
MS-1425U_kornyezetunk_titkai_4_DIGI_Layout_1  2019.06.12.  9:26  Page 1



Mozaik Kiadó . Szeged, 2019

Csókási Andrásné • Horváth Andrásné • Mészárosné Balogh Ágnes • Dr. Jamrik Kiss Edit

Környezetünk
titkai

Az új kerettanterv szerinti 
második kiadás

Negyedik osztály

MS-1425U_Kornyezet4_megoldassal_2019.qxd  2019. 06. 24.  9:09  Page 1



Kedves Gyerekek!
Az idén is biztatunk benneteket, hogy minél gyakrabban sétáljatok a termé-
szetben, hiszen így ismeritek meg igazán a körülöttetek lévõ élõvilágot.
Ebben a tanévben a kertben és a mezõn elõforduló jellegzetes élõlények
bemutatásán túl megismeritek a kenyérsütés lépéseit és a komposztálás
módját is. Gyarapítjátok a térképpel és a tájékozódással kapcsolatos tudá-
sotokat. Felfedezitek hazánk tájait, természeti és kulturális értékeit. Felhív-
juk a figyelmeteket az energiatakarékosság szükségességére, és ötleteket is
adunk, hogyan tudjátok megvalósítani azt a mindennapokban. Megismer-
kedtek a hulladékkezelés és az újrahasznosítás lehetõségeivel. Tanulmá-
nyozzátok a papírkészítés folyamatát. Rámutatunk a környezetvédelem
fontosságára, és arra, hogy ti mit tehettek a természet megóvása érdekében.
Érdekes tudnivalókkal találkozhattok a mozgás és a viselkedés kapcsán,
beszélgettek társaitokkal való viszonyotokról. 
Az új munkatankönyvetekben rengeteg színes rajzot, fotót, kísérletet, játé-
kot, megfigyelnivalót és érdekességet találtok. Újdonság a hosszabb össze-
függõ szöveg. Vele szemközt vannak a feladatok. Ez a felépítés már hasonlít
a felsõsök könyveihez.
Jó tanulást és sok sikert kívánnak a Szerzõk!

A fotók alapján alkalmatok nyílik beszélge-
tésre, saját tapasztalataitok elmesélésére.

A rajzos feladatok segíte-
nek, hogy jobban

megértsd a tananyagot.

Nézegesd a rajzokat, ábrákat! Renge-
teg új ismeretet szerezhetsz belõlük.

Sok mindent magad is meg-
vizsgálhatsz, kísérletezhetsz,

megfigyelhetsz.

Ezek alatt a cí-
mek alatt ér-
dekes, fontos
tudnivalókat
találsz. Való-
ban érdemes
elolvasnod!

JÓ TANÁCSOK A KÖNYV
HASZNÁLATÁHOZ

Azt, amit a Jól jegyezd meg!
címnél találsz, meg kell tanulnod.
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Virágok és bogarak
Mikor az elsõ cserebogár végigkeringél a füvek és virágok fölött, mindig
azt gondolom: íme a võfély. Mert a cserebogár a természet nagy menyeg-
zõjének a võfélye. A zöld szín uralkodik már síkon és halmon mindenütt.
Egyes fák tetõtõl talpig hófehér csipkében. Azok a menyasszonyok. Más fák
halavány piros selyemben. Azok a võlegények. A lábuknál finom puha fû-
szõnyeg. És éjjelenkint susognak, izengetnek egymásnak, egymás felé ter-
jesztgetik a karjaikat; egymásnak virágot küldenek; a levegõt telelehelik
édes sóhajtásokkal. Óh, ha két ilyen virágos fa megindulhatna és azzal az
ezer fodros-bodros virágos karjával átölelhetné egymást.

Epedõ szerelem sóhajtozása hallatszik erdõn és réteken, patakparton és
domboldalon. A virágok egymás felé hajladoznak. A fûszálak egymáshoz
simulnak. A pipacsok remegve hajlanak át egymás vállán. A folyókák át-
fonják a búzavirág derekát százszorosan és a szív alakú kis zöld levelek bi-
zonyára azt rebegik:

– Én szép, kedves kék búzavirágom, én szerelmesem!
És a gyöngyvirágok, a szemérmetes, üde gyöngyvirágok [...] félénken

és alázatosan hajolnak meg a széles, zöld levélpalást alatt: némán várják
a võlegényt, akit mi nem ismerünk.

