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Földvári Erika

Környezetünk titkai
1-4. osztály
Az új tankönyvsorozat kiválóan
alkalmas a tanulók természettudományos
mûveltségének megalapozására.
A könyvek nevelési célokat is szolgálnak,
hiszen a környezet szeretetére, egészséges
életmódra, valamint a természettel és
társainkkal 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
elõzményeként készültek, közvetlenül
elõkészítve ezzel a felsõ tagozatos
természetismeret tanítását.
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A bor és a pénz
1. Mondd el a versrészletet egy levegõvétellel!
Egyszer volt egy kurta-furcsa,
tarka-barka öreg,
aki mindig kurta-furcsa, tarkabarka nadrágban feszített.
(német népköltés, ford.: Tandori Dezsõ)

2. Válaszolj a kérdésekre!
Kik a történet szereplõi? ______________________________________
Mit kért a szomszéd? _________________________________________
Mennyi pénzt adott a hodzsának? ______________________________
Hogyan teljesítette a hodzsa a kérést? __________________________
3. Mondd el, hogy hogyan leckéztette meg a hodzsa a szomszédját!
4. Olvasd el a szómagyarázatokat! Mondj egy-egy mondatot a két szóval!
butykos: szûk nyakú, lapos kis üveg vagy mázas edény
hodzsa: török hitoktató
5. Olvasd el a történetet! Fogalmazz címet! Vitassátok meg közösen a mesét!
Naszreddin hodzsa a szamarán a hegyrõl tartott lefelé. A szamár a hátán két szõlõvel teli kosarat cipelt.
Amikor a gyerekek meglátták, azonnal körbevették a hodzsát, és kóstolót
kértek a gyümölcsbõl. A hodzsa kiemelt egy fürtöt, és minden gyereknek
adott egy szõlõszemet.
– Olyan sok szõlõd van, de alig adsz belõle – méltatlankodtak a gyerekek.
– Nincs semmi különbség, ha egy teli kosár szõlõd van, vagy csak egy
szemed. Az íze ugyanaz. – válaszolta a hodzsa.

(török mese)

6. Találj ki egy olyan történetet, amelynek Naszreddin hodzsa a fõszereplõje!
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A beszélõ barlang
1. Hangoztasd a kiemelt magánhangzókat egy levegõvétellel minél
hosszabb ideig!
hííííív, hahóóóó, oroszlááááán, róóóóka
2. Írj a füzetedbe négy kérdést a meséhez!
3. Írd le a mesébõl a kifejezések megfelelõit!
nagyon éhes volt: ____________________________________________
hangosan kiabált: ____________________________________________
gyorsan szaladt: ______________________________________________
4. Számozással állítsd helyes sorrendbe az eseményeket!
A róka baj nélkül elmenekült.
A róka észrevette az oroszlán lábnyomait.
Az oroszlán felfalta az erdei állatokat.
Egy barlangban várt eleségre.
Furfanggal kiderítette, hogy a fenevad bent van a barlangban.
5. Játsszátok el az oroszlán és a róka párbeszédét!
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Húsvét
1. Olvasd fel úgy a versrészletet, hogy a páros sorok végén feltekintesz!
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe,
Üveg rózsavizet vettem a kezembe.
Elindultam vele piros tojást szedni.
Adjatok hát lányok!
2. Számozd a mondatokat a bekezdések sorrendjének megfelelõen!
A fiúk a locsolásért kapott tojásokkal próbára tették ügyességüket.
A tojás a születést és a teljességet jeleníti meg.
A tojásdíszítés a kereszténység elõtti idõkben is szokás volt.
A tojáspatkolás Magyarországon hagyományos díszítési mód.
3. Egészítsd ki a mondatokat!
A tojás alakja az egyik __________________________________ forma.
A tojásfestés õsidõk óta az ____________________________ feladata.
A leggyakoribb a ___________________________________ színû tojás.
A tojásokat ___________________________________________ díszítik.
A fiúk azért gyûjtötték a tojásokat, mert ________________________
4. Mondd el, hogy hogyan kapcsolódik az alábbi szöveg az olvasmányhoz!
A tojáslabdázás különösen Kecskemét környékén volt elterjedt szokás.
A locsolásért cserébe kapott tojásokat a fiúk mind összegyûjtötték.
Ezután úgy dobálták egymásnak, mint a labdát. A társaknak ügyesen
el kellett kapni a feléjük dobott tojásokat. Különösen ügyesnek kellett
lenniük, mert az a fiú, akinek nem sikerült elkapnia a tojást, egy évig
nem talált párra.
5. A magyar tojásfestészet egyik legjellegzetesebb díszítése a nyolcmezõs
tojás. Rajzolj egyet a füzetedbe, és egészítsd ki virágmotívumokkal!
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Pünkösd
1. Fusd át a szemeddel a sorokat! Hányszor szerepel a pünkösdi király kifejezés?
pünkösdi király, pünkösdi királyné, pünkösdi királyság, pünkösdi király,
pünkösdi király, pünkösdi király, pünkösdölõ, pünkösdi rózsa
2. Karikázd be annak a jegyzetnek a betûjelét, amelyik a legpontosabban
adja vissza a szöveg lényegét!

