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A tudomány egy 
fontos eszköze a kör-
nyező világunk megér-
tésének. Az idők során a 
tudomány segítette hoz-
zá az embereket ahhoz, 
hogy olyan dolgokat ta-
láljanak és fedezzenek fel, 
amelyek előbbre viszik az 
emberiséget. 

  Meghatározzuk az 
élő és élettelen testek 
tulajdonságait. 
  Bizonyos szempontok szerint 
összehasonlítjuk a testeket, 
jelenségeket és folyamatokat. 

Testek, jelenségek és 
folyamatok jellemzőinek 

feltárása 

   Felismerjük az egészséges 
életmód emberi szervezetre 
kifejtett hatásait.

   Felismerjük a viselkedésünk 
környezetre gyakorolt  
hatását.

A mindennapi élet  
problémáinak megoldása az 

emberi testről és a környezetről 
szerzett ismeretek  

alkalmazásával

Sanyi
Ella

Mária
Irénke

  Meghatározzuk a környezet tervszerű  
feltárására vonatkozó kutatás menetét.

  Alkalmazunk egy adott tervet a környezet  
feltárására vonatkozó kutatás során.

  Grafikusan ábrázoljuk (táblázatokkal, diagra-
mokkal, egyszerű ábrákkal) a kutatás külön-
böző szakaszaiban tett megfigyeléseket.

  Következtetéseket fogalmazunk meg a kuta-
tás eredményei alapján.

  A kutatás során levont következtetéseket  
bemutatjuk.

A közvetlen  
környezet kutatása sajátos 

eszközök és eljárások 
alkalmazásával

Misi
Lajos

Tudikusz bácsi

Lapozz egyet, és fedezd fel a TARTALOMJEGY-
ZÉKBEN, hogy miről fogunk tanulni ebben a 
tanévben a Természettudományok órákon! 
Gyere velünk a megismerés kalandos útjára! 
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Isten hozott a III. osztályba!



TartalomjegyzékAlapkompetenciák
1.  Testek, jelenségek és folyamatok 

jellemzőinek feltárása
2.  A közvetlen környezet kutatása 

sajátos eszközök és eljárások 
alkalmazásával

3.  A mindennapi élet problémáinak 
megoldása az emberi testről és a 
környezetről szerzett ismeretek 
alkalmazásával

Sajátos 
kompetenciák
1.1.  Élő és élettelen testek 

tulajdonságainak 
meghatározása

1.2.  Testek, jelenségek és 
folyamatok bizonyos 
szempontok szerinti 
összehasonlítása

2.1.  A környezet tervszerű 
feltárására vonatkozó kutatás 
menetének meghatározása

2.2.  Az adott terv alkalmazása 
a környezet feltárására 
vonatkozó kutatás során

2.3.  A kutatás különböző 
szakaszaiban tett megfigyelések 
grafikonos ábrázolása 
(táblázatokkal, diagramokkal, 
egyszerű ábrákkal)

2.4.  Következtetések 
megfogalmazása a kutatás 
eredményei alapján

2.5.  A kutatás során levont 
következtetések bemutatása 
adott terv alapján

3.1.  Az egészséges életmód emberi 
szervezetet befolyásoló 
hatásának felismerése

3.2.  A környezetre 
vonatkozó viselkedésünk 
következményeinek  
felismerése
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Útmutató a nyomtatott és digitális tankönyv használatához  ⁄ 6
Projektek  ⁄ 10 Tudományos napló • Élősarok • Hogyan változik a tested • A szolgálatos időjós • A kis gyűjtő

Sajátos 
kompetenciák Fejezetek Leckék Kiegészítő értékelési módszerek A tantervnek megfelelő tanulási tartalmak

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5; 3.1; 3.2

1. Fejezet
AZ ÉLŐVILÁG – 
JELLEGZETES
SÉGEK ÉS  
ÁTALAKULÁSOK

1. L: Mi a tudományos kutatás?  ⁄ 12 1. L. Kutatás: A növények és a talajtípusok
Bemutató: Virág az ablakban • Az ember táplálékául szolgáló növények
3. L. Bemutató: Mennyit élhetnek az állatok? 
4. L. Kutatás:  A növények és a fénymennyiség változásai
5. L. Bemutató: Vándorló állatok • Hibernáló állatok • Különleges védekezési 
szokások az állatvilágban
6. L. Kutatás: Hogyan válaszol a tested a megterhelésre?
Projekt: Sportverseny
Megfigyelőlap (52. oldal)
Bemutató: Természettudós szeretnék lenni!

1.L.–3. L. Az élővilág jellemzői • Az élőlények jellemzői 
4. L. Az élővilág jellemzői • A növények alkalmazkodása a 
környezeti változásokhoz
5. L. Az élővilág jellemzői • Az állatok alkalmazkodása a 
környezet változásaihoz és különféle élethelyzetekhez
6. L.  Az ember – az egészség megőrzése • Munka és pihenés

2. L:  Mire van szükségük a növényeknek az életben 
maradáshoz?  ⁄ 14

3. L:  Mire van szükségük az állatoknak az életben 
maradáshoz?  ⁄ 16

4. L:  Hogyan alkalmazkodnak a növények a környezet 
változásaihoz?  ⁄ 18

5. L:  Hogyan alkalmazkodnak az állatok a környezet 
változásaihoz?  ⁄ 20

6. L: Hogyan őrizzük meg egészségünket?  ⁄ 22
Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 24–25

Tudományos könyvtár. Természettudós szeretnék lenni!  ⁄ 26

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5

2. Fejezet
AZ ÁLLATOK 
VILÁGA

1. L: Milyen állatok a rovarok?  ⁄ 28 1. L. Bemutató: Érdekességek a rovarok világából • Hasznos és káros rovarok 
• A rovarok tápláléka • Hogyan védekeznek a rovarok? 2. L. Bemutató: A halak 
világa 3. L. Bemutató: Érdekességek a kétéltűek világából • 4. L. Bemutató: 
Hogyan táplálkoznak a hüllők? • Különleges hüllők • 5. L. Bemutató: Törvény 
által védett madarak Romániában • Rekordok és érdekességek a madarak vilá-
gából • A madarak vándorlása • Hogyan táplálkoznak a madarak? 6. L. Bemu-
tató: Törpék és óriások az emlősök világából • Az állatok szupererői • Országunk 
védett emlősei • Érdekességek az emlősök világából Megfigyelőlap (52. oldal)

Az élővilág jellemzői • Főbb állatfajták
1. L. rovarok
2. L. halak
3. L. kétéltűek
4. L. hüllők
5. L. madarak
6. L. emlősök

2. L: Milyen állatok a halak?  ⁄ 30
3. L: Milyen állatok a kétéltűek?  ⁄ 32
4. L: Milyen állatok a hüllők?  ⁄ 34
5. L: Milyen állatok a madarak?  ⁄ 36
6. L: Milyen állatok az emlősök?  ⁄ 38

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 40–41

Álarcok játéka  ⁄ 42 1. L. Kutatás: Mennyi levegő fér el egy lufiban? 
2. L. Kutatás: Melyik anyag párolog el gyorsabban: a víz vagy az egészségügyi 
szesz? Bemutató: A verejtékezés
3. L. Bemutató: A fémek újrahasznosítása
Megfigyelőlap (52. oldal)

1. L. Testek – jellemzőik • A testek jellemzői 
• Halmazállapotok (szilárd, folyékony, gáz) 2. L. Az anyag 
átalakulási formái • Olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás
3. L. A testek – jellemzőik • Fémek tulajdonságai. 
Felhasználásuk

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5

3. Fejezet
A TESTEK – 
TULAJDONSÁGOK 
ÉS ÁTALAKULÁSOK

1. L: Melyek a testek tulajdonságai?  ⁄ 44
2. L: Hogyan alakulnak át a testek?  ⁄ 46
3. L: Milyen tulajdonságai vannak a fémeknek?  ⁄ 48

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 50–51

Megfigyelőlap  ⁄ 52

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5; 3.1; 3.2

4. Fejezet
ÉLETTERÜNK – 
A FÖLD

1. L:  Hogyan befolyásolja a víz, a levegő és a talaj az életet a 
Földön?  ⁄ 54

1. L. Bemutató: Honnan származik az ivóvíz? 
2. L. Bemutató: A jövő lakóháza
3. L. Kutatás: Hogyan keletkeznek a vízben az áramlatok?
Bemutató: A vízesés
4. L. Bemutató: A meteorológia
5. L. Projekt: Mennyi szemetet termel a családod? 
Megfigyelőlap (52. oldal)
Bemutató: Felfedező szeretnék lenni! 

1. L. A Föld mint élettér • A víz, a levegő, a talaj. Vízforrások – 
típusok, felhasználásuk 2. L. A Föld mint élettér • Természetes 
vízkészletek – felelősségtudatos vízgazdálkodás 3. L. A Föld 
mint élettér • A felszíni vizek mozgása A víz halmazállapot 
változásai. A víz körforgása 4. L. A Föld mint élettér 
• Természeti jelenségek: esőzés, havazás, szélfúvás, villámlás, 
mennydörgés 5. L. Az ember környezetre gyakorolt hatása 
• Víz-, talaj- és levegőszennyezés

2. L: Melyek a természetes erőforrások?  ⁄ 56
3. L: A víz körforgása a természetben  ⁄ 58
4. L: Melyek a természeti jelenségek?  ⁄ 60
5. L: Hogyan befolyásolja az ember az élőhelyet?  ⁄ 62

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 64–65

Tudományos könyvtár. Felfedező szeretnék lenni!  ⁄ 66

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5

5. Fejezet
A TESTEK 
MOZGÁSA

1. L: Mi a mozgás?  ⁄ 68 1. L. Bemutató: Mozgásban
5. L. Bemutató: Rugóval működő tárgyak
Megfigyelőlap (52. oldal)
Bemutató: Feltaláló szeretnék lenni!

1. L. Erő és erőhatás • Mozgás és nyugalom 2. L. Erő és 
erőhatás • A testek közötti kölcsönhatások eredményei – 
mozgás 3. L. Erő és erőhatás • A mozgás jellemzői (távolság, 
időtartam, gyorsaság) 4. L.Testek – jellemzőik • Testek 
kölcsönhatása – súrlódás 5. L. Erő és erőhatás • A testek 
közötti kölcsönhatások eredményei – alakváltozás

2. L: Miért mozog egy test?  ⁄ 70
3. L: Hogyan mozog egy test?   ⁄ 72
4. L: Mi a súrlódás?  ⁄ 74
5. L: Mit jelent az alakváltozás?  ⁄ 76

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 78–79

Tudományos könyvtár. Feltaláló szeretnék lenni!  ⁄ 80

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5

6. Fejezet
A VILÁGEGYETEM 
LÁTHATATLAN 
ERŐI

1. L: Miért esnek le a testek?  ⁄ 82 1. L. Bemutató: Hogyan nézne ki az osztály, ha nem létezne gravitáció? 
2. L. Kutatás: Pénzérmék és mágnesek
Megfigyelőlap (52. oldal)

1. L. Testek – jellemzőik • Testek kölcsönhatása – általános 
tömegvonzás vagy gravitáció 2. L. Testek – jellemzőik 
• Testek kölcsönhatása – mágnesesség • Mágnesek. 
Felhasználásuk. Az iránytű 3. L. Testek – jellemzőik • Testek 
kölcsönhatása – elektromosság

2. L: Hogyan működnek a mágnesek?  ⁄ 84
3. L: Mit jelent a testek elektromossá tétele?  ⁄ 86

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 88-89

Év végi ismétlés. Év végi felmérő  ⁄ 90-93

Segítek, hogy 
választ kapj a 

leckecímekben 
található 

kérdésekre! 



Útmutató a nyomtatott és digitális tankönyv használatához  ⁄ 6
Projektek  ⁄ 10 Tudományos napló • Élősarok • Hogyan változik a tested • A szolgálatos időjós • A kis gyűjtő

Sajátos 
kompetenciák Fejezetek Leckék Kiegészítő értékelési módszerek A tantervnek megfelelő tanulási tartalmak

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5; 3.1; 3.2

1. Fejezet
AZ ÉLŐVILÁG – 
JELLEGZETES
SÉGEK ÉS  
ÁTALAKULÁSOK

1. L: Mi a tudományos kutatás?  ⁄ 12 1. L. Kutatás: A növények és a talajtípusok
Bemutató: Virág az ablakban • Az ember táplálékául szolgáló növények
3. L. Bemutató: Mennyit élhetnek az állatok? 
4. L. Kutatás:  A növények és a fénymennyiség változásai
5. L. Bemutató: Vándorló állatok • Hibernáló állatok • Különleges védekezési 
szokások az állatvilágban
6. L. Kutatás: Hogyan válaszol a tested a megterhelésre?
Projekt: Sportverseny
Megfigyelőlap (52. oldal)
Bemutató: Természettudós szeretnék lenni!