Valahányszor a gyöngyvirág illatát érzem, mindig valami csodálatos
álomféle mámor fog el. Az erdei tündérek meséit ilyen mámorban álmodta
meg az emberi fantázia. Tündérek nincsenek, mint ahogy mindenrõl azt
mondjuk, hogy nincsenek, amiket nem látunk [...]. Ha olyanok az angyalok,
mint aminõknek a keresztény képzelet festi õket, a lelkük nem lehet más,
csak a gyöngyvirág illata. Behunyom a szememet, és boldogan szívom ezt
a tiszta, édes, mennyvilági illatot. Elmémbõl eltûnik a föld képe és minden
földi gondolat; új lélek költözik belém, testem sincs többé, a gyöngyvirág
lelke más világba lengeti egy pillanatra az én lelkemet, másik világba, amely
csupa titok, csupa finomság, csupa boldogság.

Micsoda okos és boldog teremtés a pillangó, hogy a virágok között tölti
az életét. Õ maga is virág, csakhogy repülõ virág. Amint itt lebeg elõttem,
hol a napsugárban, hol az árnyékban, hol a virágok vállain, úgy érzem, mint-
ha õt jobban megilletné az emberi név, mint bennünket, nehéz testû, redõs
homlokú, morzsahordó óriáshangyákat, akik csak eltaposni és letépni tudjuk
a virágot, s a tiszta ég helyett a földön jár a tekintetünk. Õ a boldog, a töké-
letes, õ meg a szitakötõ, aki a vizeknek a tündére!

Mert ha a pillangó repülõ virág, a szitakötõ meg repülõ drágakõ. Repülõ
zafírok, topázok, gránátok, meg türkizek! A Teremtõ a pillangót meg a szita-
kötõt bizonyára nem komponálva teremtette, hanem álmában, mikor a világ
teremtésében megfáradtan alvásra dõlt a végtelenség csillagvilágos mé-
lyében.

S vajon melyik ér többet neki is: az ember-e, vagy a pillangó, vagy a szi-
takötõ, vagy a gyöngyvirág?

(Részlet Gárdonyi Géza írásából)

GÁRDONYI GÉZA

(1863–1922) 

író, aki az emberrõl és
a természetrõl olyan

szeretettel mesél, hogy
gondolatai örökre nyomot

hagynak bennünk.
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Séta a kertben
1. Térképezzétek fel a meglátogatott helyet! Járjátok körbe a kertet, majd

készítsetek vázlatrajzot! Használjátok a megadott jeleket!

2. Mely gyümölcsfák találhatók a kertben? 

Válasszatok ki egy kifejlett fát, és nézzétek meg alaposan! Mondjatok
a fára illõ jellemzõket: magassága, törzsének magassága, kérgének színe
és felülete, koronájának alakja! 

Mérjétek meg a fa törzsének kerületét kb. másfél méterrel a talaj felett, egy
mérõszalag segítségével! Becsüljétek meg az életkorát, utána számoljátok
ki! A fa körülbelüli életkorát megkapjátok, ha a centiméterben mért kerü-
letét megszorozzátok 2-vel, és az eredményt elosztjátok 5-tel.

3. Figyeljétek meg egy kiválasztott gyümölcsfa levelének méretét, alakját,
színét, tapintását! Rajzoljátok le a levelet, és írjátok a rajz alá a fa nevét!!
Melyik gyümölcsfán láttok termést? Jellemezzétek a gyümölcsöket
(méretük, alakjuk, színük, számuk, elhelyezkedésük a fán)!

4. Vizsgáljatok meg egy gyümölcsfacsemetét! Soroljátok fel, miben külön-
bözik kifejlett fajtársától (magasság, törzsvastagság, korona mérete és
alakja, levelek mennyisége)! 

