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II.A.2.4.1.

PáRváLASzTók 
„EzT SzERETEM, EzT kEdvELEM” 

Olvassátok  és játsszátok el!

Tücsöklakodalom
Zöld erdőben a prücsök házasodni készül,
Ölelgeti a legyet, el akarja venni.

Elvennélek te kis légy, ha kicsi nem volnál,
Hozzád mennék te prücsök, ha görbe nem volnál.

Megvolt köztük a szent egység, lakodalom készül,
Béka fújja trombitát, kis gólya a flótát.
Büdös bogár a bőgős, szúnyog meg a kontrás. 

Itteg-pattog a bolha, vőfély akar lenni,
Tetű sógór sótörő, szakács akar lenni.

Farkas koma mészáros, három ökröt vágott,
Melléje még malacot, tízet is kirántott.

Olvassátok és játsszátok is el!
Rajzoljátok le Danikáné lányát!

a)
Most viszik, most viszik…
Most viszik, most viszik Danikáné lányát.
Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba.
Nem adom a lányomat aranyhintó nélkül,
Abba’ pedig hat ló legyen,
Mind a hatnak arany farka legyen!

1. FELAdAT

2. FELAdAT
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b)
kiszámolók
Készítsetek valamelyik kiszámolóhoz rajzot!

Ekedem, bekedem, bakkecske,
Három lábú menyecske.
Fölmászott a toronyba,
Megkérdezte hány óra,
Fél tizenhatra
Te vagy az a mafla.

Ádám, Éva kertbe voltak,
Sokat gyalogoltak, 
Fához értek, almát ettek,
Mondd meg pajtás, hányat ettek?
Egy-kettő-három—(Annyit számol, ahányat mondtak.)

Béka, béka, brekeke,
Megfogna, ha lehetne.
Abra nyújtó, macska nyúzó, 
Ki lesz majd a leghátulsó, fuss!

Olvassátok és játsszátok is el!

kútba estem!

Kútba estem!
Hány ölesbe?
Egy! (Tetszés szerinti számot mond.)
Ki húzzon ki?
Pista (vagy más).

–
–
–
–
–

3. FELAdAT



	 NÉPI	GYERMEKJÁTÉKOK	 �

Olvassátok és játsszátok is el!

köszönés a négy falnak

Hogy köszönsz ennek a falnak?
Mit adsz neki enni?
Hova fekteted?
Hova viszed sétálni?

Olvassátok és játsszátok is el!
Rajzoljátok le a királynénak leányát!

Bújj, bújj, szederice, levelice

Bújj, bújj, szederice-levelice
Nem megyünk mi messzire, csak a falu végire,
Ott sem leszünk sokáig, csak huszonnégy óráig.
Nyiss ki rózsám kapudat, hadd kerüljem váradat,
Rózsafának illatja, míg a szívem bizgatja.
Királynénak leánya a legszebb virágszála.

–
–
–
–

4. FELAdAT

5. FELAdAT
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Olvassátok és játsszátok is el!

Gyereklakodalom

HARANGOZÓK: Bim-bam, bim-bam…
PAP: Dicsértessék!
MIND: Bocskort kössék!
PAP: Üdvözlégy!
MIND: Mindig velünk légy!
PAP: Miatyánk!
MIND: Kiszakadt a mi gatyánk!
PAP: Kezdődjék a szertartás! Jancsika, szereted a Marcsát?
VŐLEGÉNY: Szeretem hát!
PAP: Akkor mondd utánam: Marcsa, én téged szeretlek, feleségül elveszlek. 
VŐLEGÉNY: Marcsa, én téged szeretlek, feleslegül elveszlek.
PAP: Véled megelégszem.
VŐLEGÉNY: Véled egerészem.
PAP: Marcsa, szereted a Jancsikát?
MENYASSZONY: Szeretem, hát!
PAP: Akkor mondd utánam: Jancsi, én téged szeretlek, hozzád feleségül me-
gyek!
MENYASSZONY: Jancsi, én téged szeretlek, hozzád feleslegül megyek.
PAP: Véled megelégszem.
MENYASSZONY: Véled legelészem. 
MIND: Ámen.
PAP: Eskem-beskem eskető, megvolt a nagy esküvő!
HARANGOZÓK: Bim-bam, bim-bam…

6. FELAdAT
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Készítsetek egy lakodalmi, vagy esküvői képet!

7. FELAdAT
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II. A.2.4.2.

FOGócSkák

„UGORj cIcA Az EGéRRE, FUSS!”

Olvassátok és játsszátok is el!
Készítsetek a vershez ilusztrációt!

Ha én cica volnék

Ha én cica volnék, száz egeret fognék.
De én cica nem vagyok, egeret se foghatok.

Egér, egér ki a házból,
most jövök a kávéházból.
Ha nem jössz ki háromra,
Te vagy a fogó. Egy, kettő, három!

Olvassátok és játsszátok is el!
Készítsetek valamelyik kiszámolóhoz rajzot!

kiszámolók

Ec-pec, kimehetsz, holnapután bejöhetsz.
Cérnára, cinegére, ugorj cica az egérre, fuss!

Egyedem-begyedem, hajdútánc, 
Beteg-e még a finánc?
Beteg bizony, nem eszik,
A temetőbe fekszik. 
Ráfutott a vadalma, 
Nagy a sírnak hatalma,
Egy, kettő, tizenkettő,
Te vagy az a jó kergető!