1.L.–3. L. Az élővilág jellemzői • Az élőlények jellemzői 
4. L. Az élővilág jellemzői • A növények alkalmazkodása a 
környezeti változásokhoz
5. L. Az élővilág jellemzői • Az állatok alkalmazkodása a 
környezet változásaihoz és különféle élethelyzetekhez
6. L.  Az ember – az egészség megőrzése • Munka és pihenés

2. L:  Mire van szükségük a növényeknek az életben 
maradáshoz?  ⁄ 14

3. L:  Mire van szükségük az állatoknak az életben 
maradáshoz?  ⁄ 16

4. L:  Hogyan alkalmazkodnak a növények a környezet 
változásaihoz?  ⁄ 18

5. L:  Hogyan alkalmazkodnak az állatok a környezet 
változásaihoz?  ⁄ 20

6. L: Hogyan őrizzük meg egészségünket?  ⁄ 22
Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 24–25

Tudományos könyvtár. Természettudós szeretnék lenni!  ⁄ 26

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5

2. Fejezet
AZ ÁLLATOK 
VILÁGA

1. L: Milyen állatok a rovarok?  ⁄ 28 1. L. Bemutató: Érdekességek a rovarok világából • Hasznos és káros rovarok 
• A rovarok tápláléka • Hogyan védekeznek a rovarok? 2. L. Bemutató: A halak 
világa 3. L. Bemutató: Érdekességek a kétéltűek világából • 4. L. Bemutató: 
Hogyan táplálkoznak a hüllők? • Különleges hüllők • 5. L. Bemutató: Törvény 
által védett madarak Romániában • Rekordok és érdekességek a madarak vilá-
gából • A madarak vándorlása • Hogyan táplálkoznak a madarak? 6. L. Bemu-
tató: Törpék és óriások az emlősök világából • Az állatok szupererői • Országunk 
védett emlősei • Érdekességek az emlősök világából Megfigyelőlap (52. oldal)

Az élővilág jellemzői • Főbb állatfajták
1. L. rovarok
2. L. halak
3. L. kétéltűek
4. L. hüllők
5. L. madarak
6. L. emlősök

2. L: Milyen állatok a halak?  ⁄ 30
3. L: Milyen állatok a kétéltűek?  ⁄ 32
4. L: Milyen állatok a hüllők?  ⁄ 34
5. L: Milyen állatok a madarak?  ⁄ 36
6. L: Milyen állatok az emlősök?  ⁄ 38

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 40–41

Álarcok játéka  ⁄ 42 1. L. Kutatás: Mennyi levegő fér el egy lufiban? 
2. L. Kutatás: Melyik anyag párolog el gyorsabban: a víz vagy az egészségügyi 
szesz? Bemutató: A verejtékezés
3. L. Bemutató: A fémek újrahasznosítása
Megfigyelőlap (52. oldal)

1. L. Testek – jellemzőik • A testek jellemzői 
• Halmazállapotok (szilárd, folyékony, gáz) 2. L. Az anyag 
átalakulási formái • Olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás
3. L. A testek – jellemzőik • Fémek tulajdonságai. 
Felhasználásuk

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5

3. Fejezet
A TESTEK – 
TULAJDONSÁGOK 
ÉS ÁTALAKULÁSOK

1. L: Melyek a testek tulajdonságai?  ⁄ 44
2. L: Hogyan alakulnak át a testek?  ⁄ 46
3. L: Milyen tulajdonságai vannak a fémeknek?  ⁄ 48

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 50–51

Megfigyelőlap  ⁄ 52

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5; 3.1; 3.2

4. Fejezet
ÉLETTERÜNK – 
A FÖLD

1. L:  Hogyan befolyásolja a víz, a levegő és a talaj az életet a 
Földön?  ⁄ 54

1. L. Bemutató: Honnan származik az ivóvíz? 
2. L. Bemutató: A jövő lakóháza
3. L. Kutatás: Hogyan keletkeznek a vízben az áramlatok?
Bemutató: A vízesés
4. L. Bemutató: A meteorológia
5. L. Projekt: Mennyi szemetet termel a családod? 
Megfigyelőlap (52. oldal)
Bemutató: Felfedező szeretnék lenni! 

1. L. A Föld mint élettér • A víz, a levegő, a talaj. Vízforrások – 
típusok, felhasználásuk 2. L. A Föld mint élettér • Természetes 
vízkészletek – felelősségtudatos vízgazdálkodás 3. L. A Föld 
mint élettér • A felszíni vizek mozgása A víz halmazállapot 
változásai. A víz körforgása 4. L. A Föld mint élettér 
• Természeti jelenségek: esőzés, havazás, szélfúvás, villámlás, 
mennydörgés 5. L. Az ember környezetre gyakorolt hatása 
• Víz-, talaj- és levegőszennyezés

2. L: Melyek a természetes erőforrások?  ⁄ 56
3. L: A víz körforgása a természetben  ⁄ 58
4. L: Melyek a természeti jelenségek?  ⁄ 60
5. L: Hogyan befolyásolja az ember az élőhelyet?  ⁄ 62

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 64–65

Tudományos könyvtár. Felfedező szeretnék lenni!  ⁄ 66

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5

5. Fejezet
A TESTEK 
MOZGÁSA

1. L: Mi a mozgás?  ⁄ 68 1. L. Bemutató: Mozgásban
5. L. Bemutató: Rugóval működő tárgyak
Megfigyelőlap (52. oldal)
Bemutató: Feltaláló szeretnék lenni!

1. L. Erő és erőhatás • Mozgás és nyugalom 2. L. Erő és 
erőhatás • A testek közötti kölcsönhatások eredményei – 
mozgás 3. L. Erő és erőhatás • A mozgás jellemzői (távolság, 
időtartam, gyorsaság) 4. L.Testek – jellemzőik • Testek 
kölcsönhatása – súrlódás 5. L. Erő és erőhatás • A testek 
közötti kölcsönhatások eredményei – alakváltozás

2. L: Miért mozog egy test?  ⁄ 70
3. L: Hogyan mozog egy test?   ⁄ 72
4. L: Mi a súrlódás?  ⁄ 74
5. L: Mit jelent az alakváltozás?  ⁄ 76

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 78–79

Tudományos könyvtár. Feltaláló szeretnék lenni!  ⁄ 80

1.1; 1.2; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 
2.5

6. Fejezet
A VILÁGEGYETEM 
LÁTHATATLAN 
ERŐI

1. L: Miért esnek le a testek?  ⁄ 82 1. L. Bemutató: Hogyan nézne ki az osztály, ha nem létezne gravitáció? 
2. L. Kutatás: Pénzérmék és mágnesek
Megfigyelőlap (52. oldal)

1. L. Testek – jellemzőik • Testek kölcsönhatása – általános 
tömegvonzás vagy gravitáció 2. L. Testek – jellemzőik 
• Testek kölcsönhatása – mágnesesség • Mágnesek. 
Felhasználásuk. Az iránytű 3. L. Testek – jellemzőik • Testek 
kölcsönhatása – elektromosság

2. L: Hogyan működnek a mágnesek?  ⁄ 84
3. L: Mit jelent a testek elektromossá tétele?  ⁄ 86

Ismétlés. Ismeretfelmérő  ⁄ 88-89

Év végi ismétlés. Év végi felmérő  ⁄ 90-93
5

Legyen ez is a 
portfóliód része!
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Útmutató a nyom
tatott tankönyv 
használatához

A tankönyvnek egy nyomtatott és egy digitális változata van (amely hasonló a nyomtatott  
változathoz, interaktív multimédiás tanulási tevékenységekkel – IMTT – kiegészítve).

1. Figyeld meg és fedezd fel!
Beszélgess társaiddal az 
oktatótáblák, képek, hang- és 
képanyagok alapján!
Különböző tevékenységek és 
kísérletek révén fedezd fel a 
Világegyetem csodáit!
Tudományos napló – Másold 
át a füzetbe, vagy nyomtasd 
ki az oktatótáblát a digitális 
tankönyvből! Egészítsd ki a 
hiányzó információkkal!

2. Tudj meg többet! Sajátítsd 
el az alapvető információkat! 
Az oldal alján megtalálod a 
tantervnek megfelelő tanulási 
tartalmakat. 

3. Nagyító alatt – Tudj meg 
részletesebb információkat 
egyes témákról!
Tudtad-e hogy? – Tudj meg 
különleges dolgokat a lecke 
témájával kapcsolatosan! 

4. Alkalmazd! – Használd a 
tanultakat új helyzetekben!
Vita – Mutasd be és érvekkel 
támaszd alá a témával 
kapcsolatos véleményedet! 

A lecke szerkezete négy didaktikai 
lépésben történő feldolgozást javasol. 

Átismételed 
a fejezet során 
tanultakat. 
Alkalmazod 
a fejezet során 
fejlesztett új 
készségeidet 
és képessége-
idet.

A tantervnek megfelelő 
tanulási tartalmak

Ismétlés

40 41

2.
FEJEZET

AZ ÁLLATOK VILÁGAAZ ÁLLATOK VILÁGA

1. Az emlősök többségének 
testét bőr vagy bunda bo-
rítja, attól függően, hogy hol 
élnek.

2. A madarak karmai 
csak arra szolgálnak, 
hogy megvédhessék ve-
lük magukat. 

3. A gerinctelen állatok 
legfontosabb sajátossága, 
hogy gerincoszloppal ren-
delkeznek. 

4. Egyes állatoknál az 
orr és a száj az állat po-
fáját alkotja, más álla-
toknak csőrük van. 

I1 Mária és Lajos információkat írtak fel az 
alábbi kártyákra. 

Jelöld be a helyes információkat tartalmazó 
kártyapárok melletti négyzetet!

a. 1 és 2 ;                     c. 1 és 4 ;
b. 2 és 4 ;                     d. 2 és 3 .

I3 Mely állatokhoz tartoznak az alábbi lábak? 
Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

a. gólya, tyúk, sas
b. harkály, pingvin, kacsa
c. kacsa, tyúk, gólya
d. pingvin, kacsa, sas

Ismétlés

III Töltsd ki a táblázatot!
Állatok Két példa Milyen környezetben élnek? Hogyan lélegeznek? Hogyan szaporodnak?
Halak
Hüllők

Madarak
Emlősök

I2 Mária friss füvett tett egy 
dobozba. Lajos búza- és kukorica-
szemeket készített elő. Sanyi egy 
tányérra az ebédtől megmaradt 
húsdarabot tette. Irénke egy kis tá-
nyérra salátalevelet tett. 

Melyik gyerek készített elő élelmet a kutyá-
nak? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

a. Mária; b. Lajos; c. Sanyi; d. Irénke.

Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 
a. Melyik a Föld legnépesebb állatcsoportja? b. Milyen állatok a gerincesek? 
c. Válassz ki két állatcsoportot! Milyen hasonlóságokat és különbségeket találsz közöttük?

A hüllők gerin-
ces állatok, amelyek szárazföldön 
vagy vízi környezetben élnek. 
 Testüket vastag és pikkelyes bőr 

borítja.   Egyes hüllőknek négy 
lábuk van, másoknak nincsenek 
végtagjaik.  Tüdővel lélegeznek. 
 Testhőmérsékletük a környezet 

hőmérsékletének függvényében 
változik.  Legtöbbjük tojásokkal 
szaporodik, amelyeket a száraz-
földre raknak. Egyes hüllők ele-
ven fiakat „szülnek”. 

A madarak 
gerinces állatok, amelyek kü-
lönböző életterekben élnek. 
  Testüket toll  borítja.   Fejü-

kön csőr figyelhető meg.  Négy 
végtagjuk van, az elülső kettő 
szárnyakká módosult.  Tüdővel 
lélegeznek.  Testhőmérsékletük 
állandó, vagyis nem változik a 
környezet hőmérsékletének vál-
tozásával.   Tojásokkal szapo-
rodnak.

Az emlősök ge-
rinces állatok, amelyek a száraz-
földön vagy a vízben élnek.  Az 
emlősök testének alakját és fel-
építését befolyásolja a környezet, 
amiben élnek.  Többségük négy 
lábbal rendelkezik.  Tüdővel lé-
legeznek.  Az emlősök többsége 
eleven fiakat szül, amelyeket az 
anya a testében termelődő tejjel 
táplál.   Testhőmérsékletük ál-
landó.  Az ember egy emlős. 

A rovarok ge-
rinctelen állatok.   Nagyon 
sokféle rovart ismerünk; ők 
a legnépesebb állatcsoport a 
Földön.  A rovarok magányo-
san vagy csoportokban (csalá-
dokban) élnek.  Testük három 
részből áll: fej, tor és potroh.
 Hat lábuk van. A legtöbb ro-

varnak egy vagy két pár szárnya 
van.  Petékkel szaporodnak. 

A kétéltűek 
gerinces állatok, amelyek két 
élettérben: vízben és szárazföl-
dön élnek.   Testüket vékony 
bőr borítja.  A kétéltűek bőrön 
keresztül  és tüdő segítségével 
lélegeznek.  Négy végtagjuk se-
gítségével változtatják helyüket. 
 Testhőmérsékletük a környezet 

hőmérsékletének függvényében 
változik.  Petékkel szaporodnak, 
amelyeket vízbe raknak. 

A halak gerinces ál-
latok, amelyek vízi környezethez 
alkalmazkodtak.   Édesvízben 
vagy sósvízben élnek.   A leg-
több hal testét pikkelyek borít-
ják.  Helyüket úszással  változ-
tatják.  Kopoltyúval lélegeznek.
  Testhőmérsékletük a környe-

zet hőmérsékletétől függően 
változik.   Petékkel (ikrákkal) 
szaporodnak, amelyeket a vízbe 
raknak. 

ROVAROK HALAK KÉTÉLTŰEK

HÜLLŐK MADARAK EMLŐSÖK

A tudósok az állatokat testfelépítésük, élőhelyük, táplálkozásmódjuk és szaporodásmódjuk szerint 
csoportosították. A rovarok, a Földön élő legnépesebb állatcsoport, gerinctelen állatok. A halak, a kétél-
tűek, a hüllők, a madarak és az emlősök gerinces állatok. Az ember egy emlős. 

Állatcsoportok

II Társítsd az A oszlopban felsorolt élőlénye-
ket a B oszlopban található élőhelyükkel! 

A B

vízi 
környezet

levegő

szárazföldi 
környezet

nyúl

delfin

fecske

medve

ponty

 Ismeretfelmérő Munkaidő: 50 perc

I II III

Nagyon jó 3 helyes válasz 4-5 helyes társítás 18-20 helyes válasz
Jó 2 helyes válasz 3 helyes társítás 14-17 helyes válasz

Elégséges 1 helyes válasz 2 helyes társítás 10-13 helyes válasz

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?

A fejezet végén nyomtasd ki a feladatlapot a digitális tankönyvből, és válaszold meg a kérdéseket! 
A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része! 
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Feladatok

Válaszolj a követelményekre, hogy önál-
lóan értékelhesd a Természetudományok 
órákon elért előmeneteledet! 

Válaszd ki a helyes válaszokat, társítsd he-
lyesen a fogalmakat, válaszolj a kérdésekre, 
írj rövid szöveget a lecke során tanult új 
fogalmakkal! 

Mennyit tanultam? Ellenőrizd a helyesen 
megoldott feladatokat úgy, hogy válasza-
idat részben leellenőrzöd a tankönyv digi-
tális változatában, vagy megkérdezheted 
tanítódat vagy társaidat!

Önértékelés
Az önértékelés segít abban, hogy megha-
tározd milyen szintet  értél el, és arra ösztö-
nöz, hogy tovább fejlődj.
Őrizd meg ismeretfelmérőidet a portfóliódban! 

