A kirándulók tájékozódását segítő tárgy.

Megoldás:   

Írj példákat!

Települések a vízparton:  

 

Települések sík vidéken:  

 

Települések hegyvidéken:  

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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a) Színezd ki Magyarország térképét a megfelelő színekkel!

b)  Azonosítsd be a betűjelekkel megjelölt nagytájakat, és nevezd meg! Írj példát a területükön talál-
ható településekre! A megoldáshoz használd a 78–79. oldalon található térképet! 

Betűjel Nagytáj neve Települések

A

B

C

D

E

F

c) Írd a térkép megfelelő helyére a szomszédos országok nevét!

4.

A

B

C

D

E

F
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2. CSILLAGKÖZI UTAZÁS 

Egészítsd ki a szöveget!

A Föld folyamatosan ________________________  a saját tengelye körül. Ennek a mozgásnak a követ-

kezménye a  ___________________  váltakozása. Egy teljes fordulat időtartama  ____________________.

A Föld folyamatosan ________________________   a Nap körül. Ennek a mozgásnak a következménye 

az ________________________  váltakozása. A keringés ideje ________________________.

Ellenőrizd a tudásodat! Igaz vagy hamis? Írj az állítás után I betűt, ha igaz, és H betűt, ha hamis!

Galilei távcsöve tükrökkel működve mutatta a látnivalókat. 

A távcsövet teleszkóp néven is ismerik. 

A Föld a Naptól számítva a harmadik bolygó.  

Eddig két magyar űrhajós járt már az űrben.  

A napenergia megújuló energiaforrás.  

Évezredekkel ezelőtt az emberek felismerték, hogy a csillagok segítségével tájékozódni tudnak. 
Az egymáshoz közel látszó fényesebb csillagokat gondolatban összekötötték, és a kialakult ábrákban 
isteni lények, állatok, tárgyak alakját fedezték fel. Így jöttek létre a csillagképek. 1930-ban egy csilla-
gászati konferencián 88 csillagképet határoztak meg. 

Milyennek képzeled a következő csillagképeket? Rajzold le! 
Nézz utána, hogy valóban léteznek-e ilyen csillagképek, és ha igen, milyenek!

 Északi Korona  Nagy Medve  Del� n

1.

2.

3.
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Párosítsd a képeket a kifejezésekkel, majd a jelentésükkel!
 

Fedezzétek fel a világűr titkait! 
•  Nézzetek utána, készítsetek szómagyarázatot! Mi a különbség a csillag és a meteor között? Miben 

más az űrsikló és az űrállomás?
• Milyen objektumok lehetnek a világűrben? Soroljatok fel néhányat! Melyiknek mi a feladata?
•  Milyen szokatlan körülményekkel kell megküzdeniük az űrhajósoknak? Milyen kutatásokat végez-

nek az űrben?

4.

5.

napfogyatkozás
A bolygók körül keringő  

mesterséges égitest.

Jelenség, melynek során a Hold rész-
ben vagy teljesen eltakarja a Napot.üstökös

műhold

súlytalanság

A csillagászattal kapcsolatos ismeret-
terjesztést szolgáló intézmény. 

Tudományos kísérletek végzésére 
használt, nagy tömegű, önálló  
mozgásra képtelen űreszköz.

Az űrrepülés elengedhetetlen  
eszköze, az űrhajósok ruhája.

A Nap körül keringő, szilárd  
magból, ezt körülvevő gázburokból  

és csóvából álló égitest.

Olyan állapot, amelyben  
nem érezhető a súly.

űrállomás

planetárium

szkafander
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3. FÖLDI JELENSÉGEK 

Írj példákat a fényforrások csoportjaihoz!

 

  

 

Melyik tárgyon hogyan halad át a fény? Zseblámpával vizsgáld meg! 
Írd a tárgy számát a megfelelő helyre! Végül nevezd meg a csoportokat! 

Teljesen áthalad a fény rajta: ______________________  , ezért ez a tárgy _________________________  .

Részben áthalad a fény rajta: ______________________  , ezért ez a tárgy _________________________  .

