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A Hundidac 2003 Arany-díjjal kitüntetett
új tankönyvsorozat kiválóan
alkalmas a tanulók természettudományos
mûveltségének megalapozására.
A feladatok mellett versrészletek,
mondókák, találós kérdések, játékok
színesítik az órát.
A könyvek a környezet szeretetére,
egészséges életmódra, valamint a
természettel és embertársainkkal való
harmonikus együttélésre nevelnek.
Az újszerû forma nem csupán
a könnyû áttekinthetõséget biztosítja,
hanem egyszerû „vázlatot” is ad
a gyerekek kezébe, segítve a tanulást,
a tudásanyag rendszerezését.
A munkatankönyvek a nagy sikerû
A természetrõl tizenéveseknek sorozat
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természetismeret tanítását.
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SZÖVEGÉRTELMEZÉS
Jó tanácsok
1. A negyedikes munkafüzetbõl hiányzik az olvasmányok és a gyakorlólapok
oldalszáma. Keresésükkor használd az Ogy. és Mf. tartalomjegyzékét!
2. A szövegfeldolgozás feladatai mindig a címben megadott olvasókönyvi szövegre vonatkoznak, ezért csak annak elolvasása után tudod õket megoldani.
Néhány ettõl eltérõ esetben a feladat megjelöli azt a mûvet, amelyet el kell
olvasnod.
A Mf. mellett használj egy vékony írásfüzetet, a hosszabb írásbeli munkákat
ebbe írd! Azokat a rajzokat, amelyeknek nincs külön hely kihagyva, rajzlapra
készítheted el.
3. Az Ogy.-ben *-gal jelzett szavak magyarázatát megtalálod a könyv végén, az
Értelmezõ kisszótárban. A megszámozott jelentések közül válaszd ki a szövegbe illõt! Ha olyan szónak a jelentését szeretnéd megtudni, amely az Ogy.ben nincs meg, a következõ kézikönyvet használhatod: Csodaország A-tól Z-ig.
Képes gyermeklexikon általános iskolák számára.
Könyvedben találkozhatsz ezzel a jellel […]. A szögletes zárójelek a szövegbõl kimaradt részeket jelölik. Velük kapcsolatban nincs tennivalód, olvass
nyugodtan tovább!
4. A Mf.-ek végén idén is megtalálhatod a Rokon értelmû szavak és kifejezések
szótárát, valamint a Szólások, közmondások magyarázatát. Ebben a részben
a hangutánzó szók használatára is közlünk példákat. Keresgélj ezekben a szótárokban a feladatok megoldásakor és a fogalmazások írásakor is! Használatukkal már az elõzõ tanévben megismerkedtél.
5. Az idén több olyan feladatot is kapsz, melyeknek megoldásához az olvasókönyvön kívül más könyvek használata is szükséges; ezért iratkozzál be egy
könyvtárba!

Rövidítések

Jelmagyarázat

Ogy.
Mf.
c.
pl.
v.

♣ Szorgalmi feladat
 Házi feladat
U A szótárban megtalálható a magyarázata.

Olvasmánygyûjtemény
Munkafüzet
címû
például
vagy
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Hogyan lettem olvasó?
Beszéd- és olvasásgyakorlás 2.
1. A szöveg megismerése után keresd meg azt a szövegrészt, amelyben az író
kifejti, hogy milyen az igazi olvasás! Készülj felolvasására!
2. Keressétek meg és olvassátok föl a vázlatpontokhoz illõ szövegrészeket!
Bevezetés

Mirõl fog mesélni az író?

Fõ rész

1. Mirõl álmodozott?
2. Mit határoztak el a barátjával?
3. Hogyan készült az útra?
4. Miért nem jutottak el sehová?
5. Milyen haszna lett az elmaradt utazásból?

Befejezés

Mit jelentett ezután számára az olvasás?

3. Keresd meg az Értelmezõ kisszótárban a szavanna címszót! Írd ki belõle,
hogy milyen állatokat láthatott volna Miklós és Peti!

4. a) Olvasd el Szabó Lõrinc Könyvek otthon c. versének részletét! Ogy. 15. o.
b) Mibõl következtetsz arra, hogy sok könyve volt?

5. a) Hány könyved van otthon?
b) Írd le néhány könyved szerzõjét és címét!
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Kellemes és hasznos tudományok
Beszéd- és olvasásgyakorlás 2.
Móra Ferenc Kincskeresõ kisködmön c. könyvébõl már tavaly is olvastál részleteket. Fõszereplõjét az édesanyja mesterséget tanulni adja a könyvkereskedõhöz.
1. Miért nem lett Gergõbõl könyvkereskedõ?

2. Készítsd el a szöveg vázlatát!
Bevezetés

Csorbóka mestersége

Fõ rész

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________

Befejezés

Gergõt elkergeti gazdája.

Szó-és kifejezésmagyarázat
A Históriás könyv – elbeszéléseket tartalmaz.
Pápaszemes – szemüveges.
A krajcár – régi aprópénz.
A hatos – tíz krajcárt érõ pénz.
Elment Földvárra deszkát árulni.
– Meghalt, eltemették.