3. A dunántúli köszöntõ jellegzetes eseményei között van egy kakukktojás.
Húzd át!
A lányok házról házra jártak köszönteni.
A házakban énekeltek, és felemelték a kiskirálynõt.
Ügyességi játékokat mutattak be a házbelieknek.
Így köszöntötték a háziakat: Ekkora legyen a kendtek kenyere!
A legtöbb helyen tojást, szalonnát és pénzt kaptak.
4. Rajzold le a füzetedbe, hogy hogyan jártak a lányok köszönteni!
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A világ úszósportjának királynõje,
Egerszegi Krisztina
1. Olvasd fel a szavakat! Mondj mondatokat!
úszósport úszóverseny úszóbajnok úszóvilág
2. Válaszolj a kérdésekre!
Mi volt Egerszegi Krisztina kedvenc távja és úszásneme?
Hol és mikor lett elõször olimpiai bajnok?
Mennyi ideig tartotta a világcsúcsot?
Ki volt az edzõje?
3. Alakítsd át a vázlatot úgy, hogy szókapcsolatokat írsz!
A füzetedben dolgozz!
1. Egerszegi Krisztina már nagyon fiatalon kiválóan versenyzett.
2. Élete elsõ olimpiáján, Szöulban olimpiai bajnok lett.
3. Eredményei kitartásának, szorgalmának és szerencsés testfelépítésének is köszönhetõk.
4. Kiváló tulajdonságaival, kivételes akaraterejével példát nyújt.
4. Keretezd be a szövegben azt a részt, amely bemutatja Egerszegi Krisztina egyéniségét!
5. Olvasd fel azt a mondatot, amelybõl kiderül, hogy az edzések gyakran
kíméletlenek voltak!
6. Képzeld magad sportriporternek! Készülj fel egy interjúra, amit a tizennégy éves Egerszegi Krisztinával készítenél! Írd le a kérdéseidet!
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Nézz utána, hogy mi volt a világcsúcs! ____________________________
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Egy világhírû játék, a Rubik kocka
1. Olvasd fel a szókapcsolatokat! Mondj velük egy-egy mondatot!
világhírû játék

térbeli mozgások

tengely körüli forgatás

2. Válaszolj a kérdésekre!
Miért készítette Rubik Ernõ a kockát?
Hány kockát adtak el 1980-ban?
Hogyan mozgatható a kocka?
3. Budapesten rendezték meg 2007-ben a kockaforgató világbajnokságot.
Figyeld meg néhány versenyszám eredményét! Jelöld, hogy igazak vagy
hamisak az állítások! Tegyél fel a padtársadnak kérdéseket az eredményekrõl! (1:07.53 = 1 perc 7 egész 53 század másodperc)
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