Egyáltalán nem halad át a fény rajta: _____________________  , ezért ez a tárgy ___________________  .

a)  Végezzétek el a tankönyv 10. oldal 3. a) feladatának kísérletét! Mit tapasztaltatok? Tegyél  jelet 
ahhoz a mondathoz, amit észleltél! 

 A gyertya fényét állva és guggolva egyformán láttam.

 A gyertya fényét állva és guggolva eltérőnek láttam. 

 A gyertya fényét mindannyian láttuk. 

 A gyertya fényét csak én láttam.

 A gyertya fényét csak az egyik helyről láttam.

 A gyertya fényét mindegyik helyről láttam.

Mi következik a kísérletből? Egészítsd ki a mondatot a helyes szóval!

A fény a térben ________________________________ irányban terjed.

1.

2.

3.

6.  fehér műanyag palack

1.  ablaküveg 2.  függöny

7.  széktámla 8.  füzet 9.  napszemüveg

3.  tolltartó 4.  papír törlőkendő 5.  celofán

természetes fényforrás mesterséges fényforrás
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b) Mit tapasztaltál a 3. b) kísérletnél? Húzd alá a megfelelő szót!

Az egyenes szívószálon át láttam / nem láttam a fényforrást.

A hajlított szívószálon át láttam / nem láttam a fényforrást.

Mi következik a kísérletből? Egészítsd ki a mondatot a helyes szóval!

A fény  ________________________________________  vonalban terjed.

Fejtsd meg a találós kérdést!

Bárhol jársz is követ téged, De amikor lemegy a Nap,
Ha elfutnál nincs esélyed, A sötétben biz elmarad. Megfejtés: ______________________

Miért jön létre ez a jelenség? Hogyan változik a nap során? Beszéljétek meg!

Bontsd a fehér fényt színekre! 

1. Tölts egy mélyebb tálba vizet!
2. Tedd egy asztalra a fal elé!
3.  Állíts bele egy tükröt úgy, hogy félig a víz alatt és a fallal 

szemben legyen!
4. Zseblámpával világíts a tükör elé a vízre!
5. Nézz a falra!

Mit látsz? Rajzold a képre, a fehér falra!

a) A tankönyv 11. oldal 6. feladatában leírt kísérletek elvégzése után adj választ a kérdésekre!

A pengetés hangjának mi volt a hangforrása?  

Mi volt a közvetítőközeg, amin keresztül a fülünk érzékelte a hangot?  

b) –  Melyik pohár ütögetésénél hallottad a legmagasabb hangot? 
Karikázd be!

–  Melyik pohár ütögetésénél hallottad a legmélyebb hangot? 
Húzd alá!

–  Próbáljatok meg 7 poharat „behangolni” a szolmizációs skála szerint! Játsszatok el rajta egy 
dallamot!

c)  A befőttesgumi pengetése során hallott hang hasonlít a húros hangszerek által adott hanghoz. 

Milyen húros hangszereket ismersz? Írj példákat!  

Mivel szólaltathatjuk meg a húros hangszereket?  

4.

5.

6.
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Barangolás

1. LAKÓHELYEM 

II.

Nézz meg alaposan egy földgömböt! Keresd meg rajta Magyarország területét! 
A földgömb segítségével színezd ki a Föld kiterített térképén az óceánokat kékre! 
Jelöld csillaggal hazánk körülbelüli helyét! 

Terepasztalon, esetleg színes gyurmákkal, vagy egy nagy méretű tálcára öntött homokon, vagy az 
udvari távolugrógödörben végezzétek el a következő feladatot! A munka előtt beszéljétek meg, milyen 
eszközökre lesz szükségetek!
a) Formázzátok meg a hazánkban megtalálható felszínformákat!
b) Jelenítsétek meg lakóhelyetek jellegzetes felszínformáját!
c) Jelenítsetek meg egy számotokra tetszetős, kitalált tájat!

Ha lehetőségetek van rá, fotózzátok le a legsikeresebb munkákat, majd nyomtassátok ki, és készítse-
tek belőle kiállítást az osztályban!
 
Színezd ki a térképet a megfelelő színek-
kel! Írj a színezésednek megfelelő magas-
sági számokat a megnevezett részekhez!
Találj ki az alábbi szereplőkből való vá-
lasztással egy történetet a térképhez! 