A kutatás azzal a céllal készülő alapos vizsgá-
lódás, hogy válaszokat kaphassunk fontos 
kérdésekre. A kutatás lépései: a vizsgálandó 
probléma meghatározása, az információ-
szerzés módszerének kiválasztása (például, 
egy kísérlet által) és a kutatás eredményei-
nek (következtetéseinek) bemutatása.
Ahhoz, hogy értékelhesd magad, ellen-
őrizheted, hogy együttműködtél-e társa-
iddal (egy csoportos kutatás során), hogy 
betartottad-e a kutatás lépéseit, és szer-
vezetten, rendszerezetten dolgoztál-e, 
vagy, hogy eléggé kreatív voltál-e a meg-
oldások megtalálásában. 

Bemutató
Használj különböző forráso-
kat (enciklopédiákat, atlaszo-
kat, folyóiratokat, internetet 
stb.), és készíts plakátokat, 
kollázsokat, bemutatókat az 
ajánlott témákról, majd mu-
tasd be osztálytársaidnak!  

A projekt egy kutatás elvégzését feltételezi, 
vagy pedig bizonyos végtermék elkészíté-
sét egy adott témában. A projekt egy hosz-
szabb idő (néhány hét, egy félév vagy akár 
egy év) alatt zajló egyéni vagy csoportos 
munka eredménye, és szervezést, valamint 
következetességet igényel.
A projekt lépései:
• a téma meghatározása • adatok (esetleg 
képek és szemléltető tárgyak) gyűjtése • az 
adatok vagy tárgyak rendszerezése • a vég-
termék véglegesítése • a projekt bemutatása.
A projekt digitális formában vagy papíron is 
elkészíthető, de akár egy végtermék is lehet 
(egy tárgy vagy tárgyak csoportja). Tanul-
mányozd a 10. oldalon javasolt projekteket!

Ahhoz hogy értékelhesd magad, a kutatás 
vagy a projekt befejezése után egészítsd ki 
az 52. oldalon található megfigyelőlapot!

Portfólió
Őrizd meg egy helyen rendszerezve (egy 
mappában, egy dobozban stb.) a megfi-
gyelőlapokat, az ismeretfelmérőket, a tan-
év során, a Természettudományok órákon 
készített projekteket és bemutatókat!

Ismeretfelmérő

40 41

2.
FEJEZET

AZ ÁLLATOK VILÁGAAZ ÁLLATOK VILÁGA

1. Az emlősök többségének 
testét bőr vagy bunda bo-
rítja, attól függően, hogy hol 
élnek.

2. A madarak karmai 
csak arra szolgálnak, 
hogy megvédhessék ve-
lük magukat. 

3. A gerinctelen állatok 
legfontosabb sajátossága, 
hogy gerincoszloppal ren-
delkeznek. 

4. Egyes állatoknál az 
orr és a száj az állat po-
fáját alkotja, más álla-
toknak csőrük van. 

I1 Mária és Lajos információkat írtak fel az 
alábbi kártyákra. 

Jelöld be a helyes információkat tartalmazó 
kártyapárok melletti négyzetet!

a. 1 és 2 ;                     c. 1 és 4 ;
b. 2 és 4 ;                     d. 2 és 3 .

I3 Mely állatokhoz tartoznak az alábbi lábak? 
Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

a. gólya, tyúk, sas
b. harkály, pingvin, kacsa
c. kacsa, tyúk, gólya
d. pingvin, kacsa, sas

Ismétlés

III Töltsd ki a táblázatot!
Állatok Két példa Milyen környezetben élnek? Hogyan lélegeznek? Hogyan szaporodnak?
Halak
Hüllők

Madarak
Emlősök

I2 Mária friss füvett tett egy 
dobozba. Lajos búza- és kukorica-
szemeket készített elő. Sanyi egy 
tányérra az ebédtől megmaradt 
húsdarabot tette. Irénke egy kis tá-
nyérra salátalevelet tett. 

Melyik gyerek készített elő élelmet a kutyá-
nak? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

a. Mária; b. Lajos; c. Sanyi; d. Irénke.

Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 
a. Melyik a Föld legnépesebb állatcsoportja? b. Milyen állatok a gerincesek? 
c. Válassz ki két állatcsoportot! Milyen hasonlóságokat és különbségeket találsz közöttük?

A hüllők gerin-
ces állatok, amelyek szárazföldön 
vagy vízi környezetben élnek. 
 Testüket vastag és pikkelyes bőr 

borítja.   Egyes hüllőknek négy 
lábuk van, másoknak nincsenek 
végtagjaik.  Tüdővel lélegeznek. 
 Testhőmérsékletük a környezet 

hőmérsékletének függvényében 
változik.  Legtöbbjük tojásokkal 
szaporodik, amelyeket a száraz-
földre raknak. Egyes hüllők ele-
ven fiakat „szülnek”. 

A madarak 
gerinces állatok, amelyek kü-
lönböző életterekben élnek. 
  Testüket toll  borítja.   Fejü-

kön csőr figyelhető meg.  Négy 
végtagjuk van, az elülső kettő 
szárnyakká módosult.  Tüdővel 
lélegeznek.  Testhőmérsékletük 
állandó, vagyis nem változik a 
környezet hőmérsékletének vál-
tozásával.   Tojásokkal szapo-
rodnak.

Az emlősök ge-
rinces állatok, amelyek a száraz-
földön vagy a vízben élnek.  Az 
emlősök testének alakját és fel-
építését befolyásolja a környezet, 
amiben élnek.  Többségük négy 
lábbal rendelkezik.  Tüdővel lé-
legeznek.  Az emlősök többsége 
eleven fiakat szül, amelyeket az 
anya a testében termelődő tejjel 
táplál.   Testhőmérsékletük ál-
landó.  Az ember egy emlős. 

A rovarok ge-
rinctelen állatok.   Nagyon 
sokféle rovart ismerünk; ők 
a legnépesebb állatcsoport a 
Földön.  A rovarok magányo-
san vagy csoportokban (csalá-
dokban) élnek.  Testük három 
részből áll: fej, tor és potroh.
 Hat lábuk van. A legtöbb ro-

varnak egy vagy két pár szárnya 
van.  Petékkel szaporodnak. 

A kétéltűek 
gerinces állatok, amelyek két 
élettérben: vízben és szárazföl-
dön élnek.   Testüket vékony 
bőr borítja.  A kétéltűek bőrön 
keresztül  és tüdő segítségével 
lélegeznek.  Négy végtagjuk se-
gítségével változtatják helyüket. 
 Testhőmérsékletük a környezet 

hőmérsékletének függvényében 
változik.  Petékkel szaporodnak, 
amelyeket vízbe raknak. 

A halak gerinces ál-
latok, amelyek vízi környezethez 
alkalmazkodtak.   Édesvízben 
vagy sósvízben élnek.   A leg-
több hal testét pikkelyek borít-
ják.  Helyüket úszással  változ-
tatják.  Kopoltyúval lélegeznek.
  Testhőmérsékletük a környe-

zet hőmérsékletétől függően 
változik.   Petékkel (ikrákkal) 
szaporodnak, amelyeket a vízbe 
raknak. 

ROVAROK HALAK KÉTÉLTŰEK

HÜLLŐK MADARAK EMLŐSÖK

A tudósok az állatokat testfelépítésük, élőhelyük, táplálkozásmódjuk és szaporodásmódjuk szerint 
csoportosították. A rovarok, a Földön élő legnépesebb állatcsoport, gerinctelen állatok. A halak, a kétél-
tűek, a hüllők, a madarak és az emlősök gerinces állatok. Az ember egy emlős. 

Állatcsoportok

II Társítsd az A oszlopban felsorolt élőlénye-
ket a B oszlopban található élőhelyükkel! 

A B

vízi 
környezet

levegő

szárazföldi 
környezet

nyúl

delfin

fecske

medve

ponty

 Ismeretfelmérő Munkaidő: 50 perc

I II III

Nagyon jó 3 helyes válasz 4-5 helyes társítás 18-20 helyes válasz
Jó 2 helyes válasz 3 helyes társítás 14-17 helyes válasz

Elégséges 1 helyes válasz 2 helyes társítás 10-13 helyes válasz

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?

A fejezet végén nyomtasd ki a feladatlapot a digitális tankönyvből, és válaszold meg a kérdéseket! 
A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része! 

A színes jelképek azt jelzik, hogy 
létezik legalább egy, a kinyitott 
tankönyv két oldalához kapcsoló-
dó interaktív multimédiás tanulá-
si  tevékenység (IMTT).



A digitális tankönyvet használva, 
az interaktív leckék által bármikor 
együtt lehetsz az osztálytársaiddal, 
tanáraiddal! 

Útmutató a digi
tális tankönyv 
használatához
Egyetlen kattintással a digitális tankönyv csodálatos 

világába léphetsz! Itt, a témához kapcsolódó szá-

mos interaktív multimédiás tanulási tevékenységet 

(IMTT) fedezhetsz fel. Ezeket a tankönyv digitális és 

nyomtatott változataiban a következő jelképekkel 

jelölik: 

8

A tevé-
kenység 

újra-
kezdése

A tevékenység 
érvényesítése

 IMTT

Útmutatás a 
tevékenységhez

Jelölés

Tesztekkel ellenőrzöd 
a tudásod.

Kilépés a 
tevékeny-

ségből

STATIKUS 
IMTT

Nagyítás / 
kicsinyítés

Útmutatás a 
tevékenységhez

Kilépés a 
tevékenységből

Nyomtatás Jelölés

Munkalapokat nyomtatsz ki, és elkészíted a 
saját Tudományos naplódat. 

Hogyan táplálkozik az elefánt?
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Jelölés
Használd  a jelölő 
eszközöket, és 
személyesítsd 
meg a tankönyv 
lenyűgöző leckéit! 

Megjelenítés
A szöveg formája 
alkalmazkodik bármely 
eszközhöz, így könnyen 
olvasható.

ANIMÁLT IMTT

Kilépés a tevé-
kenységből

Útmutatás a 
tevékenységhez

Jelölés

Stop
Start/
Szünet

Látványos filmrészleteket, 3D animációkat és 
digitális kísérleteket nézhetsz meg. 

Gerinces álla-tok, amelyek két élettérben: vízben és szárazföldön élnek. 
• Testüket vékony bőr borítja. 

40 41

2.
FEJEZET

AZ ÁLLATOK VILÁGAAZ ÁLLATOK VILÁGA

1. Az emlősök többségének 
testét bőr vagy bunda bo-
rítja, attól függően, hogy hol 
élnek.

2. A madarak karmai 
csak arra szolgálnak, 
hogy megvédhessék ve-
lük magukat. 

3. A gerinctelen állatok 
legfontosabb sajátossága, 
hogy gerincoszloppal ren-
delkeznek. 

4. Egyes állatoknál az 
orr és a száj az állat po-
fáját alkotja, más álla-
toknak csőrük van. 

I1 Mária és Lajos információkat írtak fel az 
alábbi kártyákra. 

Jelöld be a helyes információkat tartalmazó 
kártyapárok melletti négyzetet!

a. 1 és 2 ;                     c. 1 és 4 ;
b. 2 és 4 ;                     d. 2 és 3 .

I3 Mely állatokhoz tartoznak az alábbi lábak? 
Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

a. gólya, tyúk, sas
b. harkály, pingvin, kacsa
c. kacsa, tyúk, gólya
d. pingvin, kacsa, sas

Ismétlés

III Töltsd ki a táblázatot!
Állatok Két példa Milyen környezetben élnek? Hogyan lélegeznek? Hogyan szaporodnak?
Halak
Hüllők

Madarak
Emlősök

I2 Mária friss füvett tett egy 
dobozba. Lajos búza- és kukorica-
szemeket készített elő. Sanyi egy 
tányérra az ebédtől megmaradt 
húsdarabot tette. Irénke egy kis tá-
nyérra salátalevelet tett. 

Melyik gyerek készített elő élelmet a kutyá-
nak? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

a. Mária; b. Lajos; c. Sanyi; d. Irénke.

Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 
a. Melyik a Föld legnépesebb állatcsoportja? b. Milyen állatok a gerincesek? 
c. Válassz ki két állatcsoportot! Milyen hasonlóságokat és különbségeket találsz közöttük?

A hüllők gerin-
ces állatok, amelyek szárazföldön 
vagy vízi környezetben élnek. 
 Testüket vastag és pikkelyes bőr 

borítja.   Egyes hüllőknek négy 
lábuk van, másoknak nincsenek 
végtagjaik.  Tüdővel lélegeznek. 
 Testhőmérsékletük a környezet 

hőmérsékletének függvényében 
változik.  Legtöbbjük tojásokkal 
szaporodik, amelyeket a száraz-
földre raknak. Egyes hüllők ele-
ven fiakat „szülnek”. 

A madarak 
gerinces állatok, amelyek kü-
lönböző életterekben élnek. 
  Testüket toll  borítja.   Fejü-

kön csőr figyelhető meg.  Négy 
végtagjuk van, az elülső kettő 
szárnyakká módosult.  Tüdővel 
lélegeznek.  Testhőmérsékletük 
állandó, vagyis nem változik a 
környezet hőmérsékletének vál-
tozásával.   Tojásokkal szapo-
rodnak.

Az emlősök ge-
rinces állatok, amelyek a száraz-
földön vagy a vízben élnek.  Az 
emlősök testének alakját és fel-
építését befolyásolja a környezet, 
amiben élnek.  Többségük négy 
lábbal rendelkezik.  Tüdővel lé-
legeznek.  Az emlősök többsége 
eleven fiakat szül, amelyeket az 
anya a testében termelődő tejjel 
táplál.   Testhőmérsékletük ál-
landó.  Az ember egy emlős. 

A rovarok ge-
rinctelen állatok.   Nagyon 
sokféle rovart ismerünk; ők 
a legnépesebb állatcsoport a 
Földön.  A rovarok magányo-
san vagy csoportokban (csalá-
dokban) élnek.  Testük három 
részből áll: fej, tor és potroh.
 Hat lábuk van. A legtöbb ro-

varnak egy vagy két pár szárnya 
van.  Petékkel szaporodnak. 

A kétéltűek 
gerinces állatok, amelyek két 
élettérben: vízben és szárazföl-
dön élnek.   Testüket vékony 
bőr borítja.  A kétéltűek bőrön 
keresztül  és tüdő segítségével 
lélegeznek.  Négy végtagjuk se-
gítségével változtatják helyüket. 
 Testhőmérsékletük a környezet 

hőmérsékletének függvényében 
változik.  Petékkel szaporodnak, 
amelyeket vízbe raknak. 

