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A füzetben minden nap érdekesebbnél érdekesebb feladat vár rád.
Rajzolás, színezés, írás, számolás. Amikor a füzet összes oldala megtelt,
értékeld ki a munkádat, és emlékként őrizd meg a füzetedet.
Munkára fel! Ha valamelyik feladattal nem boldogulsz, nyugodtan
ugord át.

A ßtanító ßnéni, ßtanító Łbács×i Łüzent:
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1. NAP
DÁTUM:

Egy füzet rólunk, emberekről.
1. FELADAT

Az alábbi dalocskát minden
magyar iskolába járó
gyermek jól ismeri. Tudtad,
hogy a gilice nemcsak a
gólya, hanem a vadgalamb
(gerlice) népies elnevezése is?
Énekeld el a dalt szüleiddel
vagy testvéreiddel együtt,
majd válaszolj a kérdésekre
egész mondatokkal!

Gólya, gólya, gilice,
mitől véres a lábad?
Török gyerek megvágta,
magyar gyerek gyógyítja,
síppal, dobbal, nádi hegedűvel.
(magyar népi gyermekdal)

Mi történt a gólya lábával?
.
Mivel gyógyította meg a magyar gyerek a gólyát?

TUDOD-E?

…hogy réges régen, mikor a nagyszüleid, de még az ő nagyszülei
sem éltek, a törökök hosszú ideig csatároztak a magyarokkal.
Ekkor született ez a dalocska is.
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2. FELADAT

Melyik gólyának, melyik az árnyéka? Kösd össze a párokat!

JÓ, HA MEGJEGYZED!

Tudod, hogy miért szereti a gólya a mocsaras helyeket? Azért, mert
a táplálékát nedves réteken, tópartokon, mocsarakban keresi.
Kedvenc eledelei a rovarok, a giliszták, a békák, az apró rágcsálók
és a kígyók. A gólya védett állat. Azért, hogy ne pusztuljon el,
óvnunk kell a tavak és a folyók vizeinek tisztaságát!

3. FELADAT

Színezz a jelek szerint!
piros
zöld
kék
sárga

5

4. FELADAT

A vizekben és a vízpartok közelében sokféle állat és növény él. Nézd
meg figyelmesen a képeket, és fogj hozzá a feladat megoldásához!
Ha a mondat igaz, be kell keretezni az IGAZ szót. Ha nem igaz
a mondat, akkor a sorban a HAMIS szót kell bekeretezni.
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A patakok és a folyók vizéből bárhol ihatunk.

IGAZ HAMIS

A szemetet a szeméttárolóba dobjuk.

IGAZ HAMIS

Az állatok elpusztulnak a szennyezett vízben.

IGAZ HAMIS

A víz tisztaságára vigyázni kell.

IGAZ HAMIS

A patakok vizét használhatjuk főzésre.

IGAZ HAMIS

A szennyezett víz fertőzést és betegségeket okoz.

IGAZ HAMIS

Víz nélkül nincs élet.

IGAZ HAMIS

2. NAP
DÁTUM:
1. FELADAT

Iskolába menet, séták, kirándulások során biztosan láttál már
különböző szemétkupacokat. Ezek mind tőlünk, emberektől
kerülnek a környezetünkbe. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk,
nagyon fontos, hogy az a környezet, amelyben élünk tiszta legyen!
Te mit teszel azért, hogy a környezeted szép és tiszta legyen?
Gondolkodj el rajta, és írj róla legalább 5 mondatot!
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JÓ, HA MEGJEGYZED!

Mindazokat a dolgokat, amiket naponta használunk, a bennünket
körülvevő természetnek köszönhetjük. De a természet nem
adhatja nekünk mindezt végtelenül. Ha nem vigyázunk rá, egyszer
elfogynak a fák, amelyekből a papír készül. Elfogy a homok, amiből
az üveg készül. Eltűnnek a föld mélyéből azok a nyersanyagok,
amelyekből a vas is készül. Ha nem vigyázunk, minden olyan
anyag elfogy, ami nélkül már nem tudnánk élni.