1.

2.

3.
Óperenciás-tenger

Végtelen-alföld

Végtelen-alföld

Kunkorgó-dombság

Nevenincs-hegység

Üveghegy
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a) Jelöld a lakóhelyed helyét a térképen! 

b) Válaszolj a kérdésekre!

Mi a lakóhelyed neve?  

Melyik településtípusba tartozik?  

Van-e a környékén folyó vagy állóvíz? Ha igen, mi 

annak a neve?  

Milyen történelmi emlékek találhatók a településed területén?  

 

Milyen természeti értékei vannak?  

 

Milyen közlekedési eszközöket használnak nálatok az emberek?  

 

Milyen intézmények, üzletek, szolgáltatások vehetők igénybe?  

 

Milyen hagyományokat ápoltok? Mesélj róluk! 

Gondolkodj, és fejezd be aláhúzással a mondatokat! Válaszodat szóban indokold!

–  A folyóvíz … az alacsonyabb területről folyik a magasabb felé. / a magasabb területről folyik az 

alacsonyabb felé.

–  Minél mélyebb egy állóvíz, … annál sötétebb kék színnel jelöli a térkép. / annál világosabb kék 

színnel jelöli a térkép.

Készítsétek el csoportonként hazánk makettjét a következő leírás alapján! Állítsátok ki a maketteket!
1. Rajzoljátok rá egy kartonra Magyarország körvonalát! 
2. Vágjátok ki!
3. Fessétek le, vagy színezzétek ki zöldre! 
4. Kék � lctollal rajzoljátok rá a Dunát, a Tiszát és a Balatont!
5.  Világosbarna krepp-papírból gömbölygessetek papírgombócokat, és ragasszátok a dombságok 

helyére!
6.  Barna krepp-papírból gömbölygessetek nagyobb papírgombócokat, és ragasszátok a hegységek 

helyére!

4.

5.

6.
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BarangolásII.

2. CSODÁS FŐVÁROSUNK, BUDAPEST

Különleges vasút, mely 50 méteres magasságba szállítja a várba igyekvő turistákat.4.

Neve fellegvárat jelent. A város legmagasabb pontjára épített erőd. Falai magassága a 16 métert is elérik.5.

Nézd meg a térképrészletet! Melyik három nagytáj találko-
zásánál fekszik Budapest?

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

Nézd meg a 78–79. oldalon található térképet! 

Milyen irányban van a lakóhelyedtől Budapest?  

Milyen közlekedési eszközzel utazhatnál a lakóhelyedről a fővárosba?  

 

Nézz utána a dunai hidak nevének, történetének! Készíts kiselőadást valamelyikről!

Számolj, és egészítsd ki a mondatot! Meglepő adatot fogsz kapni.

Magyarország lakosainak a száma kerekítve 10 millió fő. Budapest lakossága kb. 2 millió fő. 

Magyarországon minden __________________ (hányadik?) ember Budapesten él.

A képeken Buda nevezetességeit látjátok. Írjátok a meghatározás számát a megfelelő képhez!

1.

2.

3.

4.

Budapest egyik jelképe, a Gellért-hegyen álló, pálmafaágat magasba emelő nőalak.6.

Koronázások és királyi esküvők színhelye volt. Nevét a magyar nép egyik nagy királyáról kapta.1.

Egykoron a magyar királyok lakóhelyéül szolgált. Ma otthont ad a Nemzeti Galériának, az 
Országos Széchényi Könyvtárnak és a Budapesti Történeti Múzeumnak.

2.

Páratlan panoráma látható a teraszairól. Csúcsos kőtornyai a honfoglaló hét vezért szimbolizál-
ják. Neve elárulja, hogy melyik mesterség tagjai védték a középkorban a várfalnak ezt a részét.

3.

A

B

C

D

E

F
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Kössétek össze Pest látnivalóinak képét a hozzájuk tartozó leírással!5.

Komolyzenei intézmény, kulturális 
és szórakoztató-központ. Épületében 
fellépett Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és 
Bartók Béla is.