A halak gerinces ál-
latok, amelyek vízi környezethez 
alkalmazkodtak.   Édesvízben 
vagy sósvízben élnek.   A leg-
több hal testét pikkelyek borít-
ják.  Helyüket úszással  változ-
tatják.  Kopoltyúval lélegeznek.
  Testhőmérsékletük a környe-

zet hőmérsékletétől függően 
változik.   Petékkel (ikrákkal) 
szaporodnak, amelyeket a vízbe 
raknak. 

ROVAROK HALAK KÉTÉLTŰEK

HÜLLŐK MADARAK EMLŐSÖK

A tudósok az állatokat testfelépítésük, élőhelyük, táplálkozásmódjuk és szaporodásmódjuk szerint 
csoportosították. A rovarok, a Földön élő legnépesebb állatcsoport, gerinctelen állatok. A halak, a kétél-
tűek, a hüllők, a madarak és az emlősök gerinces állatok. Az ember egy emlős. 

Állatcsoportok

II Társítsd az A oszlopban felsorolt élőlénye-
ket a B oszlopban található élőhelyükkel! 

A B

vízi 
környezet

levegő

szárazföldi 
környezet

nyúl

delfin

fecske

medve

ponty

 Ismeretfelmérő Munkaidő: 50 perc

I II III

Nagyon jó 3 helyes válasz 4-5 helyes társítás 18-20 helyes válasz
Jó 2 helyes válasz 3 helyes társítás 14-17 helyes válasz

Elégséges 1 helyes válasz 2 helyes társítás 10-13 helyes válasz

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?

A fejezet végén nyomtasd ki a feladatlapot a digitális tankönyvből, és válaszold meg a kérdéseket! 
A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része! 

 Automatikus váltás
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A kis gyűjtő. 1. Gyűjts össze különböző  leveleket, tollakat, magvakat, 
más-más helyről származó talajmintákat, és tárold őket átlátszó tasa-
kokban vagy tárolódobozokban! 2. Hetente gyarapítsd gyűjteménye-
det legalább egy darabbal! Tanulmányozd a gyűjteményed darabjait a 
tanév során a természettudományok órákon! 3. A tanév végén gyűj-
teményeitekből készítsetek egy közös kiállítást! Válasszátok ki a legér-

dekesebb gyűjteményt, és legyen ez az osztályotok állandó kiállítása! 

Tudományos napló. 1. Ebben a tanévben vezess egy speciális Naplót! 
2.  Minden héten jegyezd le a természettudományok órán hallottakat és az 
alábbi projektekhez kapcsolódó adatokat vagy a természettudományokkal 
kapcsolatos saját megjegyzéseidet! Használj egy hagyományos füzetet, vagy 
nyomtasd ki a tankönyv digitális változatában található Tudományos naplót! 

Hogyan változik a tested? 1. Nyomtasd ki a fali méterest a Természettudományok 
tankönyvből (a digitális változatban elérhető segédanyag)! 2. Ragaszd fel a méterest a 

szobád falára! 3. Félévente egyszer méretkezz meg, és jegyezd le magasságodat, valamint 
a méretkezés dátumát a Tudományos naplóba! 4. A mérések eredményét használd fel 
matematika és természettudományok órákon! 5. Ábrázold grafikonon a növekedésedet! 

Élősarok. Dolgozzatok csoportban! 1. Hozzatok az iskolába egy cserepes növényt, vagy ültessetek 
magvakat egy virágcserépbe! 2. Címkézzétek fel a nevetekkel a virágcserepeket! 3. A tanév során legjobb 
tudásotok szerint gondozzátok a növényeiteket! A Természettudományok tankönyv 
segítségetekre lesz abban, hogy hogyan végezzétek ezt. Helyezzétek világos 
helyre a növényt, és rendszeresen öntözzétek! 4. Jegyezzétek le a Tudományos 
naplóba a növény nevét! Könyvekből, újságokból, internetről stb. keressetek 
a növénnyel kapcsolatos információkat, és jegyezzétek le a Tudományos 
naplóba! Havonta készítsetek fényképet a növényről, és ragasszátok be ezt 

is a Tudományos naplóba! Minden hónapban mérjétek meg 
a növény magasságát! Jegyezzétek le, hogy mikor virágzott ki 

a növény (hónap, nap)! Ábrázoljátok grafikonon a növény 
növekedését! 5. A tanév végén szervezzetek egy kiállítást, és 
mutassátok be az általatok gondozott növényt!

„Élősarok”  
projekt

Mária és Lajos

Tudományos 

napló

 Családnév ..........................

Keresztnév ..........................

Projektek

A szolgálatos időjós. 1. Minden héten valamelyik 
tanulónak az lesz a feladata, hogy internetről, tévé-
ből, rádióból stb. tájékozódjon az elkövetkező hét 

időjárás előrejelzéséről, és mutassa be az osztálynak, 
hogy milyen lesz az idő. 2. A tanév során mindennap 
jegyezd le a napi átlaghőmérsékletet! A természeti je-
lenségekről szóló tanórán ábrázold grafikonon az ad-
dig lejegyzett hőmérséklet-változásokat. 

A fenti kutatások eredményeit tedd be a portfóliódba!
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1. lecke: Mi a tudományos kutatás?
2. lecke: Mire van szükségük a növényeknek az életben maradáshoz?
3. lecke: Mire van szükségük az állatoknak az életben maradáshoz?
4. lecke: Hogyan alkalmazkodnak a növények a környezet változásaihoz? 
5. lecke: Hogyan alkalmazkodnak az állatok a környezet változásaihoz? 
6. lecke: Hogyan őrizzük meg egészségünket?
Összefoglalás és felmérés
Olvasmány:  Természettudós  

szeretnék lenni! 

Az élővilág – jellegzetességek 
és átalakulások

A fejezet végén olyan dolgokra leszel képes, mint a(z): 
 Élő és élettelen testek tulajdonságainak meghatározása  Testek, jelenségek és folyamatok bizonyos szem-

pontok szerinti összehasonlítása  A környezet tervszerű feltárására vonatkozó kutatás menetének meghatá-
rozása  Az adott terv alkalmazása a környezet feltárására vonatkozó kutatás során  A kutatás különböző sza-

kaszaiban tett megfigyelések grafikonos ábrázolása (táblázatokkal, diagramokkal, egyszerű ábrákkal)  Következtetések 
megfogalmazása a kutatás eredményei alapján  A kutatás során levont következtetések bemutatása adott terv alapján 

 Az egészséges életmód emberi szervezetet befolyásoló hatásának felismerése 

1.
FEJEZET



12

1.
FEJEZET

Az élővilág jellegzetességei •  Az élőlények jellegzetességei (alapvető szükségletek – víz, levegő, táplálék; 
növekedés; a környezet változásaira adott válasz; szaporodás)

1. lecke: Mi a tudományos kutatás?

A lányok bemutatják az eredményeket, összehasonlítják az eredeti  
feltételezéssel, és következtetést fogalmaznak meg! 

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1 Mária és Irénke a növények szükségleteit kutatják. 

A lányok leellenőrzik Irénke feltételezését, 
hogy megtudják, helyes volt-e. Ehhez meghatároz-
nak egy kutatási módszert és a kutatáshoz szüksé-
ges erőforrásokat (mindazt, amire szükségük van). 

Kísérlet: Hogyan ellenőrzik le a lányok Irénke 
feltételezését? Ők az alábbi kísérletet végezték el, 
amelyet te is elvégezhetsz. 

Szükséged lesz: két babnövényre.
Hogyan járj el? Egy héten keresztül kövesd 

figyelemmel a növényeket! Egyetlen feltételt vál-
toztass: a első növényt érő fény mennyisége kü-
lönbözzön a második növényt érő fény mennyi-
ségétől! Az első növényt tartsd világos helyen, a 
második növényt helyezd egy zárt kartondoboz-
ba! Rendszeresen öntözd a növényeket! 

Mit figyelsz meg? Hét nap után jegyezd le a 
kutatás során nyert eredményeket (bizonyíté-
kokat)! Írd le a Tudományos naplóba, hogyan 
fejlődtek a növények! Tölts ki egy táblázatot, és 
készíts fényképeket a növényekről a kísérlet kez-
detén és a végén! 

első növény – 1. nap első növény – 7. nap

második növény – 1. nap második növény – 7. nap

Milyen körülmények között 
élt a növény?

A növény fejlődése 
– megfigyelések

első növény (víz és fény)
második növény (víz, fényhiány)

Mária megfogalmaz egy kérdést. Ahhoz, 
hogy erre választ kapjon,  tudományos 
kutatásra van szükség. 

Irénke megfogalmaz egy feltételezést,  
amelyről reméli, hogy többet megtud  
majd a kutatás során. 

Vajon mire van szüksé-
gük a növényeknek az 
életben maradáshoz? 

Én azt hiszem, hogy 
a növényeknek az 

életben maradáshoz 
fényre van szükségük. 

Íme, a következtetés: fény hiányában a növény hét nap múltán megsárgult, a fényre 
helyezett növény viszont zöld maradt. A feltételezésem helyes volt. A növényeknek szük-
ségük van fényre ahhoz, hogy éljenek és fejlődjenek. 

1 2

3

4

IrénkeMária

Kutatás
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Mutasd be a kutatás következtetéseit! Irénke és Mária a kutatás eredményeit felhasználva 
szórólapokat készítettek. A szórólapok témája „Hogyan gondozzuk a növényeket?” volt. A szórólapokat 
a Kis kutató napja című iskolai eseményen osztották szét. Válaszoltak azokra a kérdésekre, amelyeket 
a kutatással kapcsolatosan a társaik tettek fel nekik. 

Ahhoz, hogy tudományos kutatást végezz, különböző információforrásokból 
kell adatokat gyűjtened: könyvekből, oktató-folyóiratokból, internetről, filmekből, 
kirándulások során. A körülötted levő testeket érzékszerveid segítségével is ta-
nulmányozhatod, de használhatsz sajátos eszközöket is a mérések és kísérletek 
elvégzésére. A mérleg, a kétkarú mérleg, a mérőpohár, a mérőszalag, a szabómérce, 
a  vonalzó segítenek a testek tulajdonságainak megállapításában. A  nagyító és a 
mikroszkóp segítségével jobban láthatod a nagyon apró dolgokat. A távcső és csil-
lagászati távcső (teleszkóp) segítségével jobban láthatod a nagyon távoli dolgokat.

A Tudományos naplóba rendszerezetten jegyezd le az információkat!
Ebben a tanévben eszköztárad egy új eszközzel gazdagodik. A hőmérő egy 

olyan eszköz, amely a hőmérsékletet méri (a szervezetét, a  levegőét, a  vízét). 
A hőmérsékletet Celsius fokban fejezik ki. 

hőmérőmérleg szabómérce vonalzó   távcső    

Tudo-
mányos 
napló

jegyzet-
füzet    

mérő-
pohár  

nagyító   

A tanult terv alapján valósíts meg te is egy hasonló tudományos kutatást! 

A tudományos kutatás egy aprólékos vizsgálódás, amelyet egy adott terv alapján 
végeznek el. Egy tudományos kutatás terve: 1. Fogalmazz meg egy kérdést! 2. Fogalmazz 

meg egy feltételezést! 3. Ellenőrizd a feltételezést! 4. Mutasd be az eredményeket, és fogalmazz 
meg egy következtetést! 

TUDJ MEG TÖBBET!2

Módszerek és erőforrásokNAGYÍTÓ ALATT3

ALKALMAZD!4

Mi történik akkor, ha a 
feltételezés nem igazolódik be? 

Nem történik semmi! 
Megfogalmazol egy új feltételezést, 

és újrakezded a kutatást! 

AZ ÉLŐVILÁG – JELLEGZETESSÉGEK ÉS ÁTALAKULÁSOK

A kis 
kutató 
napja

Ahhoz, 
hogy igazi 

kutató legyél, 
megfelelő 

eszköztárra 
van 

szükséged! 
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1.
FEJEZET

2. lecke:  Mire van szükségük a növényeknek 
az életben maradáshoz?

•  Milyen növényeket figyelsz meg a képen?
•  Mire van szükségük a növényeknek ahhoz, 

hogy növekedjenek és fejlődjenek? 

Mária és Irénke kísérletéhez hasonlóan, Lajos és 
Ella is készült a „Kis kutató napjára”. Ők más szem-
pontból tanulmányozták a növények életét. Azt 
szerették volna megtudni, hogy a növényeknek 
szükségük van-e vízre. Ők a következő kísérletet 
végezték el. Végezd el te is!

Kutatás: Szükséged lesz: két, földbe ültetett bab-
növényre, vízre. Hogyan járj el? Kétnaponta öntözd 
meg az egyik növényt! A  másik növényt soha ne 
öntözd meg! Mindkét növényt tedd világos helyre! 
Egy héten keresztül figyeld meg a növényeket! Mit 
veszel észre? Egészítsd ki a Tudományos naplóban 
levő táblázatot!

második növényelső növény

A növények szükségletei

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

Az élővilág jellegzetességei •  Az élőlények jellegzetességei (alapvető szükségletek – víz, levegő, táplálék; 
növekedés; a környezet változásaira adott válasz; szaporodás)

Milyen körülmények között 
élt a növény?

A növény fejlődése 
– megfigyelések

első növény (fény és víz)
második növény (fény 
jelenlétében, de víz nélkül)
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 A növényeknek fényre, melegre, vízre és talajra van szükségük ahhoz, hogy táplálékot 
állítsanak elő.   A növények gyökerei felszívják a talajból a vizet és az ásványi sókat. Ezekből 

az anyagokból a levelekben fény jelenlétében táplálék állítódik elő.   Ezen folyamat során a 
növények oxigént termelnek. Az oxigén az élőlények számára létfontosságú gáz.  A növények is 

lélegeznek (nappal és éjszaka is). Ez azt jelenti, hogy a levegőből oxigént használnak fel. A növények 
számos állat táplálékául szolgálnak.

TUDJ MEG TÖBBET!2

ALKALMAZD!4

a.  Mi történne, ha a növények 
eltűnnének a Földről? 

b. Miért hervadt el a növény? c.  Mi történik a növényekkel, 
ha megjön az ősz?

1.  Figyeld meg a képeket, és válaszolj 
a kérdésekre! 

2.   Szerepjáték: A növények barátai. Szereplők: Nap, Eső, Levegő, 
Sötétség, Talaj, Barackfa. Mindegyik szereplő bemutatkozik, és el-
meséli, miért tartja magát a Barackfa barátjának. A Barackfa kivá-
lasztja a legjobb barátait. 