Keressetek gyümölcstermõ cserjéket és lágy szárú növényeket! Kérdez-
zétek meg nevüket a kertet mûvelõ felnõttõl! Melyik évszakban szedik
a termésüket? 

fa cserje lágyszárúak út, ösvény

mért kerület: ............ cm

becsült életkor: ............ év

számított életkor: ............ év

..................................................fa levele

Látogassatok el egy közeli kertbe!
Vigyetek magatokkal

munkatankönyvet, írószereket,
mérõszalagot! Beszélgessetek

a kertet mûvelõ felnõttel is!
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5. Vegyétek szemügyre a zöldségnövényeket! Mondjátok meg a nevüket!
Mely részeik fogyaszthatók? Kérdezzétek meg a számotokra ismeretlen
zöldségnövények nevét, felhasználási lehetõségeiket!

Dörzsöljétek szét ujjaitok között egyenként néhány zöldségnövénynek
a levelét, és szagoljátok meg! (Például petrezselyem, sárgarépa, zeller,
kapor stb.) Mit tapasztaltok? 

Érdeklõdjetek! Mely zöldségek magvait vetették el a közelmúltban?
Nézzétek meg a fiatal növényeket! 

6. Tájékozódjatok! Beszélgessetek! 
Hogyan történik a zöldségek, gyümölcsök betakarítása? 
Mi történik a növényi maradványokkal? 
Mikor és mivel pótolják a talaj tápanyagtartalmát?
Milyen munkálatokat végeznek õsszel a kertben? 
Miféle szerszámok, eszközök szükségesek ehhez?
Melyik kerti munkát végeznéd szívesen?

7. Kutassatok állatok tevékenységére utaló nyomok után! Keressetek 
• mozgásukkal összefüggõ nyomokat: pl. lábnyom, nyálkacsík,

vakondtúrás, „ökörnyál” (pókfonal);
• táplálkozásukra utaló jeleket: pl. megrágott levelek, „kukacos”

gyümölcsök, csõrnyomok;
• szaporodásukkal kapcsolatos nyomokat: pl. fészek, tojáshéj, odú;
• egyéb hozzájuk tartozó részeket: toll, szõrcsomó, csigaház!

8. Gyûjtsetek apró növényi és állati részeket (kéregdarabok, gallyak, levelek,
mohapárnák, termések, magvak, csigaházak, tollak stb.) anélkül, hogy az
élõlényekben kár t tennétek! Készítsetek belõlük tetszésetek szerinti
tárgyakat! 

Melyik növény levelének illata
tetszett a legjobban?

Az éticsiga mozgása nyomán
nyálkacsík keletkezik.
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Tájékozódás a térképen
Az emberek mindig szerették volna megismerni és megörökíteni kör-
nyezetüket. Az elsõ rajzaikat a barlang falára vagy egy fadarabra
készítették. Az egyszerû rajzok egyre bonyolultabbak lettek. Alkal-
massá váltak arra, hogy készítõik kijelöljenek rajta egy-egy számukra
fontos helyet, és az ahhoz vezetõ utat. Ezeket gyakran kicsinyített
formában jelekkel ábrázolták, azaz megszületett a térkép.

A TÉRKÉP FAJTÁI

Napjainkban sokféle térképet készítenek. Mindegyikbõl más-más
adatot tudhatunk meg. Tájékoztatnak a felszíni formákról, a vizekrõl,
a közlekedési utakról, a településekrõl, a megyékrõl, a túraútvonalak-
ról stb. Bemutathatnak kisebb területeket, például az iskola környékét,
de Földünk egész felszínét is ábrázolhatják.

A TÉRKÉP TITKAI

Ha egy térképet kézbe veszünk, tájékozódnunk kell rajta. A felsõ szé-
le az északi, az alsó széle a déli, jobb oldala a keleti, míg a bal oldala
a nyugati irányt jelöli. 
A távolságokat a méretarány és a vonalas mérték segítségével ha-
tározzuk meg. 
A térképen a méretarány a kicsinyítés mértékét fejezi ki. Pl. 1 : 5000
(kiejtve: egy aránylik az ötezerhez) azt jelenti, hogy ami a térképen
1 cm, az a valóságban 5000 cm, azaz 50 m. 
A vonalas mérték egy beosztással ellátott „vonalzó”, melyen a való-
ságnak megfelelõen jelölik a távolságokat. Segítségével számolás
nélkül adhatjuk meg két pont távolságát.
A térképekrõl sokféle adat leolvasható. A különbözõ színeket, a vona-
lakat, jeleket a jelmagyarázat segít megérteni.