1. FELAdAT

2. FELAdAT
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II.A.2.4.3.

LABdAjáTékOk

AkI kAPjA, MARjA!

Olvassátok el a csúfolódókat!
Rajzoljatok a csúfolódó versekhez illusztrációt!

csúfolódók

Ha én cica volnék, száz egeret fognék
De én cica nem vagyok, egeret se foghatok. 
Laji, Laji lakatos, a gatyája likatos. 

Áprilisnak bolondja, felmászott a toronyba.
Onnat kérdi, hány óra,
Fél tizenkettő, bolond mind a kettő. 

Leánka, pelánka, kell-e béka megrántva?

Zoltán, kapitán, fut a malacok után. 

Hazug, hazug, hazafut, otthon eszik macskahúst.
Kilenc kutya dögölve, egyél Sanyi belőle!

1. FELAdAT
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Olvassátok és játsszátok is el!
Rajzoljatok különféle labdákat!

Falhozverős

Hátbavágó
Savanyító
Gyertyatartó
Kis kosár
Nagy kosár
Jobb láb
Bal láb
Fordulj bolha
Bukkanó!

2. FELAdAT
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II.A.2.4.4.

ÜGyESSéGI jáTékOk

kELj FEL jAncSI!

Olvassátok és játsszátok is el!
Rajzoljatok sótörő gyerekeket!

Sótörés

Mit látsz?
Eget, földet, csillagot, 

Papok hátán kalapot,
Sós kenyérbe harapok,
Tegyél le, mert meghalok!

Olvassátok és játsszátok is el!
Készítsetek a vershez illusztrációt!

Mackó, mackó ugorjál

Mackó, mackó ugorjál, forogjál,
Tartsd föl a kezedet, ugorj ki!

–
–

1. FELAdAT

2. FELAdAT
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Olvassátok és játsszátok is el!

Adj király katonát!

Adj, király katonát!
Nem adok!
Akkor szakítok!
Szakíts, ha bírsz!

Olvassátok és játsszátok is el!
Készítsetek a vershez illusztrációt!

Hatan vannak a mi ludaink

Haton vannak a mi ludaink, 
Három fehér, három fekete,
Gúnár, gúnár, liba gúnár, gúnár az eleje, 
Szabad a mezeje,
Akinek nincsen párja, az lesz a gúnárja!

–
–
–
–

3. FELAdAT

4. FELAdAT
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II.A.2.4.5.

pünköSdölő

MI vAn MA, MI vAn MA, PIROS PÜnköSd nAPjA

Olvassátok és játsszátok is el!
Készítsetek illusztrációt a játékhoz!

pünkösdölő

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.
Nénémasszony, nénémasszony, szabad-e pünkösdölni?
Szabad, szabad, csak szépen pünkösdöljetek.

a)
A pünkösdnek jeles napját 
Szentlélek Isten küldötte,
Erősíteni híveket,
Az apostolokat.

Melyet Krisztus ígért vala
Egykor a tanítványinak,
Midőn menvén Mennyországba
Mindenek láttára.

Dicsértessél Atyaisten,
Mindörökké, Fiúisten,
Szentlélekkel egyetemben,
A nagy Úristennel.

–
–
–
–

1. FELAdAT
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b)
Meghozta az Isten piros pünkösd napját,
Mi is meghordozzuk királyné asszonyát.
Ejne, dejne, denejde.
Ejne, dejne, denejde.

A mi királynénkat nem is anya szülte,
A pünkösdi harmat rózsafán termette.
Ejne, dejne, denejde.
Ejne, dejne, denejde.

A szép leányoknak háromágú haja,
A szép legényeknek vőlegény bokréta.
Ejne, dejne, denejde.
Ejne, dejne, denejde.

Öregembereknek csutora borocska,
Öregasszonyoknak porhanyós pogácsa.
Ejne, dejne, denejde.
Ejne, dejne, denejde.

A szép menyecskéknek utcán az ülésük,
A kisgyerekeknek porban heverésük.

Hadd nézzem a királynétokat, édes -e vagy savanyú? Látom, nagyon édes. 
Tessék az ajándék.
Köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.

Olvassátok el a pünkösdi verset!

Mi-mi-ma-ma, mi van ma, piros pünkösd napja,
Holnap leszen, holnap leszen a második napja.
András, Pajtás, bokrétás, jól megfogd lovadnak száját, zabláját,
Ne tipossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát!
Adjon Isten lassú esőt, mossa össze mind a kettőt!

–

–
–

2. FELAdAT
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3. TÉMAKÖR

a természet a mi világunk‒ 
minden hónap valakié
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II.A.3.1.1.

„kERGETEM A FALEvELET…”

(Móra Ferenc)

őszi lap

a) Színezd ki a négyszögeket az ősz színeivel!

b) Írd a képek alá az évszak hónapjainak nevét!

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

1. FELAdAT
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c) Színezd ki a kép melletti négyszögeket, amelyek az évszak időjárását  
jellemzik!

Meleg

Hűvös

Hideg

d) Öltöztesd föl a rajzon látható gyereket évszaknak megfelelően!
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e) Mi történik ősszel a növényekkel? Keretezd be a megfelelő szavakat!