3.  Kutatás: Végezz el az iskolában egy kutatást ahhoz, hogy meg-
figyelhesd, hogyan fejlődnek a növények a különböző típusú ta-
lajokon (kerti föld, homok stb.)! Mutasd be az eredményeket az 
osztálytársaidnak! 

4.  Gazdabolt: Készíts maggyűjteményt! Csereberélj osztálytársaid-
dal, így változatosabb gyűjteményed lesz! 

5.  A botanikus kert: egy olyan park, amelyet azért hoztak létre, 
hogy megfigyelhessük a Romániában és más vidékeken élő növé-
nyeket. A botanikus kertekben (füvészkertekben) a melegkedvelő 
növények melegházakban nőnek. Látogass el egy botanikus kert-
be, vagy keresgélj információkat az interneten hazánk legszebb 
botanikus kertjeiről! 

   Virág az ablakban
Készíts egy plakátot az adott 

témáról! Írd le, hogyan néz ki egy 
növény! Mutasd be, hogyan gondo-
zod, és jegyezd le, miért hasznos ez 
a növény! Mutasd be a plakátot az 
osztálytársaidnak! 

  Az ember táplálékául 
szolgáló növények

Bemutató

• A növények fejlődéséhez szükséges vízmennyiség a különböző 
növények esetében más és más. Egyesek nagyon kevés vízzel is meg-
elégszenek. Ilyenek a kaktuszok, amelyek száraz vidékeken élnek. 
Más növények, mint például a rizs, nagyon sok vizet igényelnek. 

• A növények különböző mértékben igénylik a fényt, a meleget, és 
különböző típusú talajokat kedvelnek. 

Különböző igényekNAGYÍTÓ ALATT3

kaktusz

barackfa

AZ ÉLŐVILÁG – JELLEGZETESSÉGEK ÉS ÁTALAKULÁSOK
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1.
FEJEZET

• Milyen állatokat figyelsz meg a képen? 
• Mire van szükségük az állatoknak az életben maradáshoz? 

 Az állatok olyan élőlények, amelyek életben maradásához és fejlődéséhez levegő, 
víz, táplálék és menedék/pihenőhely szükséges.  A növényektől eltérően az állatok nem 

tudják hasznosítani a napfényt ahhoz, hogy táplálékot állítsanak elő maguknak.  Egyes állatok 
növényekkel táplálkoznak (növényevő állatok), mások pedig vadásznak, hogy zsákmányuk húsával 
táplálkozhassanak (ragadozó állatok). A mindenevő állatok növényeket és állatokat is fogyasztanak. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

Tevékenység: figyelj meg egy 
állatot, és jegyezz le információ-
kat róla a Tudományos naplódba! 
Tudományok órán mutasd be az 
információkat osztálytársaidnak! 

Az állat  
megnevezése:  . . . . . . . . . . . . . 
Hol figyelted meg?
Mivel táplálkozik?
Írj le még legalább két 
információt a megfigyelt 
állatról! 

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

a

d e

b c

Az élővilág jellegzetességei •  Az élőlények jellegzetességei (alapvető szükségletek – víz, levegő, táplálék; 
növekedés; a környezet változásaira adott válasz; szaporodás)

3. lecke:  Mire van szükségük az állatoknak 
az életben maradáshoz?
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Állatok Példák Mivel táplálkoznak?
Más információk 
(legalább kettő)

Növényevők
háziállat
vadállat

Ragadozók
háziállat
vadállat

Mindenevők
háziállat
vadállat

  Mennyit élhetnek az állatok?  Válassz ki három állatot, ame-
lyek a Föld különböző területein élnek! Mivel táplálkoznak?

Bemutató

 Az állatoknak bizonyos élőhelyre van szükségük ahhoz, hogy éljenek és fejlődjenek.
 Sok állat saját menedéket épít, amely a védelmét  biztosítja.
 A vadállatok a szabadban élnek. Itt fejlődnek a legjobban.
 A háziállatok az embertől kapnak táplálékot és védelmet.

 Az állatok lakóhelyeiNAGYÍTÓ ALATT3

fecskefészek méhkaptár istálló kotorék darázsfészek

ALKALMAZD!4 1.  Az ember is egy állat. Mire van szüksége az embernek az életben maradáshoz?
2.  Keress információkat könyvekből, folyóiratokból, az internetről, és töltsd  

ki a Tudományos naplóban levő táblázatot! 

3. Nevezz meg három állatot, és írd le azok menedékét/pihenőhelyét! 

  a teve egyetlen itatáskor 
akár 135 liter vizet is meg 
tud inni?

  a borz  vára (kotoréka) egy 
összetett, föld alatti járat-
rendszer, számos teremmel 
és több kijárattal? A borz 
gyakran takarítja a kotoré-
kát, és az alvásra szolgáló 
termet tiszta levelekkel és 
szalmával béleli ki. 

Véleményed szerint jó, ha a vad-
állatokat fogságban (ketrec, kalitka, 
akvárium stb.) tartják? Állíts össze 
egy listát, amelyben olyan érveket 
sorolsz fel, amelyek a fogságban tar-
tás mellett (pro), illetve a fogságban 
tartás ellen (kontra) szólnak! 

Vita Tudtad-e, hogy...

AZ ÉLŐVILÁG – JELLEGZETESSÉGEK ÉS ÁTALAKULÁSOK
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FEJEZET

18

4. lecke:  Hogyan alkalmazkodnak a növé-
nyek a környezet változásaihoz?

•  Milyen változások történnek a növények életében a négy 
évszak során? • Mit gondolsz, miért történnek ezek?

Ella feltevésének ellenőrzése céljából a gyermekek egy kísérletet 
végeztek el. Végezd el te is! 

Szükséged lesz: egy cserép földbe ültetett babnövényre, 
kartondobozra.

Hogyan járj el? A doboz egyik oldalán vágj egy kerek lyukat! 
Helyezd a növényt a dobozba, és csukd le a fedelét! Tedd a do-
bozt az ablak közelébe, és kétnaponta öntözd meg a növényt! 

Egy hét elteltével figyeld meg, mi történt a növénnyel!
Mutasd be társaidnak a kutatásod következtetéseit! 

  A növények érzékenyek a fénymennyiség, a vízmennyiség, a hőmérséklet és a 
talaj változásaira.  A szárak és a levelek úgy fordulnak, hogy minél több fényhez jussanak. 
 Egyes növények virága a hajnal legelső sugarainál nyílik ki, mások naplementekor nyílnak. 

  A  növények gyökere behatol a talajba, víz után kutatva.   A talajban levő víz mennyisége 
befolyásolja a  gyökerek hosszát.  Egyes növények érzékenyek a leveleik érintésére is. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

Vajon érzékenyek a 
növények a fény mennyi-
ségének változásaira?

Én azt tanultam, hogy a növényeknek 
fényre van szükségük. Azt gondolom, 
hogy a növények arra törekednek, hogy 
minél több fényhez jussanak. 

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

 Az élővilág jellegzetességei – A növények alkalmazkodása a környezet változásaihoz 

Kutatás

a

d

b

c
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Szerinted a növények érez-
nek fájdalmat? Érvelj mellette 
és ellene! 

Vita   a magvak hosszú ideig életben 
maradnak víz nélkül is? 

   a mimóza érzékeny az érintésre? 
Ha megérintik, összezárja leve-
leit. Innen származik a mondás: 
érzékeny, mint a mimóza. 

1. Virágóra
 Egyes virágok a nap meghatározott időszakában nyílnak. Például a pipacs és a hajnalka hajnali 5:00 

óra körül nyílik, a pitypang 6:00 körül, a tavirózsa pedig 7:00 körül. Az estike viszont alkonyatkor nyílik. 
A legtöbb virág kora reggel nyílik ki, és déli 12:00 és 14:00 körül becsukódik. Így védekeznek a Nap erős 
sugarai ellen. 

ALKALMAZD!4

2. Miért sárgulnak meg ősszel a levelek?
 A növények levelei fény jelenlétében állítják elő az egész növény számára szükséges táplálékot. Ez 

a folyamat egy klorofillnak nevezett anyag segítségével megy végbe; ez az anyag adja a növények zöld 
színét. Ősszel a Nap sugarai gyengébbek, a nappalok pedig rövidebbek. A leveleket érő fény mennyisége 
már nem elégséges. Emiatt fokozatosan egyre kevesebb táplálékot állítanak elő, míg végül ez a folyamat 

leáll. 
A kevesebb fény kevesebb klorofillt jelent, a kevesebb klorofill miatt vi-

szont a növények kevésbé lesznek zöldek. Íme az ok, amiért ősszel a levelek 
megsárgulnak, elszáradnak és lehullnak. 

NAGYÍTÓ ALATT3 A növények és a fény

Tudtad-e, hogy...

1.  Egyes növények kedvelik az erős fényt, míg 
mások jobban fejlődnek árnyékban. Mu-
tass be legalább egy példát mindegyikre! 

2.  A szobanövények levelei miért fordulnak 
az ablak felé? 

3.  Mit figyelhetsz meg napos időben a napra-
forgó virágánál? 

estikepitypanghajnalkapipacs

AZ ÉLŐVILÁG – JELLEGZETESSÉGEK ÉS ÁTALAKULÁSOK
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FEJEZET

megjön az ősz?  Hogyan viselkedik az ember, ha megnő a levegő hőmérséklete?  Mit csinálnak az állatok,  
ha környezetükben csökken a táplálék mennyisége?  Hogyan viselkednek veszély esetén az állatok? 

 A túlélés érdekében az állatok reagálnak a környezetükben bekövetkező változásokra 
(fény mennyisége, hőmérséklet, táplálék mennyisége, veszély stb.)  Például a hideg idő 

beálltával a hazánkban élő egyes állatok elvándorolnak (melegebb vidékekre költöznek, 
ahol több táplálék van).  Más állatok egész évben ugyanazon a helyen élnek, és különböző 

képpen alkalmazkodnak a hideghez: táplálékot halmoznak fel, hibernálnak, kevésbé aktívak 
lesznek (kígyók, békák, halak, katicabogarak stb.).  Egyes állatok bundája (például: róka, nyúl, 
farkas) télen dúsabbá válik, hogy megvédje őket a hidegtől.  A háziállatok idejük nagy részét a 
szálláshelyükön töltik (a lakásban, istállóban, pajtában stb.), és táplálékukat az embertől kapják. 

 Az ember is alkalmazkodik a hőmérséklet csökkenéséhez: vastagabb ruhákat vesz magára, 
és fűti a lakását. 

 Az élőlények a túl magas hőmérsékletre is reagálnak.    

TUDJ MEG TÖBBET!2

Az állat 
megnevezése

A környezet 
változása (ok)

Hogyan válaszol erre 
az állat? (okozat) Te hogyan viselkedsz, 

ha csökken a hőmérséklet?

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1  Mi történik télen a rókával?  Hogyan készül fel a mókus 
a hideg évszakra?  Mit csinálnak egyes madarak, ha 

 Az élővilág jellegzetességei •  Az állati szervezet reakciója a környezet változásaira (hőmérséklet) vagy 
a  különböző helyzetekre (veszély, mozgás)

a

d e f

b c

5. lecke:  Hogyan alkalmazkodnak az álla-
tok a környezet változásaihoz?
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Hogyan védekeznek az állatok veszély esetén?NAGYÍTÓ ALATT3
 Veszély esetén az állatok nagyon gyorsan reagálnak: vagy megküzdenek a veszéllyel, vagy elmene-

külnek a veszély elől („Küzdj vagy menekülj!”).
 Az állatok sokféleképpen válaszolnak a veszélyre: a kaméleon megváltoztatja  színét, a borz bűzös 

folyadékot bocsájt ki stb. Más állatok agyarukat, karmukat, szarvukat vagy mérgüket használják védekezésre. 

2. Mely állatok aktívak télen is? Hogyan találnak élelmet? 
3.  Az állatok védekeznek a túl magas hőmérséklettel szemben. Mu-

tass be példákat arra, hogyan viselkednek az állatok a hőségben!
4.  Mi történik, ha különböző okok miatt egy élő szervezet nem ké-

pes reagálni a környezet változásaira? 
5.  A Romániában élő pásztorok egyik ősi szokása, hogy a juhokat 

tavasszal a hegyekbe terelik, ősszel pedig a síkvidékre hajtják. Ezt 
a jelenséget kétlegelős vándorpásztorkodásnak (transzhumáló 
pásztorkodásnak) nevezik. A környezet melyik változása idézi elő 
ezt a viselkedést? Az ember vagy az állat reakciójáról van itt szó? 

ALKALMAZD!4
1. Nevezz meg olyan állatokat, amelyek 
védekezésre agyaraikat, karmaikat, mér-
güket vagy szarvaikat használják! 

  Vándorló állatok
  Hibernáló állatok
  Különleges védekezési 
szokások az állatvilágban

Bemutató

1.  Farkasok üldöznek egy szar-
vast. Hogyan végződhet ez 
a helyzet? Mutass be három 
lehetséges végkifejletet! 

2.  Szembe találod magad egy 
medvével. Mit teszel? 

Vita

3.  Hogyan viselkedsz földren-
gés esetén? Keress informá-
ciókat, és tudd meg, hogyan 
kell viselkedni ilyenkor! Be-
széld meg osztálytársaiddal! 

teknős    sün   nyúl

borz   macskakaméleon  

AZ ÉLŐVILÁG – JELLEGZETESSÉGEK ÉS ÁTALAKULÁSOK
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Hogyan válaszol a tested a megterhelésre?
Kutatás. Első lépés: Helyezd jobb kezed mutató és középső ujját 

bal csuklód hüvelykujj felőli részére! Érezni fogod, hogyan kering a vér a 
vérereidben. Ez a pulzusod. Számold meg, hány lüktetést érzékelsz egy perc 
alatt; jegyezd le a pulzusod értékét! Jegyezd le, hányszor veszel levegőt egy 
perc alatt (egy teljes légvétel a belégzésből és a kilégzésből áll). Egészítsd ki a 
kapott értékekkel a Tudományos naplóban található táblázatot! 

Mit gondolsz, hogyan fog változni a pulzusod és a légzésed ritmusa, ha 
erőteljesebben kezdesz mozogni? Mit gondolsz, hogyan fogod érezni magad 
a tornagyakorlatok után? 

2. lépés: Végezz húsz guggolást! Ezután ismételd meg az első lépésnél elvégzett tevékenységeket! 