Egy sziklatérkép és ennek a kutatók
által papírra rajzolt másolata. Keress

hasonlóságokat és különbségeket
a mai térképekkel összehasonlítva!

A vonalas mérték segítségével
vonalzó nélkül meghatározhatod

két pont távolságát a térképen.

A térkép neve, a méretarány, a vonalas mérték és a jelmagyarázat általában a térkép valamelyik sarkában található.
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4. Alakítsatok csoportokat! Készítsétek el csomagolópapírra egy képzeletbeli
város térképét! Egy-egy tanuló legyen felelõs a jelmagyarázatért és a vo-
nalas mértékért! Mutassátok be az elkészült térképeket!

Irány Távolság (km)

Esztergomtól Vác

Debrecentõl Nyíregyháza

Gyõrtõl Sopron

A különbözõ térképek más-más céllal készülnek. A térkép felsõ
széle az északi irányt jelöli. A térképen való tájékozódást segíti
a méretarány, a vonalas mérték és a jelmagyarázat.

Jól jegyezd meg!

A
8 7
6

5

43

B
D

E

F

P

VÁSÁRBEJÁRAT

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

2. Képzeletben húzz fel egy túracipõt, vedd a hátizsákodat, és járd végig
a képen látható utat! Rajzold a térképjeleket a kép alatti térképre! Mérd meg
egy cérna vagy fonál és a vonalas mérték segítségével, mekkora utat
teszel meg! Egészítsd ki a szöveget!

Táborhelyünktõl a barlangig ..................................................... irányban kb.

..................................................... m-t gyalogoltunk. Azután megpihentünk

a 150 éves magányos tölgyfa alatt. A tölgyfához ..........................................

irányba indultunk, el és kb. ................................................ m-t tettünk meg.

Ezután ....................................................... m-t gyalogolva eljutottunk a temp-

lomig. Innen már csak ..................................................... m volt a vendéglõ.

A jó levegõtõl és az összesen megtett ..................................................... m

túrától jó étvággyal fogyasztottuk el az ebédet. 

3. Gyakorold a mérést az atlaszodban is! Milyen irányban és mekkora távol-
ságra fekszenek egymástól az alábbi városok? Fektess papírcsíkot a tér-
képre, és jelöld rajta a két város helyét! Helyezd ezt a vonalas mértékre,
és olvasd le a távolságot!

1. Mit tudsz meg az alábbi térképek segítségével?

Étterem Barlang

Magányos fa Templom
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Egy edénybe tegyetek hideg vizet!
Cseppentsetek az edény aljára

néhány csepp ételfestékkel elkevert
szörpöt! Kezdjétek el melegíteni az

edényben lévõ vizet! Figyeljétek meg
az ételfesték mozgása alapján,

hogyan áramlik a felmelegedõ víz!

Az energia és
az energiatakarékosság
A környezetünkben zajló minden folyamathoz energia szükséges.
Energia kell az ebéd megfõzéséhez, ahhoz, hogy a lámpa világítson,
de ahhoz is, hogy az izmaink mûködjenek.

ENERGIAFAJTÁK

Az energiának sokféle formája van, amelyek a változások során egy-
másba alakulnak. Nézzünk meg közülük néhányat!
A földi élethez szükséges minden energia a Nap sugárzásából szárma-
zik. A napsugarak melegítõ hatását nem csak a bõrünkön érezhetjük,
ez melegíti fel a földfelszínt, ez biztosítja a víz körforgásához és a sze-
lek mozgatásához szükséges energiát is. 
A növények is a napsugarak fényenergiáját felhasználva állítják elõ
a táplálékukat. Ezt a kész táplálékot fogyasztják el az állatok, amivel
a saját életmûködéseikhez biztosítják az energiát. 
Az elpusztult élõlények maradványaiból képzõdött a szén és a kõolaj.
Elégetésükkel egyrészt hõenergiát, másrészt elektromos energiát,
azaz áramot állítunk elõ. A hõt fûtésre vagy vízforralásra, az áramot
elektromos eszközeink mûködtetésére használjuk.
Az áram az izzóban fényenergiává, a villanyvasalóban hõenergiává,
a villamosban mozgási energiává alakul át.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG OTTHON