                        ÉRIK                            HULLIK                                  HAVAS

                  VIRÁGZIK                      RÜGYEZIK                      SZÜRETELHETŐ

                      PIHEN                        NÖVEKSZIK                           SÁRGUL

                   CSUPASZ                           BÚJIK                                  SZOMJAS

f) Mondd el, mi történik ősszel az állatokkal? Figyeld meg a rajzokat!

g) Sorolj föl őszi verseket, meséket!

a) Móra Ferenc: A cinege cipője

b)
_________________________________________________________

c)
_________________________________________________________

d)
_________________________________________________________
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II.A.3.1.2.

„nEkI MIndEn nAP döMöTöR nAPjA vAGyOn”

(Népi szólás)

őszi munkálatok

Melyik tevékenységhez mi kapcsolódik? Kösd össze!

1. FELAdAT

SzÜRET

BEFőZÉS

BABTISzTÍTáS

kEndERPUHÍTáS

tilolófa
puttony

rosta

szőlőprés

üst
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Hasonlítsátok össze az események képeit az 1. feladat képeivel! 

2. FELAdAT
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Parasztkalendárium

Őszi parasztkalendári-
um

SzEPTEMBER
Szent Mihály hava

OkTóBER
Mindszent hava

nOvEMBER
Szent András hava

3. FELAdAT
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Események 

Vágd ki a kártyákat, és ragaszd a kalendárium megfelelő helyére!

09. 29.
SZENT MIHÁLY

Ekkor hajtották haza az állatokat  
a legelőkről.

Kifizették a pásztorok munkáját.

10. 26.
DÖMÖTÖR Pásztorünnep, dömötörözés napja.

11. 02.
HALOTTAK 

NAPJA

Megemlékeznek a halottakról.
Megtisztítják a sírokat, és gyertyát  

gyújtanak.

10. 04.
FERENC Ferenc napjának a hete az őszi búza  

vetésének ideje.

11. 25.
KATALIN Gyümölcsfaágat virágoztatnak.

Férjjóslás napja.

10. 15.
TERÉZ Szüret napja.

„
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II.A.3.2.1.

„FEHÉR lESZ A VIlÁG TőlE…”

(Szabó Lőrinc)

Téli lap

a) Színezd ki a négyszögeket a tél színeivel!

b) Írd a képek alá az évszak hónapjainak nevét!

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

1. FELAdAT
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c) Színezd ki a kép melletti négyszögeket, amelyek az évszak időjárását jel-
lemzik!

Meleg

Hűvös

Hideg

d) Öltöztesd föl a rajzon látható gyereket az évszaknak megfelelően!
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e) Mi történik télen a növényekkel? Keretezd be a megfelelő szavakat!

                                         ÉRIK                                 PIHEN

                                      HULLIK                         NÖVEKSZIK

                                       HAVAS                              SÁRGUL

                                   VIRÁGZIK                            CSUPASZ

                                   RÜGYEZIK                              BÚJIK

                              SZÜRETELHETŐ                      SZOMJAS

f) Mondd el, mi történik télen az állatokkal? Figyeld meg a rajzokat!
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g) Sorolj föl téli verseket, meséket!

a) Móricz zsigmond: A haragos hóember

b)
_________________________________________________________

c)
_________________________________________________________

d)
_________________________________________________________
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II.A.3.2.2.

„vAn-E jó GyERök A HáznáL?”

(Népköltés)

Téli munkálatok

Melyik tevékenységhez mi kapcsolódik? Kösd össze!

1. FELAdAT

LUcA-Szék 
kéSzÍTéSE

dISznóTOR

SzERSzáMjAvÍTáS

FOnáS

guzsaj

lószerszám
gömböc

háromlábú szék
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Hasonlítsátok össze az események képeit  az 1. feladat képeivel! 

2. FELAdAT
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Parasztkalendárium

Téli parasztkalendárium

dEcEMBER
karácsony hava

jAnUáR
Boldogasszony

hava

FEBRUáR
Böjtelő hava

„

3. FELAdAT
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Események

Vágd ki a kártyákat, és ragaszd a kalendárium megfelelő helyére!

01. 06.
VÍZKERESZT

A karácsonyfa és karácsonyi asztal le-
szedése

12. 06.
MIKLÓS

Mikulás-járás
Ajándékozás

02. 02.
GYERTYA-
SZENTELŐ

Gyertyaszentelés, tűz megáldása
A medve ezen a napon kijön a barlang-

jából.

12. 13.
LUCA

A Luca-szék készítésének kezdete.
Védekezés boszorkányok ellen.

02. 03.
BALÁZS Balázs-járás

12. 24.
KARÁCSONY A betlehemezés, regölés kezdete.
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II. A 3.3.1.

„kIkELET kIvIRÍT…”

(Móra Ferenc)

Tavaszi lap

a) Színezd ki a négyszögeket a tavasz színeivel!

b) Írd a képek alá az évszak hónapjainak nevét!

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

1. FELAdAT
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c) Színezd ki a kép melletti négyszögeket, amelyek az évszak időjárását jel-
lemzik!

Meleg

Hűvös

Hideg

d) Öltöztesd föl a rajzon látható gyereket az évszaknak megfelelően!
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e) Mi történik tavasszal a növényekkel? Keretezd be a megfelelő szavakat!