Én
A tornagya-

korlatok előtt
A tornagya-

korlatok után
Pulzus (percenkénti 
szívverések száma)

Percenkénti 
légvételek száma

Hogyan érzem magam 
(fizikai állapotom)?

Tele energiával 
/ fáradtan

Tele energiával 
/ fáradtan

A padtársam
A tornagya-

korlatok előtt
A tornagya-

korlatok után
Pulzus (percenkénti 
szívverések száma)

Percenkénti 
légvételek száma

Hogyan érzi magát 
(fizikai állapota)?

Tele energiával 
/ fáradtan

Tele energiával 
/ fáradtan

miután sok időt töltöttél tanulással?  Hát ami után segítettél a szüleidnek a házimunkában?  Hát azután, hogy 
kint játszottál?  Mit gondolsz, miért érzed így magad? Szerinted melyik képen láthatunk pihenő gyermekeket? 

6. lecke:  Hogyan őrizzük meg 
egészségünket?

Hasonlítsd össze az eredményeidet a padtársadéval! Mit veszel észre? 

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1  Milyen tevékenységeket végeznek a képen látható gyermekek? 
 Te milyen sporttevékenységeket végzel?  Hogy érzed magad, 

 Az ember – az egészség megőrzése – Munka és pihenés

a

d e f

b c
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Pihenés, alvás, testgyakorlatok

 Az ember élete során különböző tevékenységeket végez. A tanulás, a munka és a játék 
a tevékenység különböző formái.  Bármilyen tevékenység elvégzésekor a szervezet energi-

át használ. Ahhoz, hogy energiád legyen, egészséges élelmiszereket kell fogyasztanod, és 
megfelelő ideig kell pihenned.  Ahhoz, hogy megőrizd egészségedet és kiegyensúlyozott legyél, 

ugyanúgy kell fizikai tevékenységeket (gyaloglás, biciklizés, sportolás, házimunka) végezz, mint szel-
lemi tevékenységeket (olvasás, írás, számolás, tanulás, hangszeren játszás stb.), és pihenned is kell. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

 A pihenés mind az alvásra, mind pedig a kikap-
csolódásra vonatkozik.

 A túl kevés alvás káros hatással van a szervezetre: 
csökken a figyelem, gyengül a gondolkodási képesség, 
a memória. Az alvás tehát rendkívül fontos az egész-
ség megőrzése céljából, mivel a szervezet ilyenkor 
energiával töltődik fel. A 12 évesnél fiatalabb gyerme-
kek számára az ideális alvásidő naponta 10-12 óra. 

NAGYÍTÓ ALATT3

ALKALMAZD!4 1. Miért fontos a tanulás? Miért kell pihenni?
2. Sorolj fel három okot, amiért hasznos, ha jó fizikai erőben vagy!

3.  Állíts össze egy órarendet a napi tevékenységeidről! Mutasd be társaidnak! Döntsétek el közösen, 
hogy melyik a legjobb program ahhoz, hogy harmonikusan és egészségesen fejlődjetek!

4.  Melyek azok a sportok, amelyeket csak bizonyos évszakokban űzhetsz? Hát azok, amelyeket egész évben?
5.  Projekt – Javasolj egy sportversenyt, amit iskolaszinten, az  osztályok között lehet megszervezni! 

A projektnek tartalmaznia kell: a szervezőbizottságot, a szabályzatot, a szükséges erőforrásokat, hol 
és mikor kerül megszervezésre az esemény, a biztonsági szabályokat és a díjakat! Készíts egy plakátot, 
amellyel népszerűsíted a versenyt!

6.  Az alábbi grafikon Lajos pulzusát ábrázolja egy napon keresztül, a különböző tevékenységek ideje alatt. 
a. Írd be mindegyik négyzetbe a grafikonról leolvasott, megfelelő betűt!

12:00 óra 14:00 óra

pu
lzu

s

 Lajos a parkban szaladgál a barátaival. 

 Lajos az asztalnál írja a házifeladatait. 

 Lajos hazafelé sétál. 

 Lajos alszik. 

A

C

B

D

17:00 óra 21:00 órab. Mi alapján választottad ki a válaszaidat az a. pontban? 

A tornagyakorlatok lehetővé teszik, hogy 
egészségesen növekedjünk és fejlődjünk. 

A mozgás hiánya súlyos 
betegségekhez vezet. 

AZ ÉLŐVILÁG – JELLEGZETESSÉGEK ÉS ÁTALAKULÁSOK
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1.
FEJEZET ISMÉTLÉS

AZ ÉLŐVILÁG – JELLEGZETESSÉGEK ÉS ÁTALAKULÁSOK

A hideg napok beálltával a madarak egyre nehezebben találnak 
táplálékot. Egyes madarak számára ez azt jelenti, hogy ideje indulni 
egy nagy, dél irányába történő utazásra: kezdődik a vándorlás. 
A  madarak olyan vidékeket keresnek, ahol több a táplálék, 

melegebb van, és hosszabbak a nappalok.
Ez  a nagyon jól előkészített utazás valódi kaland a madarak 
számára, mivel hatalmas távolságot kell megtenniük, de meg 

kell küzdjenek az időjárás változásaival is.

A  vándorlás mind nappal, mind pedig éjszaka 
történik. A pelikánok, a fecskék és a nappali raga-
dozómadarak nappal repülnek. A  kakukk és szá-
mos vízimadár éjszaka repül. A  sötétség megvédi 
őket a ragadozóktól. Nappal pihennek és táplálé-
kot keresnek, hogy újból erőre kapjanak. 

A  madarak 
gondosan választják ki az 

útvonalakat. A  fecske, a  fülemüle 
és a kakukk elkerüli a nagy kiterjedésű 
vízfelületeket. Ezzel ellentétben a vadkacsák és 
a vadludak, a hattyúk és a gólyák a szárazföldeket 
kerülik, ahol számos ragadozó leselkedik rájuk. 
A madarak repülési sebessége változó. Egyesek alig 
pár nap alatt többezer kilométert is megtesznek.

Általában az utazás nagy csoportokban történik, 
mivel így a madarak védettebbek. Repülés közben 
gyakran V alakzatot képeznek. Amikor a csapat 
élén levő madár elfárad, mivel ő az, aki szembe 
kell repüljön a széllel, a csapat hátsó részébe 

vonul, és másik madár veszi át a helyét. 

Az őszi vándorlás

I.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!  
a. Miért vándorolnak a madarak? 
b. Milyen vándormadarakat figyelhetsz meg a képen?  
c. Más állatok hogyan alkalmazkodnak a környezet változásaihoz?

II.  Képzeld el, hogy egy fa vagy, egy vándormadár jóbarátja!  
Milyen változásokat kell elviselned a hőmérséklet csökkenése miatt?  
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I.2 Irénke megkérdezte társait: „Mikor lélegeznek a 
növények?” Az alábbi válaszokat kapta: 

Misi: A növények csak éjszaka lélegeznek. 
Sanyi: A növények csak nappal lélegeznek. 
Ella: A növények nappal és éjszaka is lélegeznek. 
Mária: A növények nem lélegeznek. 
Kinek volt igaza? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

a. Misi; b. Sanyi; c. Ella; d. Mária.

I.1   Karikázd be a helyes kijelentések be-
tűjelét!

a.  A növények, az állatok és az ember az 
élővilág részei.

b.  A növények víz és fény nélkül is meg-
élnek.

c.  Egyes állatok télen hibernálnak. 
d.  A növények saját maguk állítják elő 

tápanyagaikat. 

II   Társítsd az A oszlopban található állatokat a B oszlopban található védekezési módokkal! 

változtatja a színét

B

összegömbölyödik

elszalad és elbújik

visszahúzódik a teknőjébe

egy kellemetlen szagú 
váladékot bocsájt ki

A

gyík

teknős

kaméleon

sün

I.3  Négy gyermek egy-egy kijelentést fogalma-
zott meg:

Mária: A sün testét tüskék borítják. 
Lajos: A sün télen hibernál. 
Ella: A sün veszély esetén összegömbölyödik. 

Sanyi: A sün éjszakai állat. 
Melyik gyermek fogalmazta meg a sün hőmér-

sékletváltozásra adott válaszreakcióját? 
Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 
a. Mária; b. Lajos; c. Ella; d. Sanyi.

III Írj le egy már elvégzett kísérletet! Az  alábbi kérdésekből kiindulva jegyezd le az információkat! 
1. Mit szerettél volna megtudni a kísérlet során? 2. Milyen feltételezést fogalmaztál meg? 3. Milyen 
anyagokat használtál? Hogyan jártál el? 4. Milyen következtetésre jutottál a kísérlet elvégzése után? 

A fejezet végén nyomtasd ki a feladatlapot a digitális tankönyvből, és válaszold meg a kérdéseket! 
A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része!

 ISMERETFELMÉRŐ Munkaidő: 50 perc

I II III

Nagyon jó 4-5 helyes válasz 3-4 helyes társítás 4 helyes válasz
Jó 3 helyes válasz 2 helyes társítás 3 helyes válasz

Elégséges 2 helyes válasz 1 helyes társítás 2 helyes válasz

MINŐSÍTÉS
FELADAT 

Hogyan értékeld magad?

AZ ÉLŐVILÁG – JELLEGZETESSÉGEK ÉS ÁTALAKULÁSOK



26

1.
FEJEZET

A „Grigore Antipa” Nemzeti 
Természettörténeti Múzeumban 
a számos különleges kiállítási tárgy 
mellett, amelyek közül több is 
egyedi a világon, megtekinthető a 
kapafogú őselefánt óriási csont-
váza. Ez egy ősi, az elefántokkal 
rokon, mára már kihalt állat. 

A kiállítási tárgy több mint 4 
méter magas és 3 méter hosszú, 
de ezek az állatok akár ennél na-
gyobbak is lehettek. A csontvá-
zat 1890-ben, Vaslui megyében 
fedezték fel. 

Természettudós szeretnék lenni!
GRIGORE ANTIPA (1867–1944) elismert tudós 

volt. Természettudósként végzett feltárásai és kuta-
tásai tették őt naggyá, de ugyanakkor ő volt az, aki 
kibővítette a Nemzeti Természettörténeti Múzeu-
mot, és Bukarestben a mai székhelyére költöztette.   

A Nemzeti Természettörténe-
ti Múzeum igazgatójaként Grigo-
re Antipa egy új, modern múzeu-
mot hozott létre. Ő alakította ki 
az első, festett háttérrel rendelke-
ző diorámákat (háromdimenzi-
ós kiállítási maketteket), amelyek 
az állatokat a természetes élőhe-
lyükön mutatták be. Jelenleg a 
múzeum az ő nevét viseli. 

Készíts egy bemutatót Természettudós szeret-
nék lenni témával! Használj különböző infor-

mációforrásokat, beleértve az alábbi cikket is! 
Tudományos könyvtár

26 AZ ÉLŐVILÁG – JELLEGZETESSÉGEK ÉS ÁTALAKULÁSOK
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Az állatok 
világa

A fejezet végén olyan dolgokra leszel képes, mint a(z): 
 Élő és élettelen testek tulajdonságainak meghatározása 
 Testek, jelenségek és folyamatok bizonyos szempontok sze-

rinti összehasonlítása  A viselkedésünk környezetre gyako-
rolt hatásainak felismerése

1. lecke: Milyen állatok a rovarok?
2. lecke: Milyen állatok a halak?
3. lecke: Milyen állatok a kétéltűek?
4. lecke: Milyen állatok a hüllők?
5. lecke: Milyen állatok a madarak?
6. lecke: Milyen állatok az emlősök?
Ismétlés és felmérés
Álarcok játéka 

2.
FEJEZET
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 Milyen állatokat figyelhetsz meg a kertben?
 Mit tudsz róluk? 

A rovarok testfelépítése

1. lecke: Milyen állatok a rovarok?

Kutatás. Élőlények a kertben
Szükséged lesz: nagyítóra, néhány befőttesüvegre 

és gumikesztyűre.
Hogyan járj el? Kesztyűs kézzel fordíts fel egy 

fadarabot, egy nagyobb követ, vagy seperj odébb 
néhány levelet a kertben!

Milyen állatokat fedezel fel? Gyűjtsd össze őket 
óvatosan a befőttesüvegekbe, majd figyeld meg őket! 
Miután tanulmányoztad, engedd őket szabadon!  

fej

csápok

tor

potroh

lábak

Ilyen 
rovarokkal 
hazánkban 
is találkoz-
hatunk.

darázs

szárnyak

Mit figyelsz meg? A darázs
Megfigyelhető 
alkotórészek

szarvasbogárpillangó    tücsök    szitakötő   

A rovarok gerinctelen ál-
latok (nincs gerincoszlopuk).  Na-
gyon sokféle rovart ismerünk; ők a 
legnépesebb állatcsoport a Földön. 
 A rovarok magányosan vagy cso-

portokban (családokban) élnek. 
 Testük három részből áll: fej, tor 

és potroh.  Hat lábuk van. A leg-
több rovarnak két pár szárnya van. 
 Petékkel szaporodnak. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

légy   katicabogár    

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

Az élővilág jellemzői •  Főbb állatcsoportok: rovarok – általános jellemzők,  a közvetlen környezetből vett képviselők



29AZ ÁLLATOK VILÁGA

 Egy kaptárban több ezer méh 
él. A méhek családban (kolóniá-
ban) élnek. A családot egy anya 
(királynő), több ezer dolgozó 
méh és herék alkotják.

 Csak az anya rak petéket. 
A dolgozók megállás nélkül dol-
goznak: lépet építenek, össze-
gyűjtik a virágok virágporát és 
nektárját, mézet és viaszt állíta-
nak elő stb.

 A  méhész az a személy, aki 
méheket tart és gondoz.

Élet a kaptárbanNAGYÍTÓ ALATT3

ALKALMAZD!4 1.  Figyeld meg a képeket! Milyen rovarokat 
ismersz fel? Mondd el, mit tudsz róluk! 

  Érdekességek a rovarok 
világából
  Hasznos és káros rovarok
  A rovarok tápláléka
  Hogyan védekeznek 
a rovarok?

Bemutató

  egyes rovarok teste a környezetük alkotóelemeihez hasonlít? 
Például: a vándorló levél (egy sáskaféle) vagy a botsáska.
  egyes rovarok elképesztő dolgokra képesek? Például, a méhek 
sajátos jelek segítségével kommunikálnak egymással, a sáskák 
több tíz kilométert képesek repülni pihenés nélkül, a bolhák ké-
pesek akár a testhosszuk százötvenszeresére is felugrani, a han-
gyák megtalálják a bolyhoz vezető utat, még akkor is, ha nagyon 
távol vannak tőle stb. 