2. FELADAT

Ahhoz, hogy a Földön még sokáig élhessenek az emberek,
vigyáznunk kell rá, óvnunk kell! Hogyan? Például úgy, hogy
a háztartásban található dolgokat annyiszor használjuk fel újra,
amennyiszer csak lehetséges. Nagyon sok az olyan hulladék,
amelyik újrahasznosítható. Ilyen az üveg, a papír és a műanyag
is. Ezeket a hulladékokat válogatva dobjuk a szeméttárolókba,
hogy újrahasznosíthatók legyenek, új termékek készülhessenek
belőlük.
Mi miből készült? Fejezd be a képek alapján a mondatokat!
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Papírból készült:

.

Műanyagból készült:

.

Üvegből készült:

.

3. FELADAT

A papír a kék, a műanyag a sárga, az üveg a zöld tartályba való.
Szét tudod válogatni a hulladékot? Megtalálod, hogy melyik színű
kukába milyen hulladék való? Kösd össze őket!

JÓ, HA MEGJEGYZED!

Válogasd szét a hulladékot!
Kékbe papír, de csak tiszta,
sárgába műanyag lapítva.
Üvegek a zöldbe.
El ne felejtsd! Dobd be!

9

3. NAP
DÁTUM:
1. FELADAT

Ravas¤z Józs¤ef:
Életfa
Életünk egy terebélyes fa,
tudod-e?
Álomországban él,
dús koronája az égig ér,
ágain a világ összes madara.
Egymás közt cserélgetik az emberek üzenetét.
Nincs nyelv, mit ne értenének.
Mikor a hajnal ébred,
szemében a világ tükre,
melybe én is betekintenék.
Figyelmesen olvastad a verset? Ha igen, válaszolj egész mondatokkal
a kérdésekre!
Mit csinálnak a fa ágain ülő madarak?
A Földön beszélt valamennyi nyelvet megértik a madarak?

10

2. FELADAT

Tudod-e, hogy a Földön élő emberek több ezer különböző nyelven
beszélnek?
Te melyik nyelveket érted és beszéled? Elárulod nekünk?

ßmagyar,

Az anyanyelveden kívül, még melyik nyelvet szeretnéd megérteni
és beszélni?
Miért jó, ha az anyanyelveden kívül más nyelveket is tanulsz?

3. FELADAT

A Földön sokféle ember él.
Ahogyan nincs a Földön két egyforma madár, két
egyforma fa vagy virág, úgy nem létezik két egyforma
ember sem. Sokan vagyunk, sokfélék. De éppen ezek
a különbségek tesznek minket értékessé. Ettől szebb
és színesebb a világ. Jobb veled a világ!
Te tudod, hogy miben különbözöl a társaidtól? Válaszolj olyan
nyelven, amilyen nyelven szeretnél!
Mi a neved? Hogy hívnak téged?
Milyen a testalkatod? (alacsony, magas, karcsú, tömzsi…)
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Milyen a hajad, szemed színe?
Melyik a kedvenc színed?
Mi a kedvenc ételed?
Mitől félsz a legjobban?
Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet?
Miért szeretnek téged a barátaid?
Miért szereted te önmagadat?

4. FELADAT

Össze tudod foglalni pár mondattal, hogy mi mindenben
különbözhetnek egymástól az emberek? Írd le olyan nyelven,
amilyen nyelven szeretnéd!
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5. FELADAT

Miben különbözik a két kép egymástól?
Keresd meg és jelöld be az 5 különbséget a képeken!

Keresd meg és jelöld be a 6 különbséget a képeken!

Keresd meg és jelöld be a 7 különbséget a képeken!
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4. NAP
DÁTUM:

Ahhoz, hogy még sokáig együtt tudjunk élni a Földön, óvnunk
kell a környezetünket, és védenünk kell a bennünket körülvevő
természetet. Tudod, hogy hogyan tudjuk a környezet alkotta
értékeinket megőrizni? Úgy, hogy környezetbaráttá válunk.
Ahhoz, hogy környezetbarátok lehessünk, alaposan át kell
alakítanunk az életmódunkat.
– Okosan vásárolj! Ne vásárolj haszontalan dolgokat, ne termelj
szemetet!
– Takarékoskodj! Zárd el a csapot, kapcsold le a lámpát!
– Használj újrahasznosított papírt, füzetet!
– A vásárláshoz vászontáskát, ne műanyagot használj!
– Válaszd a visszaváltható üvegeket, ne műanyag palackot vásárolj!
– Válogasd a hulladékot, hogy minél kevesebb dolog legyen, amit
ki kell dobnod.
– Amire nincs szükséged, ajándékozd oda másoknak!
1. FELADAT