Közepén a Millenniumi emlékmű 
oszlopa magasodik. Körbejárva meg-
tekinthetjük a 7 vezér és 14 magyar 
uralkodó szobrát.

Itt őrzik államalapító királyunk ép-
ségben maradt jobb kezét, a Szent 
Jobb ereklyét.

A Városligetben található épület ott-
hont ad a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumnak is. 

Az európai képzőművészet neves alko-
tóinak remekműveit mutatja be, több 
mint százezer műtárgyon keresztül.

Budapest legnagyobb termálvizes 
fürdője. Gyógyhatása miatt külföldi 
vendégek is látogatják.

A 4. és 5. feladat nevezetességeinek nevét írd is le a füzetedbe!
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BarangolásII.

3. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN

Milyen célból utaznak az emberek? Írj példát!

 

 

A legelső közlekedési eszközök sokkal egyszerűbbek voltak, mint a ma használatosak.
a) Párosítsd a meghatározásokat a hozzájuk illő megnevezéssel!

b)  Mely állatokat használták a közlekedési eszközök vontatására? 

Írd le!  

c) Rajzold le az egyik közlekedési eszközt!     

Egészítsd ki a vasútról szóló szöveget a megadott szavakkal!

A vasúti közlekedés ____________________________  történik. A ____________________________  húz-

za a több kocsiból álló ____________________________ . A kocsikat ____________________________ 

is nevezzük. A vasúthálózat csomópontjai a ____________________________ és a pályaudvarok.

Számozással állítsd sorba a hajók fejlődésének állomásait! A legegyszerűbbtől haladj a minél fejlet-
tebb felé! Jelöld meg, melyik a legkevésbé környezetbarát közülük! Indokold, miért!

 csónak  vitorlás hajó  fatörzs  evezős hajó

 gőzhajó  tutaj  motoros hajó

1.

2.

3.

4.

mozdony

taligaHavas, jeges utakon állati erővel vontatott talpas közlekedési eszköz.

Vízen használt, evezővel hajtott eszköz. 

Kétkerekű jármű.

Négykerekű, állatok segítségével közlekedő eszköz.

szekér

szán

csónak

síneken szerelvényt vagonoknakmegállóhelyek
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Mi a különbség jegy és bérlet között? Fogalmazd meg röviden! 

 

 

Minden csoport válasszon magának egy tömegközlekedési esz-
közt és egy úti célt a feladathoz! Jelöljetek ki magatok közül egy 
utast és egy jegyet árusító alkalmazottat! Játsszátok el a jegyvásár-
lás menetét! Ügyeljetek a pontos információközlésre és az udvari-
as hangnemre!

Igaz vagy hamis? Írj az állítás után I betűt, ha igaz, és H betűt, ha hamis!

A vasút lehetővé teszi a háztól házig szállítást.   

A tömegközlekedési eszközök használata jobban kíméli a környezetet.   

A vízi közlekedés csak áruszállításra alkalmas.   

A személyszállítás egyik lehetséges formája a taxi.   

Van olyan közlekedési eszköz, amit gyerek is működtethet.   

a) Írj példát a járművekre!

Személyszállító: __________________________ Teherszállító:  

Szárazföldi: ______________________________ Légi:   

Vízi: ____________________________________ Környezetkímélő:  _______________________

Tömegközlekedési:  

Emberi erővel hajtott:  

b)  Nézz utána az egyes közlekedési eszközök történetének, és készíts valamelyikről képes beszámolót 
osztálytársaidnak!

Scolar Kiadó: Gyerek közlekedési 
enciklopédia
Babilon Kiadó: Mi MICSODA 
sorozat – A közlekedés
Roland Kiadó: Az én kisenciklopédiám – 
Közlekedési eszközök

5.

6.

7.

8.
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ÖsszefoglalásII.

4. ÖSSZEFOGLALÁS I–II.

a)  Alkossatok öt csoportot, és osszátok vagy sorsoljátok ki a csoportok között a témaköröket! Szük-
ségetek lesz még annyi papírcédulára, ahányan vagytok az egész osztályban.

1.