2.  Nevezz meg egy olyan rovart, 
amelyre igaz az alábbi kijelentés: 
„Nem számít a testméret, ha cso-
dálatos dolgokat tudsz alkotni!”. 
Indokold meg választásodat!

3.  Milyen módon járulnak hozzá a ro-
varok a növények szaporodásához? 

vándorló levél

Az emberek rovarirtó sze-
reket használnak a káros rova-
rok elpusztítására. 

Érvelj a rovarirtó szerek 
használata mellett és ellen! 

Vita

Tudtad-e, hogy... 

Az élővilág jellemzői •  Főbb állatcsoportok: rovarok – általános jellemzők,  a közvetlen környezetből vett képviselők
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2. lecke: Milyen állatok a halak?

 A halak gerinces állatok (gerincoszloppal rendelkeznek), 
amelyek vízi környezethez alkalmazkodtak.  Édesvízben 

vagy sósvízben élnek.   A legtöbb hal testét pikkelyek 
borítják.  Helyüket úszással változtatják.  Az úszást az úszók 
teszik lehetővé.  Kopoltyúval lélegeznek.  Testhőmérsékletük 
a környezet hőmérsékletétől függően változik.   Petékkel 
(ikrákkal) szaporodnak, amelyeket a vízbe raknak. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

fej

törzs farok

úszók

A sügér Románia 
édesvizeiben élő 
halfaj.

sügér

Állat Sügér

Mi borítja 
a testét?

Megfigyelhető 
alkotórészek

 Milyen állatokat figyelsz meg a  képen?  Mit tudsz róluk? FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

A halak testfelépítése

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: halak – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők
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2.    A ponty hazánk folyóiban és 
tavaiban élő halfaj. Milyen más 
halak élnek még a folyókban és 
tavakban? Nevezz meg hármat 
közülük! 

 A halaknak oxigénre van szük-
ségük az életben maradáshoz.

Az oxigént tartalmazó víz eljut 
a kopoltyúkhoz. A kopoltyúk a 
halak légzését biztosító szervek. 
(Ezek kopoltyúfedők alatt talál-
hatók, amelyek a fej két oldalán 
helyezkednek el.)

Mivel a kopoltyúk vérereket 
tartalmaznak, a vízből az oxigén a 
halak vérébe jut. Ezután a vér el-
szállítja az oxigént a test minden 
részébe. A víz a kopoltyúfedők 
felemelkedésével távozik. 

Hogyan lélegeznek a halak?NAGYÍTÓ ALATT3

Dolgozzatok csoportban! Vá-
lasszatok egyet az alábbi halfa-
jok közül! Különböző források-
ból gyűjtsetek információkat 
róla, majd mutassátok be tár-
saitoknak, amit megtudtatok! 

BemutatóALKALMAZD!4

  több mint 30 000 halfaj létezik? Egyesek különlegesen néznek ki, mások szokatlanul viselkednek. Egyesek 
például úszóikat arra használják, hogy a víz színén lebegjenek, mások pedig arra, hogy a parton kússzanak. 

tűzhal    repülőhal  murénapörölycápa    

rája   sünhalcsikóhal bohóchal   

1.  Használd az állattan atlaszt, és nevezz meg 
a Fekete-tenger vizében élő öt halfajt! 

ponty

Tudtad-e, hogy...

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: halak – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők
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FEJEZET 3. lecke: Milyen állatok a kétéltűek?

A kétéltűek testfelépítése 

 A kétéltűek gerinces állatok, amelyek két élettérben: 
vízben és szárazföldön élnek.  Testüket vékony bőr borítja. 
 A kétéltűek bőrön keresztül és tüdő segítségével lélegeznek. 
 Négy végtagjuk segítségével változtatják helyüket.  Testhő-

mérsékletük a környezet hőmérsékletének függvényében vál-
tozik.  Petékkel szaporodnak, amelyeket vízbe raknak. 

Állat        Béka      Szalamandra
Mi borítja 
a testét? 
Megfigyelhető 
alkotórészek

fej

végtagok

farok

törzs

kecskebéka

szalamandra

Nálunk is 
előforduló békafaj.

Nálunk is élő 
kétéltű.

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

TUDJ MEG TÖBBET!2

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: kétéltűek – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők

 Milyen állatokat figyelsz meg a képen?  Mit tudsz róluk? 
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  Közép-Amerikában él a vörösszemű levelibéka? Ez a béka napközben a levelek 
közt mozdulatlanul ül, szemeit behunyja. Ha egy állat megtámadja, hirtelen 
kinyitja szemeit, s ez az élénkvörös szín elriasztja támadóját.

  létezik átlátszó bőrű béka is, az üvegbéka? Ennek láthatóak a belső szervei.
  egyes kétéltűeknél, a levelibékákhoz hasonlóan, a bőr színe hasonlít környeze-

tükéhez? Másoknál, épp ellenkezőleg, a nagyon élénk színek 
figyelmeztetik a ragadozókat arra, hogy ne fogyasszák el 
őket, mert mérgezőek. Ilyen például a kék nyílméregbéka.
  a legnagyobb béka az Afrikában élő góliátbéka? Ennek 
testtömege akár 3 kg is lehet.
  a legkisebb béka hossza felnőtt korában sem haladja meg 
az 1 centimétert?
  Kínában él az óriásszalamandra, amely közel 2 méter 
hosszú is lehet?

Mit figyelsz meg? Sügér     Béka
Milyen környezetben él?
Mi borítja a testét?
Hogyan változtatja a helyét?
Hogyan lélegzik? 
Hogyan szaporodik?
Milyen a testhőmérséklete? 

 A szárazföldön a kétéltűek csúsznak-mász-
nak (szalamandrák), vagy ugrálva (béka) vál-
toztatják helyüket. A vízben a kétéltűek úsznak. 

 Egyes békák hátsó lábai hosszabbak, mint 
az elsők; ez segíti őket az ugrásban. A lábujja-
ik között levő hártya pedig valóságos evezővé 
változtatja lábaikat. 

Hogyan változtatják helyüket a kétéltűek?NAGYÍTÓ ALATT3

  Érdekességek a kétéltűek 
világából
  Mivel táplálkoznak 
a kétéltűek? 
  Hogyan vadásznak 
a kétéltűek?

Bemutató

ALKALMAZD!4

2.  Mi történne a békával, ha kizárólag a szárazföldön tartózkodna?
3. Mi a legalapvetőbb különbség a békák és a szalamandrák között?

vörösszemű levelibéka

üvegbéka

kék nyílméregbéka

1.    Hasonlítsd össze a sügért a békával! Jegyezd le a 
Tudományos naplóba mindazt, amit megfigyeltél! 

Tudtad-e, hogy... 

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: kétéltűek – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők
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 A hüllők gerinces állatok, amelyek szárazföldön vagy vízi környezetben élnek.  Testüket vastag 
és pikkelyes bőr borítja.  A teknősök testét még egy kemény páncél is borítja.  Egyes hüllőknek 

négy lábuk van (gyíkok, teknősök, krokodilok), másoknak nincsenek végtagjaik (kígyók).  Tüdővel 
lélegeznek.  Testhőmérsékletük a környezet hőmérsékletének függvényében változik.  Legtöbbjük 
tojásokkal szaporodik, amelyeket a szárazföldre raknak. Egyes hüllők eleven fiakat „szülnek”. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

krokodil

zöld 
gyík

A krokodil a világ 
melegebb vidékeinek 
vizeiben él.

A zöld gyík egy 
hazánkban is 
élő gyíkfaj.

fej

fej
törzs

farok

végtagok

Állat   Krokodil    Gyík     Kígyó    Teknős
Mi borítja 
a testét?
Megfigyelhető 
alkotórészek

törzs

törzs

farok

végtagok

fej
farok

vízisikló
Romániában 
is előforduló, 
nem mérges 
kígyó.

mocsári 
teknős
Romániában a 
legelterjedtebb 
vízi teknős.

fej

törzs

farok

végtagok

4. lecke: Milyen állatok a hüllők?

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1
A hüllők testfelépítése

 Milyen állatokat figyelsz meg?  Mit tudsz róluk? 

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: hüllők – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők
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  a legnagyobb teknős elérheti a 2 méter hosszúságot, és testtömege megha-
ladhatja a 450 kilogrammot? 

  a legnagyobb krokodil hossza meg-
haladja a 7 métert, vagyis hosszabb 
egy futballkapunál?

  a kígyók elképesztő méretű zsák-
mányállatokat is képesek lenyelni?

  a kaméleon gyorsan kiölti nagyon 
hosszú és ragadós nyelvét, és így kapja 
el a rovarokat?

  a kaméleon két szemét egymástól füg-
getlenül képes mozgatni, így mindkét 
szemével különböző képet lát? 

 A  legtöbb hüllő lábai rövidek, oldaltállók, és csúszva-
mászva változtatják helyüket.

 A kígyóknak nincs lábuk. Képesek összetekeredni és felcsa-
varodni, mivel gerincoszlopuk nagyon hajlékony. Egyes kígyók jó 
úszók, mások fára másznak, vagy beássák magukat a földbe.

 A vízi teknősök végtagjai úszólapátokká módosultak.
 A krokodilok a vízben erős farkuk segítségével változtatják 

helyüket. Amikor úsznak, lábaikat testükhöz szorítják, így köny-
nyebben siklanak a vízben. 

Hogyan változtatják helyüket a hüllők?NAGYÍTÓ ALATT3

kaméleon

ALKALMAZD!4

2.  Figyeld meg a képeket! Hasonlítsd össze a szárazföldi teknőst a vízi 
teknőssel! Miben hasonlítanak, és miben különböznek? 

  Mivel táplálkoznak a 
hüllők?
  Különleges hüllők 

Bemutató

óriásteknős

kígyó, amely lenyelte 
a zsákmányát

3.  A boa, a leguán, a kaméleon és az óriásteknős hüllők. Milyen más 
hüllőket ismersz? 

szárazföldi teknős tengeri teknős

boa

Egyes hüllőket (krokodilok 
és kígyók) a bőrükért, míg má-
sokat a húsukért vadásznak. 
Te mit gondolsz erről? 

Fejtsd ki a véleményed! Mi-
lyen intézkedéseket hoznál, 
hogy megakadályozd a vadá-
szatukat? 

Vita
1.  Milyen állatról ír George Topîrceanu az 

alábbi verssorokban? 
Se keze, se lába, mégcsak feje sincsen / Kődarab... De egyszer csak 
a nagy csendben / Kőpáncélja alól fejét kidugja / S lassan-lassan 
elindul útjára. Bajka Zsuzsa fordítása

Tudtad-e, hogy... 

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: hüllők – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők
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fej

lábak

törzs

csőr

farok

szárnyak

strucc

5. lecke: Milyen állatok a madarak? 

A madarak testfelépítése

Állat    Sas
Mi borítja 
a testét?
Megfigyelhető 
alkotórészek

Románia területén élő 
ragadozómadár.

sas
  A madarak gerin-

ces állatok, amelyek kü-
lönböző életterekben élnek. 
  Testüket toll borítja.   Fe-

jükön csőr figyelhető meg. 
  Négy végtagjuk van, az 

elülső kettő szárnyakká mó-
dosult.   Tüdővel lélegez-
nek.   Testhőmérsékletük 
állandó, vagyis nem változik 
a környezet hőmérsékleté-
nek változásával.   Tojások-
kal szaporodnak. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

tyúk    veréb    flamingó   pingvin    

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

36

 Milyen állatokat figyelsz meg a képen?  Mit tudsz róluk? 

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: madarak – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők



37AZ ÁLLATOK VILÁGA

Hogyan változtatják helyüket a madarak? NAGYÍTÓ ALATT3
 A legtöbb madár repül, de 

léteznek röpképtelen madarak 
is. Például a pingvinek nem re-
pülnek, de szárnyaikat úszásra 
használják.

 Azért, hogy repülhessenek, 
a madarak csontváza könnyű, 
üres csontokból áll.

 A  madarak a szárnyak 
csapkodásával és vitorlázás-
sal repülnek. A  szárnyakat a 
madaraknál különösen fejlett 
mellizmok mozgatják. gólyacsapat

fecske fecskefarkú lepke

ALKALMAZD!4
2.  Nemcsak a madarak képesek repülni. Hasonlítsd össze a képen lát-

ható két állatot, találj hasonlóságokat és különbségeket közöttük! 

3.  Az alábbi leírások alapján találd ki, melyik madárról van szó:
a) A tavasz hírnökének tartják.
b) Neki van a legnagyobb tojása. 
c) A déli sarkvidéken él, és nem képes repülni. 
d) Nagyon szépen énekel. 
e) Tojásait más madarak fészkébe rakja.
f) Fekete tollai vannak, és károg. 
g) Megjelenik Románia címerében. 

  Törvény által védett 
madarak Romániában 
  Rekordok és érdekessé-
gek a madarak világából
  A madarak vándorlása
  Hogyan táplálkoznak a 
madarak?

Bemutató

Románia címere

  a fehérfejű sas kitárt szárnyai közötti távolság meg-
haladja a 2 métert – nagyobb, mint az ágyad hossza?
  a kolibrik családjába tartozik a világ legkisebb mada-
ra, a  méhkolibri, amelynek testhossza mindössze 5 
centiméter?
  a strucc a legnagyobb madár a világon?

Szerintetek a ragadozóma-
darak hasznosak vagy károsak 
az ember számára? 

Fejtsétek ki a véleménye-
teket, és indokoljátok meg a 
válaszaitokat! 

Vita

1.  Nevezz meg három vadon élő és 
három háztáji madarat! 

Tudtad-e, hogy... 

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: madarak – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők
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 Az emlősök gerinces állatok, amelyek a szárazföldön (szárazföldi emlősök) vagy a vízben 
(vízi emlősök) élnek.   Az emlősök testének alakját és felépítését befolyásolja a környezet, 

amiben élnek.  Többségük négy lábbal rendelkezik, mások végtagjai szárnyakká vagy úszókká 
alakultak.   Legtöbbjük testét szőr vagy bunda borítja.  Függetlenül a környezettől, amelyben élnek, 
az emlősök tüdővel lélegeznek.  Testhőmérsékletük állandó.  Az emlősök többsége eleven fiakat 
szül, amelyeket az anya a testében termelődő tejjel táplál.  Az ember egy emlős. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

•  Nézd meg a tankönyv digitális 
változatában található 
filmrészleteket!