Szét tudod válogatni a hulladékot?
Színezz a tartályok szerint!
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2. FELADAT

Lássuk, eddig mi mindent tanultál! Olvasd el figyelmesen a
kérdéseket, és húzd alá a helyes válaszokat!
Kinek a feladata a hulladékok válogatása?
Csak a felnőttek feladata.

Mindannyiunk közös feladata.

Melyik környezetbarát csomagolás?
műanyag palack

visszaváltható üveg

Hová helyezzük a hulladékot?
Elszállítjuk a legközelebbi
erdő szélére.

Elhelyezzük egy
hulladéklerakóban.

Általában milyen színű tartályba gyűjtjük a műanyagot?
zöld

kék

sárga

3. FELADAT

Megtalálod a számsort
1-től 15-ig? Kösd össze
a pontokat a számok
növekvő sorrendjében és
színezd ki a minta szerint!
Kösd össze a pontokat
ábécé sorrendben, majd
színezz a minta szerint!
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4. FELADAT

Hulladék-számoló
: A Kovács család 5 tagú. Egy családtag egy
nap alatt 1 kg hulladékot termel.
Számold ki, hogy a Kovács család tagjai összesen hány kg hulladékot
termelnek egy nap alatt!
+

+

+

+

=

VAGY

.

=

Ki tudod számolni azt is, hogy Kovácsék egy hét alatt összesen
hány kg hulladékot termelnek?
kg hulladékot termelnek, akkor összesen

Ha 1 nap alatt

kg hulladék gyűlik össze a Kovács családban.

7 nap alatt
+

+

+

+

=

VAGY

.

=

5. FELADAT

El tudod készíteni a saját földgömbödet? Színezz a számoknak
megfelelően!
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5. NAP
DÁTUM:
1. FELADAT

TUDOD-E?

…hogy bolygónk, a Föld,
hogyan hálálja meg nekünk
a gondoskodást? Úgy, hogy
bebiztosítja valamennyi
élőlény számára az élet
legfontosabb feltételeit:
a levegőt, a napfényt és a vizet.
Mit nevezünk élőlénynek?
Emlékszel még arra, hogy az első
Gyakorlófüzetedben mi mindent
tanultál az élő természetről?
ISMÉTELD ÁT!

Természet minden, ami téged körbevesz, de nem emberi alkotás.
A természet lehet élő és élettelen. Az élettelen természet részei:
nap, föld, víz, levegő, felhők. Az élő természet részei: növények,
állatok, emberek. Az élőlények mozognak, táplálkoznak,
lélegeznek, érzékelnek, növekednek, fejlődnek és szaporodnak.
Az élettelen dolgok nem táplálkoznak, nem lélegeznek, nem
szaporodnak, nem fejlődnek, és maguktól nem mozognak.
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JEGYEZD MEG!

Minden növény növekedik, szaporodik, tápanyagot vesz fel,
lélegzik és mozog. A növénynek az élethez vízre, talajra, melegre,
levegőre és napfényre van szüksége. A növény a növekedéséhez
szükséges vizet és tápanyagokat a talajból veszi fel.

2. FELADAT

Gondolkodj el a következő kérdéseken, és válaszolj egész
mondatokkal!
Ti hogyan gondoskodtok otthon a szobanövényeitekről?