                                         ÉRIK                                 PIHEN

                                      HULLIK                         NÖVEKSZIK

                                       HAVAS                              SÁRGUL

                                   VIRÁGZIK                            CSUPASZ

                                   RÜGYEZIK                              BÚJIK

                              SZÜRETELHETŐ                      SZOMJAS

f) Mondd el, mi történik tavasszal az állatokkal? Figyeld meg a rajzokat!
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g) Sorolj föl tavaszi verseket, meséket!

a) zelk zoltán: csilingel a gyöngyvirág

b)
_________________________________________________________

c)
_________________________________________________________

d)
_________________________________________________________
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II. A 3.3.2.

„SzánTAnI kék, TAvASz vAGyOn…”

(Népköltés)

Tavaszi munkálatok

a) Melyik tevékenységhez mi kapcsolódik? Kösd össze!

1. FELAdAT

MéHEk kIERESzTéSE

vETéS

SZőlőMETSZÉS

HÚSvéT

SzánTáS

kaptár

kapa
metszőolló

eke

tojásíró
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Hasonlítsátok össze az események képeit  az 1. feladat képeivel! 

2. FELAdAT
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Parasztkalendárium

Tavaszi parasztkalendárium

MáRcIUS
Böjt más  

hava

áPRILIS
Szent 

György
hava

MájUS
Pünkösd  

hava

3. FELAdAT
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Események

Vágd ki a kártyákat, és ragaszd a kalendárium megfelelő helyére!

05.
PÜNKÖSD

Májusfa-állítás
Pünkösdi királyválasztás

04. 24.
SZENT GYÖRGY

Pásztorok ünnepe
Állatok első legelőre hajtása

03. 12.
GERGELY Gergely-járás

04.
HÚSVÉT HÉTFŐ

Locsolás, korbácsolás
Hímes tojás ajándékozása

03. 25.
GYÜMÖLCSOL-

TÓ
BOLDOGAS-

SZONY

Gyümölcsfák oltása
Szőlőmetszés

05. 06.
JÁNOS Babvetés napja

„





	 A	TERMÉSZET	A	MI	VILÁGUNK	–	MINDEN	HÓNAP	VALAKIÉ	 4�

II. A 3.4.1.

„nyáRI ALMA ÜL A Fán…”

(Kányádi Sándor)

nyári lap

a) Színezd ki a négyszögeket a nyár színeivel!

b) Írd a képek alá az évszak hónapjainak nevét!

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

1. FELAdAT
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c) Színezd ki a kép melletti négyszögeket, amelyek az évszak időjárását jel-
lemzik!

Meleg

Hűvös

Hideg

d) Öltöztesd föl a rajzon látható gyereket az évszaknak megfelelően!
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e) Mi történik nyáron a növényekkel? Keretezd be a megfelelő szavakat!

                                         ÉRIK                                 PIHEN

                                      HULLIK                         NÖVEKSZIK

                                       HAVAS                              SÁRGUL

                                   VIRÁGZIK                            CSUPASZ

                                   RÜGYEZIK                              BÚJIK

                              SZÜRETELHETŐ                      SZOMJAS

f) Mondd el, mi történik nyáron az állatokkal? Figyeld meg a rajzokat!
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g) Sorolj föl nyári verseket, meséket!

a) Tamási áron: A hazug sün

b)
_________________________________________________________

c)
_________________________________________________________

d)
_________________________________________________________
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II. A 3.4.2

„ELvéGEzTÜk Az ARATáST…”

(Népköltés)

nyári munkálatok

a) Melyik tevékenységhez mi kapcsolódik? Kösd össze!

1. FELAdAT

SzEnT- 
IvánOzáS

ARATáS

ÚjkEnyéR 
ÜnnEPE

SzénAkASzáLáS

máglya

kasza

kalyiba

aratókoszórú
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Hasonlítsátok össze az események képeit az 1. feladat képeivel! 

2. FELAdAT
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Parasztkalendárium

nyári parasztkalendárium

jÚnIUS
Szent István  

hava

jÚLIUS
Szent jakab  

hava

AUGUSzTUS
kisasszony 

hava

3. FELAdAT
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Események

Vágd ki a kártyákat, és ragaszd a kalendárium megfelelő helyére!

06. 24.
SZENT IVÁN

A nyári napforduló ünneplése tűzgyúj-
tással, tűzugrással

08. 20.
SZENT ISTVÁN

I. Szent István király emléknapja
Az új kenyér ünnepe

07. 25.
JAKAB

A szőlő abbahagyja a növést.
A szép idő jó gyümölcstermést jelent.

08. 10.
LŐRINC A szénakaszálás kezdő napja

06. 29.
PÉTER, PÁL Az aratás megkezdése

07. 22.
MÁRIA,

MAGDOLNA

A kislányok haját levágják, hogy jól nő-
jön.

Ha esik az eső, rossz lesz a dió- és mo-
gyorótermés.
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Szórakoztató lapok

a) Mi az?
Rajzoljátok ide!

4. FELAdAT

Az istálló falába vert
Két kampót csüng, minden éjjel;

Együtt jár-kel, döcög-ballag
S együtt pihen a szekérrel.

Kip-kop-koppan
Ritkán, gyorsan

Könnyen, halkan,
Súlyosabban

Kint a mezőn,
Bent a kertban;

Gyomkereső
Éle sercen,

Mikor mélyen
Vág a földbe;
Palántád is –
Szépül tőle.