Egy átlagos háztartásban a felhasznált energia legnagyobb részét fû-
tésre és elektromos berendezések mûködtetésére használjuk. Egy kis
odafigyeléssel csökkenthetjük energiafogyasztásunkat, ezáltal kör-
nyezetünket és pénztárcánkat is kíméljük. Például jó megoldás, ha
energiatakarékos eszközöket vásárolunk, vagy nem mûködtetjük
feleslegesen a gépeket. Érdemes lekapcsolni a villanyt, amikor senki
nincs a helyiségben. Hasznos az is, ha megfelelõen szabályozzuk
a fûtést, és szigeteljük a nyílászárókat.

Vízforralóval felmelegített vizet
öntsetek egy jénai üvegtálba!

Tegyetek a vízbe egy fémkanalat és
egy mûanyag kanalat! Két perc
múlva óvatosan érintsétek meg

mindkét kanalat! Mit tapasztaltok?

energiatakarékos 
izzó

hagyományos
izzó

Melyik izzó használatakor kell
nagyobb áramszámlát fizetni?

Indokold a táblázat alapján! Beszéljétek meg a Napból érkezõ fényenergia átalakulását az ábrasor alapján!

ugyanakkora fényerõsség

sok hõt termel
(melegszik)

kevesebb hõt
termel

a nagy energia-
veszteség miatt

több áramot
fogyaszt

kicsi az energia-
veszteség,

kevesebb áramot
fogyaszt

A növények haszno-
sítják a fényenergiát.

Az élelmiszer
tartalmazza a növény
által termelt energiát.

Az ember
felhasználja 
a táplálék 
energiáját.

Az izmok a táplálékban
lévõ energia segítségével
mûködnek.

Fényenergia
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Az energia átalakulhat egyik formájából a másikba.
Néhány energiafajta: fényenergia, elektromos energia, hõenergia,
mozgási energia. 
Energiatakarékosság: mindig csak annyi energiát használunk,
amennyi éppen szükséges. 
Ennek módjai: pl. energiatakarékos gépeket vásárolunk, nem fût-
jük túl a lakást, lekapcsoljuk a villanyt, kikapcsoljuk az elektromos
berendezéseket, ha már nem használjuk.

Jól jegyezd meg!

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

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

2. Egészítsd ki a következõ mondatokat az elõzõ oldalon lévõ második kí-
sérlet tapasztalatai alapján!

A kanalak közül a ........................................ melegedett fel jobban. Tehát

a ...................................... jobban vezette a hõt, mint a .......................................

3. Az alábbiakban néhány ötletet olvashatsz az energiafelhasználás csökken-
tésére. Jelöld -val a helyes, -szel a helytelen javaslatokat!

A nem használt tévét és számítógépet teljesen kikapcsoljuk.

Általában fedõ nélkül fõzünk. 

Helyi megvilágítás mellett olvasunk.

A mosogatógépet néhány edénnyel is elindítjuk. 

Télen kitárt ablakokkal, rövid ideig szellõztetünk. 

Mosáskor mindig a magasabb hõfokot választjuk. 

Használat után a mobiltöltõt kihúzzuk a konnektorból. 

Energiatakarékos gépeket vásárolunk. 

1. Mondd meg az elektromos energiával mûködõ eszközök nevét! Hogyan
takarékoskodhatsz az árammal? Írj két példát!

GONDOLKOZZ!

Mit tehetünk, hogy a meleg
ne szökjön ki a lakásból?
Miért fontos ez?

Az elektromos készülékeken látható
energiacímke a gépek energia-
fogyasztásáról tájékoztat. Az A+++
jelûek kevesebb, a C, D jelûek több
energiát fogyasztanak.

Egyes készülékek (pl. a tévé)
készenléti (stand-by) üzemmódban is
fogyasztanak elektromos áramot.
A használaton kívüli eszközöket
kapcsoljuk ki a rajtuk lévõ gombbal,
vagy egy kapcsolóval ellátott
elosztóval teljesen leválaszthatjuk
a hálózatról.
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