Hogyan kell gondoskodni a kerti növényekről?
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3. FELADAT

A kerti növények közé tartoznak a zöldségek is. Tudod, hogy hogyan
növekednek, hogyan lesz termésük? Töltsd be a megfelelő szavakat
a keretekbe!
éretlen termés, virág, növény és levélzet, mag,
érett termés és magok

cs×íra, gyökér
ßés ßhajtás

4. FELADAT

Kiskertedben zöldséget termesztettél. A palánták megnőttek, és
beért a termés. Mennyi paradicsomot ettél meg? Ki tudod számolni?
4-1=

3

4-3=

3-2=

5-1=

2-1=

5-2=
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5. FELADAT

Hányféle zöldséget ismersz? Válogass a képek alapján, és írd
a táblázatba a zöldségek neveit olyan nyelven, amilyen nyelven
tudod!
magyar nyelven

szlovák nyelven

roma nyelven

6. FELADAT

Ismered a zöldségek színeit? Színezd ki a zöldségeket olyan színnel,
amilyenek a valóságban!
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6. NAP
DÁTUM:
1. FELADAT

A zöldség az ember egyik
fő táplálékforrása. Fontos
vitaminokat és ásványi
anyagokat tartalmaznak.
Azért, hogy egészségesen
táplálkozzunk, naponta többször
kellene különféle zöldséget
fogyasztanunk, nyersen
vagy főve.

ßbazs×alikom
ßrukkola

9
7

Kitalálod, mi minden található
a képen látható tésztán?
Sorolj fel minél több hozzávalót!
Számold meg és jegyezd fel,
hány betűből áll a szó.

2. FELADAT

Elárulod nekünk, melyek a kedvenc ételeid? Írd le olyan nyelven,
amilyen nyelven szeretnéd!
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3. FELADAT

Szét tudsz szeletelni egyenlő részekre egy egész pizzát?
Tudod, hogy mit jelent az egész? Az egész például azt jelenti, hogy
a pizzából még nem hiányzik semmi, még nem ettünk belőle.
Ha ketten szeretnétek testvériesen megosztozni egy egész pizzán,
hány részre kellene osztanod? Írd a számot ahhoz a pizzához,
amelyiket kettőtök számára osztottál szét!
Egy egész pizzát

részre szeleteltem.

Nézd meg a képet! Mennyi szelet hiányzik az egész pizzából?
rész hiányzik.
Az egész pizzából
Melyikből hiányzik több?

>

Ha négyen szeretnétek testvériesen megosztozni egy egész pizzán,
hány részre kellene osztanod? Írd a számot ahhoz a pizzához,
amelyiket négyetek számára osztottál szét!
Egy egész pizzát

részre osztottam.

Nézd meg a képet! Mennyi szelet hiányzik az egész pizzából?
rész hiányzik.
Az egész pizzából
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4. FELADAT

Segíts a szakácsnak megtalálni a pizzát, hogy ki tudja venni a
kemencéből!

5. FELADAT

Melyik zöldségek nevei rejtőznek a betűk közt? Próbáld megtalálni
mind a tizenhárom szót! A szavakat minden irányban keresheted.
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7. NAP
DÁTUM:
ÚLOHA 1

Dnes sme pre teba pripravili úlohy v slovenskom jazyku. Vieš sa
nám predstaviť? Odpovedz celými vetami.
Ako sa voláš?

Koľko máš rokov?

Kde bývaš?

Ako sa volá škola, v ktorej sa učíš?

Ktorý vyučovací predmet máš najradšej?
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ÚLOHA 2

Teraz prečítaj rozprávku a očísluj obrázky na základe textu.

Rozprávka o ßrepe
(ľudová rozprávka)

1. Bola raz jedna repa. Repa je veľká.
2. Dedko nevie vytiahnuť repu. Zavolá babku:
– Babka, poď mi pomôcť!
3. Ťahajú, ťahajú, ale vytiahnuť nemôžu. Babka zavolá vnučku:
– Vnučka, poď nám pomôcť!
4. Ťahajú, ťahajú, ale vytiahnuť nemôžu. Vnučka zavolá psa:
– Pes, poď nám pomôcť!
5. Ťahajú, ťahajú, ale vytiahnuť nemôžu. Pes zavolá mačku:
– Mačička, poď nám pomôcť!
6. Ťahajú, ťahajú, ale vytiahnuť nemôžu. Mačka zavolá myš:
– Myš, poď nám pomôcť! Ťahajú, ťahajú, a bác, repu vytiahnu.

1
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ÚLOHA 3

Očísluj nasledujúce vety na základe textu rozprávky. Do rámčeka
doplň čísla. Prvú vetu sme už očíslovali.

1

Vnučka zavolá psa.