Ő csandül föl
Legelőször a határban.

Ezüst fénye
Félkört ír le
A búzában.
Ügyes férfi

Aki érti
Szerét-módját,
Úgy forgatja,

Hogy nyomában
Dőljön a rend.
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b) Melyik két rajz teljesen egyforma?

c) Kösd össze a pontokat, és megtalálod, hogy mi van a fa alatt!
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d) Rajzolj te is egy nyári képet!



4. TÉMAKÖR

A TERMÉSZET A MI VILÁGUNK – 
KÜLÖNBÖZŐ ÉLŐHELYEK  

AZ EMBER ÉLETÉBEN
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II.A.4.1.1.

„ÉS AZÓTA IS BOLDOGAN KÉKELLENEK, VIRÍTANAK…” 
(LÁZÁR ERVIN)

 1. FELADAT 

Vágd ki az állatok képeit!

Csoportosítsd az állatokat! Ragaszd a megfelelő helyre! 
Írd föléjük a nevüket!
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FÁ
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 2. FELADAT 

Vágd ki a növények képeit!

Csoportosítsd a növényeket! Ragaszd a megfelelő helyre! 
Írd föléjük a nevüket!
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 3. FELADAT 

Hogyan kell viselkednem „vendégségben”?
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II.A.4.1.2.

A TERMÉSZET MEGISMERÉSE – KIRÁNDULÁS A KÖRNYÉKEN

 1. FELADAT 

Jegyzetlap

Ezt láttam a kiránduláson:
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II.A.4.1.3.

BŐVÜLNEK ISMERETEINK AZ ÉLŐLÉNYEKRŐL

 1. FELADAT 

Növények

Milyen növényeket láttam a kiránduláson? Karikázd be a megfelelő számot!

1.  
MOHA

2.  
BODZA

3.  
BÜKKFA

4.  
NÁD

5.  
LUCERNA

6. 
 SÁS

7.  
SALÁTA-

BOGLÁRKA

8.  
PÁFRÁNY

9.  
VÉREHULLÓ 

FECSKEFÛ

10.  
HÁRSFA

11.  
LUCFENYŐ

12.  
GESZTENYE-

FA

13.  
CSALÁN

14.  
VADRÓZSA

15.  
MOGYORÓ

16.  
KAMILLA

17.  
PIPACS

18.  
MEZEI  

ZSÁLYA

19.  
MOCSÁRI 

GÓLYAHÍR

20.  
MOSZAT
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 2. FELADAT 

Növények

Csoportosítsd a megismert növényeket! 
Írd a megfelelő oszlopba a növények számát!

FÁSSZÁRÚAK LÁGYSZÁRÚAK

 3. FELADAT 

Növények

Mi történhet a babbal? Egészítsd ki a mondatokat az alábbi szavakkal!

kicsírázik, elpusztul, elrothad, elszárad

A bab fény nélkül  .................................................................................................... .

Víz nélkül  ................................................................................................................. .

Levegő nélkül (vízben) ............................................................................................ .

Ha kap elegendő fényt, levegőt és vizet, akkor  .................................................. .
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 4. FELADAT 

Állatok

Milyen állatokat láttam? Karikázd be a megfelelő számot!

1.  
SÜNDISZNÓ

2.  
MÉH

3.  
KATICA-
BOGÁR

4.  
GÓLYA

5.  
FECSKE

6. 
VÍZISIKLÓ

7.  
LEVELI-

BÉKA

8.  
CSERE-
BOGÁR

9.  
MEZEI 
NYÚL

10.  
ŐZ

11.  
SZÚNYOG

12.  
FEKETE-

RIGÓ

13.  
ÉTI CSIGA

14.  
VARANGYOS 

BÉKA

15.  
VARJÚ

16.  
SZÉNCINKE

17.  
GYÍK

18.  
KERESZTES 

PÓK

19.  
HARKÁLY

20.  
FÖLDI-

GILISZTA
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 5. FELADAT 

Állatok

a)  Csoportosítsd a megismert állatokat!  
Írd a megfelelő oszlopba az állatok számát!

EMLŐS
NÉGYLÁBÚ ÉS KÖLYKÖT  

SZÜL

MADÁR
SZÁRNYAS ÉS TOJÁSSAL  

SZAPORODIK

b)  Nevezd meg a testrészeket! Írd a vonalra!

EMLŐS MADÁR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c)  Ismerd meg a rovarokat, testfelépítésüket!

ROVAROK
TESTFELÉPÍTÉSÜK PÉLDÁK

FEJ
TOR
LÁB

POTROH

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

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

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

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

.........................................
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 6. FELADAT 

ÁLLATOK

Mire van szükségük az állatoknak? Írd az alábbi vonalakra!
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II.A.4.2.1.

AZ ERDŐ ÉLETE

 1. FELADAT 

Kora reggeli hangok

Ezeket a hangokat hallottam: 

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

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

Reggeli hangulatom:

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

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

 2. FELADAT 

Az erdő élővilága – nyomkereső

Jegyezd föl, mit láttál!

Fák:  .............................................................................................................................

Cserjék:  ......................................................................................................................  

Lágyszárúak:  .............................................................................................................

Emlősök:  ....................................................................................................................

Madarak: ....................................................................................................................  