1. Csillagközi utazás

2. Földi jelenségek

4. Csodás 
fővárosunk, 

Budapest 

3. Lakóhely

5. Földön, vízen,
levegőben
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b) Egyéni munka  
1. lépés: Karikázd be, melyik témakör jutott a csoportodnak!
2. lépés: Nézd át a témakör anyagát a tankönyvben és a munkafüzetben! 
3. lépés: Válassz ki egy ismeretet az anyagból, és fogalmazz meg hozzá egy kérdést! 
(Pl. Mely ország található hazánktól északra?)

Írd le a kérdésedet!  

 

c) Csoportos feladat
1. Tegyétek fel a csoportban egymásnak a kérdéseket, és szóban válaszoljátok is meg azokat! 
2.  Ha szükséges, közösen pontosítsatok, javítsatok a feltett kérdéseken! Ha ugyanazt a kérdést 

többen is írtátok, fogalmazzatok meg újabb feladványokat! 

A véglegesített kérdésedet írd fel ide! 

 

3.  A csoportban kipróbált és véglegesített kérdésed válaszát írd fel egy papírlapra! A papírt hajtsd 
össze, és dobd be egy dobozba!

d) Közös feladat
1. lépés: A bedobott válaszok közül mindenki húzzon egyet, és olvassa el magában!
2. lépés:  A névsor első tanulója hangosan olvassa fel az egész osztálynak a munkafüzetbe leírt, 

véglegesített kérdését! 
3. lépés:  Akinél a kérdésre választ adó papírlap van, feleljen hangosan, majd ezután olvassa fel a 

saját kérdését! Folytassátok addig, míg mindenki sorra kerül! Ha valaki rosszul válaszol, 
vagy megakasztja a láncot, adjon zálogot!

Denevér és lepke
Próbáljátok ki, hogyan vadásznak a rovarokra a denevérek!
Menjetek ki az udvarra vagy a tornaterembe! Alakítsatok kört, és fogjátok meg egymás kezét! Két 
játékos álljon a körbe! Egyikőjük szemét kössétek le, ő lesz a denevér! Nem látja, csak hallja majd 
a társát, aki a lepke lesz. Amikor a denevért alakító játékos azt kiáltja, hogy „denevér”, a lepkének 
azt kell válaszolnia, hogy „lepke”. A denevér addig szólongassa a lepkét, míg el nem kapja. A sikeres 
zsákmányszerzés után válasszatok új játékosokat! (Ha túl sokan vagytok a játékhoz, játsszatok egy-
szerre több körben!)

Tanulmányozzátok kis csoportban a metrótérképet! Számoljatok be, mit olvastatok le a térképről!
Keressétek fel a www.bkk.hu oldalt, ahol a Térképek menüpontnál megtaláljátok Budapest metró- 
és HÉV-járatainak térképét! Ki is nyomtathatjátok.

2.

3.
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1. ALFÖLD 

III. Itthon vagyok

A feladatok megoldásához használd a 76–77. oldalon található domborzati térképet! 
a) Színezd ki a térképen az Alföld területét a felszíni formának megfelelő színnel!

b) Írd a megfelelő betűjelet a szomszédos nagytáj helyére!

 

c) Jelöld kékkel a Sió vonalát!
d) Írd a két nagy folyó nevét a megfelelő helyre a térképen!
e)  Mely országokban folytatódik az Alföld? A megoldáshoz használd a 76–77. oldalon található dom-

borzati térképet!

Északkeleten: ______________________________ Keleten:  

Délkeleten: _________________________________  Délen:  

A homokasztalon vagy a homokozóban nedves homokból ala-
kítsatok ki folyómedret és építsetek gátakat! Öntsetek vizet a 
mederbe! Fejezd be a rajzot a munka alapján! 
Mit akadályoz meg a gát? Fogalmazd meg röviden!

 

 

a) Húzd alá a mondatokban az Alföldre jellemző kifejezéseket!  

A tél enyhe/hideg.    A nyár meleg/hűvös.    A csapadék mennyisége bőséges/egyenetlen elosztású.

1.

2.

3.

Északi-középhegységA Dunántúli-középhegységB Dunántúli-domb- és 
hegyvidék C
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