Bola raz jedna repa.

Repu vytiahli.

Dedko zavolá babku.

Babka zavolá vnučku.

Dedko nevie vytiahnuť repu.

Mačka zavolá myš.

Pes zavolá mačku.

ÚLOHA 4

Nakresli, čo sa ti najviac páčilo v rozprávke.

ÚLOHA 5

Na jar v záhradách ľudia zasiali mrkvu. Vypočítaj, koľko kusov mrkvy
môžu vytiahnuť.

26

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

8. NAP
DÁTUM:
1. FELADAT

Ebben a füzetben számunkra értékes dolgokkal foglalkozunk.
Olvasd el figyelmesen a verset, és ismételd át mindazt, amiről
ebben a füzetben tanultunk!

B¤irta Erzs¤ébet:
Ha ßnagy ßles¤zek

Rajzolj fát!

Ha nagy leszek, erdész leszek,
védem a fát, s a réteket.
Védem a szép virágokat,
erdőszéli királyokat.
Erdő, mező sok lakóját,
mókust, farkast, őzet, rókát.

Rajzolj virágokat!

Megvédem a hűs vizeket,
folyót, tavat, tengereket.
Bálnát, harcsát, gyors pisztrángot,
kecskebékát, siklót, rákot.
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Bevarrom az ózon lyukat,
Föld mélyébe fúrok kutat.

Rajzolj halakat!

Vigyázok az anyaföldre,
Ha rám bízzák, nem megy tönkre.
Megszépül a földi élet,
ami élő, téged éltet.

2. FELADAT

TUDOD-E?

...ha barátságban élsz a környezeteddel, azzal véded a Földet, így
mindannyiunk számára értékes dolgot teszel.
Lapozz a Gyakorlófüzeted elejére, és írd le, hogy mi mindent tehetsz
azért, hogy megóvd a környezetet! Írj olyan nyelven, amilyen
nyelven szeretnél!
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3. FELADAT

Minden, amit szeretsz, és ami fontos számodra, az érték!
Ha megpróbálod sorrendbe helyezni a táblázatban lévő
kifejezéseket, akkor megtudod, hogy számodra most mi a
legfontosabb. Kérd meg az egyik családtagod, hogy ő is készítse
el a saját sorrendjét!
te

családtag

Mennyire fontos neked?
Írd be számokkal 1-től 10-ig!
háziállatod
tanulás
iskolai osztályzat
szórakozás a barátokkal
mobiltelefon
szüleiddel töltött idő
játékszerek
kedvenc ételed
divatos öltözék
olvasás

Ha nem találtad a kifejezések közt azt, ami most számodra
a legfontosabb, akkor ide leírhatod:
Egyforma sorrend alakult ki mindkettőtöknél? Ha nem, akkor
szerinted miért? Próbáld megválaszolni!
Szerinted változnak a fontos dolgok, az értékek az emberek
életében? Ha igen, akkor szerinted miért?
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9. NAP
DÁTUM:
TUDOD-E?

…hogy nem csak a tárgyak és a dolgok jelentik számunkra az
értékeket? Léteznek olyan értékeink is, amelyeket nem tudunk
kézzel megfogni, amelyeket nem vásárolhatunk meg magunknak,
mégis éppolyan fontosak az életünkben, mint a legdrágább kincs.
Ezek közé tartoznak azok a történetek is, amelyeket szüleink és
nagyszüleink mesélnek nekünk.
Ilyen kincsünk az anyanyelvünk is, amelyet szüleinktől örököltünk,
és mi is átadjuk majd saját gyermekeinknek.
1. FELADAT

Milyen nyelven beszélsz otthon a szüleiddel?
Melyik nyelv az anyanyelved?
Az iskolában az anyanyelveden tanulsz?
Az anyanyelveden kívül, milyen nyelveket értesz meg, milyen
nyelveken tudsz még beszélni?
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2. FELADAT

El tudod olvasni a verset mind a három nyelven?
A pitypang pihe

Sárga virág, gyermek
szépe, nyár közepén
szárnyra kelve. Édes
álmod gyermekkora:
röpke, mint a pillanat.
Hűs hullámon folyó
ringat, ébrenléted
didergő, szürke
szemed tágra nyíló,
selyem pillád ég
seperje.