Rovarok:  ....................................................................................................................
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Rajzolj!
Ilyen állatnyomot láttam:

Ragassz!
Ezt a falevelet valami megrágta:

 3. FELADAT 

Az erdő talaja

Jelöld X-szel az igaz állításokat!

gyúrható nem gyúrható

nedves száraz

Nevezd meg a talaj színét:

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

 4. FELADAT 

Írd a vonalakra az erdővel kapcsolatos foglalkozásokat!

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

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

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

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

......................................................................................................................................
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II.A.4.3.1.

A MEZŐ ÉLETE

 1. FELADAT 

Kora reggeli hangok

Ezeket a hangokat hallottam: 

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

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

Reggeli hangulatom: 

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

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

 2. FELADAT 

A mező élővilága – nyomkereső

Jegyezd föl, mit láttál!

Fák:  .............................................................................................................................

Cserjék:  ......................................................................................................................

Lágyszárúak:  .............................................................................................................

Emlősök:  ....................................................................................................................

Madarak:  ...................................................................................................................

Rovarok:  ....................................................................................................................
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Rajzolj!
Ilyen állatnyomot láttam:

Ragassz!
Ezt a falevelet valami megrágta:

 3. FELADAT 

A mező talaja

Jelöld X-szel az igaz állításokat!

gyúrható nem gyúrható

nedves száraz

Nevezd meg a talaj színét:

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

 4. FELADAT 

Írd a mezővel kapcsolatos foglalkozásokat a vonalakra!

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

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

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

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

......................................................................................................................................
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II.A.4.4.1.

A VÍZPART ÉLETE

 1. FELADAT 

Késő esti hangok

Ezeket a hangokat hallottam:

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

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

Esti hangulatom:

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

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

 2. FELADAT 

A vízpart élővilága – nyomkereső

Jegyezd föl, mit láttál!

Fák: ..............................................................................................................................

Cserjék: .......................................................................................................................

Lágyszárúak: ..............................................................................................................

Emlősök:  ....................................................................................................................

Madarak:  ...................................................................................................................

Rovarok: .....................................................................................................................

Rajzolj vízparti növényeket!
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Rajzolj!
Ilyen állatnyomot láttam:

Ragassz!
Ezt a falevelet valami megrágta:

 3. FELADAT 

A vízpart talaja

Jelöld X-szel az igaz állításokat!

gyúrható nem gyúrható

nedves száraz

Nevezd meg a talaj színét:

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

 4. FELADAT 

Írj az alábbi vonalakra vízparttal kapcsolatos foglalkozásokat!

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

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

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

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

......................................................................................................................................
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II.A.4.5.

VÍZ, ERDŐ, MEZŐ: MAGA AZ ÉLET

 1. FELADAT 

Vágd ki a képeket!

✂ ........................................................................................................................................................................................
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✂ ........................................................................................................................................................................................
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5. TÉMAKÖR

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
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II.A.5.1.

KIRÁNDULÁS

 1. FELADAT 

Húzzátok át piros X jellel azt, amit nem tartotok helyesnek a képen!
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 2. FELADAT 

Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Ez vesz körül mindent
2. Az az idő, amikor nem tanulsz
3. Ravaszdi
4. Nem szomorú, hanem…
5. Ez a ruhadarab lehet hosszú és rövid
6. Sok fát és élőlényt találunk ezen a helyen
7. Tegyük ezt a természettel
8. A hangos ellentéte
9. Az óvatlan ellentéte
10. Ide dobd a szemetet
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II.A.5.2.

ÉLETMŰKÖDÉSEINK

 1. FELADAT 

a) Mérjetek magasságot!
Hasonlítsátok össze a tavaly mért adatokkal!

Név Magasság Tavalyi 
magasság Különbség

b) Mérjetek testsúlyt!
Hasonlítsátok össze a tavaly mért adatokkal!

Név Testsúly Tavalyi 
testsúly Különbség

c)

Név Láb Kar-
körméret Derék
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 2. FELADAT 

Olvassátok el a mondókát!
Rajzoljátok is le, amit olvastatok!

Mondóka

Itt a fejem, itt van, ni.
Tessék jól megfigyelni.

Itt a fülem, szemem, szám,
Ez meg a kis orrocskám.

Ajkam alatt az állam,
Rajta csinos szakállam,
Nyakam alatt kétfelől,
Széles vállam hegedül.

A vállamon két karom,
Két karommal dolgozom,

A kezemen az ujjak
Markolnak és dolgoznak.

Itt a hátam, derekam.
Itt a mellem, kis hasam,
A lábamon megállok,
Táncolok és ugrálok.
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 3. FELADAT 

Írd a vonalra a szervek nevét!
 

 4. FELADAT   

Írj a vonalra i betűt, ha igaz, h betűt, ha hamis az állítás!

Igaz vagy hamis?

A csontváz testünk váza.  ...........
Az izmok csak díszek.   ...........
Az agyunk irányítja a testünket.  ...........
A szív a test jobb oldalán helyezkedik el.   ...........
Mindegy, mennyire rágjuk meg a táplálékot.  ...........
Csak az ember lélegzik tüdővel.   ...........





6. TÉMAKÖR

FOGLALKOZÁSOK –  
NÉPI MESTERSÉGEK
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II.A.6.2.1.

GYÉKÉNY 1.

 1. FELADAT 

 Nevezd meg a növényt a rajz alapján!