3. Olvasd föl többféleképpen a párbeszédes szövegrészletet! (...egyszer csak nyílik az ajtó... Inkább a másik asztalon választhatnál magadnak valamit...)
a) Tarts szünetet a gondolatjeleknél; így különítsd el azt, amit az író magyarázatképpen hozzátesz a szereplõk szövegéhez!
b) A szereplõk szövegét mondd hangosabban, a kapcsolódó magyarázatot halkabban; de tarts szünetet ekkor is a gondolatjeleknél!
4. Olvasd föl a szövegbõl azokat a mondatokat, amelyekben kettõspontot találsz!
A kettõspont után felsorolás vagy magyarázat következik. Ennél az írásjelnél
hosszabb szünetet kell tartanod.
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Szereted a sajtot?
Beszéd- és olvasásgyakorlás 2.
1. Keress a történetre illõ közmondást a gyûjteménybõl!

2. Felelj a következõ kérdésekre!
Miért kellett külön is tanítani Szigonyi Annamáriát? ____________________
_____________________________________________________________________
Miért vállalta tanítását az osztálytársa? _______________________________
Miért nem vállalta a következõ évre is? ______________________________
3. Az írónõ túltette magát a csalódáson: az események humoros voltára emlékezik vissza. (Pl.: Hogyan lett az ajándék sajt miatt házbéremelés?)
Keress az elbeszélésben humoros részletet, és olvasd föl! Majd magyarázd
meg, hogy miért mulatságos!
4. Keress olyan szólást az elbeszélésbõl, amely ezt fejezi ki!
Valamit nagyon nehezen végeztem el: _______________________________
Valamire többször is szépen kértem: ________________________________
5. Készülj föl a részlet kifejezõ olvasására! (A sajt csupa fehérje... Van bõven.)
Olvashatod:
a) egyre fokozódó lelkesedéssel – gyorsuló tempóban –, mert örülnek neki.
b) gúnyosan – lassabban, a sajt szót erõsen hangsúlyozva –, mert már sokallják a sajtot.
Melyik kifejezésmód illik jobban a szövegbe?
6. Hogyan különíthetjük el a közbeékelt szövegrészt a fontos mondanivalótól?
Írásban ________________________________________________________
Felolvasáskor ___________________________________________________
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SZÖVEGALKOTÁS
A hosszabb szövegeket külön füzetbe írd!

Ismétlés
1. Adjál címet a képeknek!

___________________________

____________________________

___________________________

____________________________

2. a) Válassz egyet a fenti képek közül, és fogalmazd meg hírként az eseményt!

b) Alkoss tudósítást ugyanerrõl a képrõl!
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Az értesítés
1. Olvasd el a következõ írásbeli értesítést, gyûjtsd ki belõle az adatokat!
Értesítjük a tanulókat és a szülõket, hogy a tankönyveket
aug. 21-étõl szept. 1-jéig az iskola tornatermében lehet megvásárolni.
Az árusítás 8-tól 12 óráig és 14-tõl 18 óráig tart.
A tankönyvek ára a hirdetõtáblán látható.
Bp., 2008. aug. 15-én
Az igazgatóság

A címzett: _____________________________________________________
A téma: _______________________________________________________
Az esemény színhelye: ___________________________________________
Az esemény ideje: _______________________________________________
Honnan lehet még az eseményre vonatkozó információt szerezni? _________

2. Milyen fontos információ hiányzik a következõ értesítésbõl?
Tisztelt Szülõk!
Örömmel értesítem Önöket, hogy gyermeküket, Nagy Katalint fölvettük az
iskola nyelvtanfolyamára. Foglalkozás hetenként kétszer: kedden és pénteken
lesz. A részvételi díjat az iskolatitkárnak kell befizetni.
Tiszaújváros, 2008. szept. 5.

A nyelvtanár

3. Mi árulja el a szöveg stílusában azt, hogy gyerekeknek szól?

Napközisek!
Felhívom figyelmeteket arra, hogy a következõ hónapi étkezési díjat csütörtökig fizethetitek be. Ne felejtsétek el, mert pótbefizetés nem lesz!
Szeged, 2008. IX. 21.

Szabó Kálmánné

napközivezetõ
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Az írásbeli értesítésben megnevezzük a címzettet, megjelöljük a témát és kifejtjük körülményeit. A szöveg megfogalmazásában alkalmazkodunk a címzetthez.
Az értesítés valódiságát aláírásával igazolja küldõje. A dátumból megtudhatjuk, hogy idõszerû-e még.
4. Fogalmazz édesanyád számára értesítést arról, hová mentél, kivel, milyen célból!
Azt is írd meg, hogy mikor mész haza! Így elejét veheted aggódásának.

5. Értesítsd osztálytársaidat egy délutáni programról! Pontosan nevezd meg
a címzetteket, az esemény helyét, idejét, a szükséges fölszerelést, a szervezõt!

6. Telefonon, vagyis szóban értesítjük a mentõket, a tûzoltókat, a rendõrséget, ha
erre szükség van. Jegyezd föl ezeket a fontos telefonszámokat!

_________________

_________________

_________________

7. Ha a fenti intézményektõl kérsz segítséget, mondd meg, hogy ki vagy, honnan
beszélsz, mit akarsz bejelenteni, hová kéred a segítséget!
a) Hogyan értesíted a mentõket, ha a játszótéren egy gyerek elesett, és nem
tud fölkelni?
b) Hogyan értesíted a tûzoltókat, ha egy házból füstöt, lángokat látsz elõtörni?
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