Padáčiky z púpavy

Peribnaskere andal e
šargi

Detská krása žltých Čhavorikano šukariben
kvetov, rozkvitnutých
šarge luluďendar
prostred leta, detských phundrade maškar o
sníčkov sladký dych,
ňilaj
prchavý jak okamih.
le čhavorengero
sunengero gulo phurd
Chladné vlny rieky
minďar našľol
ženú, bdelosť tvoju
uzimenú, sivé oči
Šilalo paňi
dokorán, hebké riasy
o leňa ľidžal
nebies pláň.
tiro šilaľardo šuňiben
šive jakha phundrade
o somnakune balora
maškar o čercheňora.
(Ravasz József, preklad: Eva Andrejčáková, Jozef Facuna)

Melyik nyelven ment számodra legkönnyebben az olvasás?
Melyik nyelven értetted meg a legjobban a verset?
Melyik nyelven ment a legnehezebben az olvasás?
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3. FELADAT

Keresd ki az előző oldalon található versből a táblázatban lévő
szavak párjait!
szlovák nyelven

magyar nyelven

roma nyelven

ßpúpava
ßs¤árga
čhavorengero
ßs¤níčkov
ßš¤ive
Szerinted melyik két nyelv hasonlít egymásra?
Találsz a magyar versben olyan betűket, amelyek a szlovák és roma
ábécében nincsenek?
Találsz a szlovák és a roma versekben olyan betűket, amelyek
a magyar ábécében nincsenek?
A három nyelv közül, melyik áll a szívedhez a legközelebb? Melyik
nyelvet szereted a legjobban?
Miért ezt a nyelvet választottad? Elárulod nekünk?
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10. NAP
DÁTUM:
1. FELADAT

Negyedik Gyakorlófüzetedben a minket körülvevő természettel,
a környezet óvásával és az emberi értékekkel foglalkoztál.
Most próbáld összefoglalni azt, amit már eddig is tudtál, és azt is,
ami újat ebből a füzetből megtanultál.
Amit már tudtam:

Ami újat tanultam:
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2. FELADAT

Melyik feladatok tetszettek neked ebben a füzetben a legjobban?
Írd le a napokat és a feladatok számát!

3. FELADAT

Próbáld sorrendbe helyezni az alábbi feladatokat! Számozd meg
1-től 10-ig úgy, hogy az 1-es jelölje azt a feladatot, amelyikkel
a legszívesebben foglalkozol!
olvasós feladatok
számolós feladatok
rejtvények
írásos feladatok
szlovák nyelvű feladatok
útkeresők
betűkeresők
szülőkkel, testvérekkel együtt végzett feladatok
rajzolós feladatok
mesés, verses, mondókás feladatok
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4. FELADAT

Olvasd el, hogy mit üzen nekünk a költő ezzel a versével!
Rajzolj valamit a vers alapján!

Mentovics Éva:
A F¤öldanya
ßs¤óhaja
Fárad a Földanya, sóhaja száll,
gázokat, mérgeket füstöl a gyár,
erdőin, völgyein sok hulladék,
szép Jeges-tengerén olvad a jég,
műanyag, törmelék, lim-lom, kacat
szennyez meg gyors folyót,
hűs tavakat.
Nem lehetsz önző, és lusta se légy!
Gyógyítsuk együtt a Föld sok sebét!
Tisztítsunk erdőket, tengereket,
zsendüljön újra a nádas, berek,
csermelyét ringassa ismét a völgy…!
Hálásan sóhajt fel, hidd el, a Föld.

Le tudod röviden írni azt, hogy mi a vers üzenete? Mit tehetünk
Földanyánkért?
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ÖSSZEFOGLALÁS –
ÉRTÉKELÉS
Válassz ki egy arcocskát, és rajzold le azt közülük, amelyik a
leginkább kifejezi a hangulatodat a Gyakorlófüzeted feladatainak
megoldása után.
A feladatokat egyedül sikerült megoldanom.
Segítséget kértem a megoldásához.
Nem sikerült megoldanom.
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Í¤rj ßüzenetet a ßtanító ßnénidnek,
ßtanító ßbács¤idnak!
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