 2. FELADAT 

Párokban olvassátok el a szöveget!
Számoljatok be egymásnak, miről olvastatok!

a) A GYÉKÉNY
A gyékény gyűjtése augusztus közepétől szeptember közepéig történik. 
A levágott gyékényt a parton kiterítve 12–15 napig szárítják a napon. Az 
egyenletes száradás érdekében 3-4 naponta megforgatják. Ezután kévébe 
szedik, és padláson vagy száraz pincében tárolják. A jól tárolt gyékény több 
évig alkalmas a feldolgozásra.

b) A FŰZFAVESSZŐ
A fűzfavesszőt leggyakrabban augusztusban és kora ősszel, lombhullás után 
szedték. A levágott vesszőt kévébe kötötték, és a szabadban vagy hűvös 
helyen tárolták.  A télen szedett vesszőt otthon hatalmas üstökben főzték, 
míg a haja le nem hasadt. A főzött vessző téglavörös színt kapott.
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 3. FELADAT 

A pároddal együtt oldjátok meg a feladatokat!
a) Tegyetek + jelet ahhoz a növényhez, amelyre illik a megállapítás!

Gyékény Vessző
A gyűjtés ideje augusztus közepétől szeptember  
közepéig tart.
Lombhullás után gyűjtik.
14–15 napig szárítják.
Szárítás után kévébe kötik.
Főzéskor vörös színt kap.
Több évig is alkalmas a feldolgozásra.

b) Rajzold le a kévébe gyűjtött gyékényt!

c) Sorolj fel néhány tárgyat, amely gyékényből és fűzfavesszőből készíthető!

Gyékény: .....................................................................................................................

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

Fűzfavessző: ...............................................................................................................

......................................................................................................................................
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II.A.6.3.1.

BŐRÖZÉS 1.

 1. FELADAT 

A csoport 
Csizmadiamesterség

A csizmadia a vargák közül vált ki, a kiváltságos lábbelik készítőjeként. A 
magyarságnál a puha szárú csizma ősidők óta a lovas öltözékhez tartozott. A 
vastag és egyenes talpú csizmát a törököktől vettük át. A csizmát régebben 
csak a gazdagok használták, csak később kezdett elterjedni a szegény emberek 
körében is.

B csoport 
Szíjgyártó- és nyergesmesterség

A szíjgyártóipar abban az időben vette kezdetét, amikor az ember a vadlovat 
megszelídítette és munkája megkönnyítésére igába fogta.
A szíjgyártó mester feladata a zabla és a kantár készítése.
A nyergesmesterség valamikor külön mesterség volt. A bőr ülőrészt nyersbőr 
szíjakkal feszítik a nyereg vázára. Egyes nyeregtípusokhoz kétoldalt bőrből 
való nyeregtáska, nyeregszárny tartozik. 
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C csoport 
Szűcsmesterség

A szőrös bőrt öltözékké alakító mesterember, a szabók távoli rokona a 
szűcs.
A szűcsök főleg a különböző juhfajták bőreit dolgozták föl mellessé, köd-
mönné, bekeccsé, kucsmává, kesztyűvé, de ezek mellett készítettek olykor ta-
risznyát, dohányzacskót is.

D csoport 
Vargamesterség

A vargák készítettek mindenféle lábbelit a csizmán kívül az 1800-as évek 
elejéig. Ekkor kezdett elterjedni a finomabb férfi- és női cipő. A cipészmesterség 
elterjedésével a vargák fokozatosan kiszorultak a lábbelikészítésből, s főleg a 
javításokból éltek mint foltozóvargák.
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II.A.6.4.1.

AGYAGOZÁS 1.

 1. FELADAT 

Olvassátok el az agyagosmesterekről szóló szöveget és válaszoljatok a 
kérdésekre!

A népi cserepességnek három mesterségbeli ágazatát különböztetjük meg: 
fazekasság, korsósság, tálasság. 
A fazekasság legfontosabb készítménye a főzőfazék. Tűzálló agyagból készül. 
Ide tartozik a kályhásmunka is. 
A korsósmesterség körébe a javarészt mázatlan edényfélék sorolhatók: vörös 
vagy fekete edények, korsók, itatók, virágcserepek stb. 
A tálasmester nem tűzálló agyagból készíti különféle edényeit, amelyek 
mázasak, gyakran díszesek.

a) Írjátok be a táblázatba a cserepesség mesterségbeli ágazatait!

Cserepesség

Mit készítettek a fazekasok? ....................................................................................

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

Milyen agyagból készítették a  fazekasok az edényeiket? ..................................

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

Mit jelent az, hogy tűzálló? ......................................................................................

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

Miért volt fontos, hogy az edény tűzálló legyen? ................................................

......................................................................................................................................
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Ma készítenek még tűzálló agyagedényeket? .......................................................

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

Hol készítik ezeket? ..................................................................................................

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

Soroljatok fel ilyen edényeket! ................................................................................

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

b)

Mit készítettek a korsósok? ......................................................................................

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

Milyen agyagból készítették a korsósok az edényeiket? .....................................

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

Mit jelent az, hogy mázatlan edény? ......................................................................

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

Miért nem fontos, hogy ezek az edények mázasak legyenek? ...........................

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

Mire használták ezeket az edényeket? ...................................................................

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

Készítenek-e ma is ilyen edényeket? ......................................................................

......................................................................................................................................
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c)

Milyen agyagból készítették a tálasok az edényeiket? ........................................

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

Mit jelent az, hogy nem tűzálló? .............................................................................

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

Miért nem volt fontos, hogy az edény tűzálló legyen? .......................................

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

Miért díszítették ki ezeket az edényeket? ..............................................................

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

Hogyan lehet díszíteni ezeket az edényeket? .......................................................

......................................................................................................................................
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 2. FELADAT 

Feladat Ismeret / Tapasztalat

A túl vizes agyag jellemzői:

A túl száraz agyag jellemzői:

A megmunkálásra alkalmas 
agyag jellemzői:

A népi cserepesség három ága:

Az agyag színe a kiégetés 
során:

Az agyagtárgyak díszítése 
történhet…

Te milyen agyagtárgyat 
készítettél?
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II.A.6.4.2.

AGYAGOZÁS 2.

 1. FELADAT 

Keresztrejvény

1.

2.

3.

4.

5.

1. Az agyag kiszáradása ellen használjuk. 
2. Főleg edényeket, itatókat, korsókat készít, a cserepesség egyik ágazata. 
3. A túl vizes, nedves agyag ilyen. 
4. A túl száraz agyag teszi. 
5. Fűtésre használjuk, a fazekasmester készíti. 

 2. FELADAT 

Nyaklánc készítése

a) Tervezzetek egy szép nyakláncot!
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b) Készítsétek el a nyakláncot agyagból!
Teendőitek:
– A meggyúrt agyagból készítsetek agyaghurkákat!
– Ezekből csípjetek le egy-egy kis darabot!
– Gyúrjatok belőlük kis golyókat!
– A golyókat fúrjátok ki!

Annyi golyót készítsetek, amilyen hosszú láncot szeretnétek!

 3. FELADAT  

Agyagedény elkészítése
a) Tervezzetek egy szép, agyaghurkákból összerakott agyagedényt!

b) Készítsétek el az agyagedényt!
Teendőitek:
– Gyúrjátok meg jól az agyagot!
– Hengergessetek hurkákat!
– Az egyik hurkát tekerjétek fel csigavonalban: olyan legyen, mint a 

kakaóscsiga!
– Erre egyenként rakjátok fel a többi hurkát! 
– Ahol elfogyott egy hurka, ott pótoljátok a következővel!
– A hurkákat kívül és belül is simítsátok össze!
– Díszítsétek az edény külsejét mélyítéssel!
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II.A.6.5.

KI-KI A MAGA MESTERSÉGÉT FOLYTASSA

 1. FELADAT 

a) Soroljátok fel, milyen mesterségekről tanultunk!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Kösd össze, melyik foglalkozáshoz mi kapcsolódik!

KOSÁRFONÓ

GYÉKÉNYSZÖVŐ

CSIZMADIA

SZÍJGYÁRTÓ

NYERGESMESTER

SZŰCS

BŐRDÍSZMŰVES

VARGA

TÍMÁR

KORSÓS

TÁLAS

FAZEKAS

lónyereg

ködmön

bunda

retikül

bőrönd

gyékényszőnyeg

vesszőkosár

méhkaptár

öv

cseréptányér

váza

cipőtalpalás

bőrkikészítés

dísztányér
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 2. FELADAT 

Céhalapítás
a) A választott mesterség neve: ...............................................................................

Egyéni válaszok Csoportválaszok
Milyen anyagokra lesz 
szükségem?
Hol fogom beszerezni 
az anyagokat?
Mit, milyen tárgyakat 
fogok készíteni?
Miért választottam ép-
pen ezt a mesterséget?

b) Alapítsatok céhet!

A céh neve: .................................................................................................................
A belépés feltétele: ....................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tagok: ..................................   ........................................  ........................................
...............................................   ........................................
Gyártott árucikkek, eszközök:  .....................................  ........................................  
...............................................   ........................................  ........................................
Viselkedési szabályok a céhben: .............................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
  .......................................   ........................................
  .......................................   ........................................
  .......................................

A tagok aláírása
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c) Tervezzetek cégért!

Minden céhtag külön is tervezzen egyet!
A közös cégért külön lapra, nagyra tervezzétek!





8. TÉMAKÖR

TANULÁSMÓDSZERTAN
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II.A.8.

MEGY, MINT A KARIKACSAPÁS

 1. FELADAT 

Megy, mint a karikacsapás!

Az iskolában Iskolán kívül Otthon



116  ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS „A” 2. ÉVFOLYAM

 2. FELADAT 

a) Keresd a formát!
Ha megtaláltad, rajzold át!

Ide te rajzolj!
Így kezdd:

b) Keresd a formát!
Ha megtaláltad, rajzold át!

Ide te rajzolj!
Így kezdd:
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c) Keresd a formát!
Ha megtaláltad, rajzold át!

Ide te rajzolj!
Így kezdd:

d) Keresd a formát!
Ha megtaláltad, rajzold át!

Ide te rajzolj!
Így kezdd:
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 3. FELADAT 

a) Melyik két fiók tartalma azonos?

A
B

C
1. 2. 3.
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b) Melyik két fiók tartalma azonos?

A
B

C
1. 2. 3.
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c) Melyik két fiók tartalma azonos?

A
B

C
1. 2. 3.
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d) Melyik két fiók tartalma azonos?

A
B

C
1. 2. 3.
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