•  Mutasd be társaidnak, mit 
figyeltél meg! 

Az emlősök testfelépítése

Mit figyelsz meg? Kutya Ló Denevér  Delfin    Sün
Mi borítja a testét?
Megfigyelhető alkotórészek

A helyváltoztatás módja
Élettere

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

38

a d eb c

 Milyen állatokat látsz?  
Mit tudsz róluk? 

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: emlősök – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők
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 Aszerint, hogy mivel táplálkoznak, az emlősöket feloszthatjuk: növényevőkre (növényekkel táp-
lálkoznak), ragadozókra (más állatok húsával táplálkoznak) és mindenevőkre (növényeket és állatokat 
egyaránt fogyasztanak).

Mivel táplálkoznak az emlősök?NAGYÍTÓ ALATT3

Az oroszlán egy ragadozó emlős. 
• Mivel táplálkozik az oroszlán?
•  Milyen más ragadozó állatokat 

ismersz? 

A juh egy növényevő emlős. 
•  Mivel táplálkozik a juh?
•  Milyen más növényevő 

állatokat ismersz?

A medve egy mindenevő emlős.
•  Mivel táplálkozik a medve?
•  Milyen más mindenevő 

állatokat ismersz?

Delfin

ALKALMAZD!4 1.  Hasonlítsd össze a delfint a ponttyal! 
Határozz meg két hasonlóságot és két 
különbséget közöttük! 

  a földikutya Romániában élő em-
lős? A föld alatt él, és szemeit bőr-
redő borítja. 

  a kacsacsőrű emlős nem közönsé-
ges emlős? Tojásokkal szaporodik, 
de fiókáit tejjel táplálja. 

2.  Az alábbi leírások alapján azonosítsd az emlősöket: 
a) repülő emlős;
b) erszényében hordja fiókáját;
c) a legnagyobb szárazföldi emlős;
d) a legnagyobb vízi emlős;
e) csíkos „ruhát” visel;
f) bambuszlevelekkel táplálkozó medve.

3.  Nézegess képeket, vagy tekints meg egy filmet a csimpánzokról!  
Hasonlítsd össze az embert a csimpánzzal! Találj hasonlóságokat és különbségeket közöttük! 

delfin ponty

kacsacsőrű emlős

  Törpék és óriások az 
emlősök világából
  Az állatok szupererői
  Országunk védett emlősei
  Érdekességek az emlősök 
világából

Bemutató

Egyes emlősök bundájából 
ruházati cikkek készülnek. 

Érvelj mellette és ellene!

Vita

földikutya

Tudtad-e, hogy... 

Az élővilág jellemzői • Főbb állatcsoportok: emlősök – általános jellemzők, a közvetlen környezetből vett képviselők
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AZ ÁLLATOK VILÁGA

Ismétlés

Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 
a. Melyik a Föld legnépesebb állatcsoportja? b. Milyen állatok a gerincesek? 
c. Válassz ki két állatcsoportot! Milyen hasonlóságokat és különbségeket találsz közöttük?

A hüllők gerin-
ces állatok, amelyek szárazföldön 
vagy vízi környezetben élnek. 
 Testüket vastag és pikkelyes bőr 

borítja.   Egyes hüllőknek négy 
lábuk van, másoknak nincsenek 
végtagjaik.  Tüdővel lélegeznek. 
 Testhőmérsékletük a környezet 

hőmérsékletének függvényében 
változik.  Legtöbbjük tojásokkal 
szaporodik, amelyeket a száraz-
földre raknak. Egyes hüllők ele-
ven fiakat „szülnek”. 

A madarak 
gerinces állatok, amelyek kü-
lönböző életterekben élnek. 
  Testüket toll  borítja.   Fejü-

kön csőr figyelhető meg.  Négy 
végtagjuk van, az elülső kettő 
szárnyakká módosult.  Tüdővel 
lélegeznek.  Testhőmérsékletük 
állandó, vagyis nem változik a 
környezet hőmérsékletének vál-
tozásával.   Tojásokkal szapo-
rodnak.

Az emlősök ge-
rinces állatok, amelyek a száraz-
földön vagy a vízben élnek.  Az 
emlősök testének alakját és fel-
építését befolyásolja a környezet, 
amiben élnek.  Többségük négy 
lábbal rendelkezik.  Tüdővel lé-
legeznek.  Az emlősök többsége 
eleven fiakat szül, amelyeket az 
anya a testében termelődő tejjel 
táplál.   Testhőmérsékletük ál-
landó.  Az ember egy emlős. 

A rovarok ge-
rinctelen állatok.   Nagyon 
sokféle rovart ismerünk; ők 
a legnépesebb állatcsoport a 
Földön.  A rovarok magányo-
san vagy csoportokban (csalá-
dokban) élnek.  Testük három 
részből áll: fej, tor és potroh.
 Hat lábuk van. A legtöbb ro-

varnak egy vagy két pár szárnya 
van.  Petékkel szaporodnak. 

A kétéltűek 
gerinces állatok, amelyek két 
élettérben: vízben és szárazföl-
dön élnek.   Testüket vékony 
bőr borítja.  A kétéltűek bőrön 
keresztül  és tüdő segítségével 
lélegeznek.  Négy végtagjuk se-
gítségével változtatják helyüket. 
 Testhőmérsékletük a környezet 

hőmérsékletének függvényében 
változik.  Petékkel szaporodnak, 
amelyeket vízbe raknak. 

A halak gerinces ál-
latok, amelyek vízi környezethez 
alkalmazkodtak.   Édesvízben 
vagy sósvízben élnek.   A leg-
több hal testét pikkelyek borít-
ják.  Helyüket úszással  változ-
tatják.  Kopoltyúval lélegeznek.
  Testhőmérsékletük a környe-

zet hőmérsékletétől függően 
változik.   Petékkel (ikrákkal) 
szaporodnak, amelyeket a vízbe 
raknak. 

ROVAROK HALAK KÉTÉLTŰEK

HÜLLŐK MADARAK EMLŐSÖK

A tudósok az állatokat testfelépítésük, élőhelyük, táplálkozásmódjuk és szaporodásmódjuk szerint 
csoportosították. A rovarok, a Földön élő legnépesebb állatcsoport, gerinctelen állatok. A halak, a kétél-
tűek, a hüllők, a madarak és az emlősök gerinces állatok. Az ember egy emlős. 

Állatcsoportok
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1. Az emlősök többségének 
testét bőr vagy bunda bo-
rítja, attól függően, hogy hol 
élnek.

2. A madarak karmai 
csak arra szolgálnak, 
hogy megvédhessék ve-
lük magukat. 

3. A gerinctelen állatok 
legfontosabb sajátossága, 
hogy gerincoszloppal ren-
delkeznek. 

4. Egyes állatoknál az 
orr és a száj az állat po-
fáját alkotja, más álla-
toknak csőrük van. 

I1 Mária és Lajos információkat írtak fel az 
alábbi kártyákra. 

Jelöld be a helyes információkat tartalmazó 
kártyapárok melletti négyzetet!

a. 1 és 2 ;                     c. 1 és 4 ;
b. 2 és 4 ;                     d. 2 és 3 .

I3 Mely állatokhoz tartoznak az alábbi lábak? 
Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

a. gólya, tyúk, sas
b. harkály, pingvin, kacsa
c. kacsa, tyúk, gólya
d. pingvin, kacsa, sas

III Töltsd ki a táblázatot!
Állatok Két példa Milyen környezetben élnek? Hogyan lélegeznek? Hogyan szaporodnak?
Halak
Hüllők

Madarak
Emlősök

I2 Mária friss füvett tett egy 
dobozba. Lajos búza- és kukorica-
szemeket készített elő. Sanyi egy 
tányérra az ebédtől megmaradt 
húsdarabot tette. Irénke egy kis tá-
nyérra salátalevelet tett. 

Melyik gyerek készített elő élelmet a kutyá-
nak? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

a. Mária; b. Lajos; c. Sanyi; d. Irénke.

II Társítsd az A oszlopban felsorolt élőlénye-
ket a B oszlopban található élőhelyükkel! 

A B

vízi 
környezet

levegő

szárazföldi 
környezet

nyúl

delfin

fecske

medve

ponty

 Ismeretfelmérő Munkaidő: 50 perc

I II III

Nagyon jó 3 helyes válasz 4-5 helyes társítás 18-20 helyes válasz
Jó 2 helyes válasz 3 helyes társítás 14-17 helyes válasz

Elégséges 1 helyes válasz 2 helyes társítás 10-13 helyes válasz

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?

A fejezet végén nyomtasd ki a feladatlapot a digitális tankönyvből, és válaszold meg a kérdéseket! 
A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része! 
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Nyomtassátok ki az állatálarcokat ábrázoló képeket a digitális tankönyvből! Vágjátok ki az ábrákat a körvona-
lak mentén, és mindegyikre rögzítsetek egy-egy gumiszalagot, amellyel a fejetekre erősíthetitek azokat! Mindegyik 
álarcon vágjatok két lyukat a szemeteknek, hogy kiláthassatok rajtuk! Így felszerelkezve szervezzetek olyan játé-
kokat, amelyek segítenek abban, hogy megjegyezzétek a különböző állatok jellegzetességeit! Hogyan? Alkossatok 
csoportokat különböző szempontok szerint!  Alkossatok hat csoportot: rovarok, halak, kétéltűek, hüllők, mada-
rak, emlősök!  Alkossatok három emlőscsoportot: növényevők, ragadozók, mindenevők!  Alkossatok egy olyan 
csoportot, amelyekbe repülő állatok tartoznak!  Alkossatok egy olyan csoportot, amelybe tojásokkal/petékkel 
szaporodó állatok tartoznak!  Alkossatok egy olyan csoportot, amelybe olyan állatok tartoznak, amelyek testét 
szőr vagy bunda borítja!  Alkossatok egy olyan csoportot, amelybe vízben élő állatok tartoznak!  Alkossatok egy 
olyan csoportot, amelybe hazánkban élő állatok tartoznak!  Alkossatok két csoportot: vadállatok és háziállatok! 

ló bagoly panda tigris macska majom

hal krokodil nyúl hiúz farkas ember

cápa sas tehén sarki róka bárány zsiráf elefánt

vaddisznó

kutya

teknős medve

bika

setrés viziló zebra

kígyó méh katicabogár pillangó béka

hódkecskedenevérbubál antilophiéna

juh sün csibe

tyúk egérszarvastehénember

jávorszarvas

Csoportmunka • Álarcok játéka  

AZ ÁLLATOK VILÁGA
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A testek – tulajdonságok és 
átalakulások

1. lecke: Melyek a testek tulajdonságai? 
2. lecke: Hogyan alakulnak át a testek? 

3. lecke: Milyen tulajdonságai vannak a fémeknek? 
Ismétlés és ismeretfelmérő 

A fejezet végén olyan dolgokra leszel képes, mint a(z): 
  Élő és élettelen testek tulajdonságainak meghatározása   Testek, jelenségek és folyamatok bizonyos 

szempontok szerinti összehasonlítása  A környezet tervszerű feltárására vonatkozó kutatás menetének meghatározása
Az adott terv alkalmazása a környezet feltárására vonatkozó kutatás során   A kutatás különböző szakaszaiban tett 
megfigyelések grafikonos ábrázolása (táblázatokkal, diagramokkal, egyszerű ábrákkal)  Következtetések megfogalmazása 
a kutatás eredményei alapján  A kutatás során levont következtetések bemutatása adott terv alapján

3.
FEJEZET
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 A körülöttünk levő tárgyakat és élőlényeket testeknek nevezzük. A testek anyagból 
vannak. Anyagnak nevezünk bármit, ami helyet foglal a térben. 
 A testek kinézetük (alak, hosszúság, szélesség, magasság, kiterjedés, térfogat) vagy belső 

felépítésük (halmazállapot, tömeg – az anyagmennyiség, amelyet tartalmaznak) alapján hason-
líthatnak egymáshoz, vagy különbözhetnek egymástól. Ezeket a tulajdonságokat érzékszerveink 
segítségével felbecsülhetjük, vagy mérőeszközök segítségével megmérhetjük. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

 Miért van szükség szabvány mértékegységekre? 

A tanulmányo-
zott tárgy  

megnevése

Méretek (magas-
ság, hosszúság, 

szélesség)
Szín Tömeg Térfogat Milyen 

anyagból 
készült?

Más meg-
figyelések

becsült mért becsült mért

Tevékenység. Szükséged lesz: méteresre vagy mérőszalagra. Hogyan járj el? Mérd meg az osztályban 
található egyes tárgyak (könyv, füzet, pad) méreteit! 

Kutatás. Szükséged lesz: mérőhengerre, vízre, mérlegre. Hogyan járj el? Határozd meg különböző testek 
(radír, kő, alma, burgonya) tömegét és térfogatát! Egészsítsd ki a munkalapot a Tudományos naplóban! 
Hagyd üresen azokra a tulajdonságokra vonatkozó helyeket, amelyeket a rendelkezésedre álló eszközök 
segítségével nem tudsz megmérni! Használd fel Lajos jegyzeteit! 

1. lecke: Melyek a testek tulajdonságai? 

V1= 55 milliliter V2= 75 milliliter

V2

1. lépés: Egy mérőhengerbe vizet töltök, és leolvasom a víz 
térfogatát. Beírom az értéket egy táblázatba (V1). 2. lépés: Be-
lehelyezem a testet a mérőhengerbe, és leolvasom a víz szintjét 
(V2). Miután a testet a vízbe helyeztem, a víz szintje megemelke-
dett. Beírom az információt a táblázatba. 3. lépés: Kiszámítom a 
V2 és a V1 közötti különbséget, így megtudom a test térfogatát. 

Kövesd a lépéseket, amelyekkel Lajos megmérte egy test térfogatát: 

3. lépés2. lépés1. lépés

Hogyan tudhatom meg egy kocka 
méreteit, tömegét és térfogatát?

V2-V1=

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1  Hogyan lehet megmérni egy test méreteit?
 Milyen mérőeszközöket ismersz?

Miért szükséges megmérni a testek méreteit? 

Testek – jellemzőik • A testek jellemzői (forma, szín, hosszúság, kiterjedés, tömeg, térfogat)
• Halmazállapotok (szilárd, folyékony, gáz) – forma és térfogat szerinti felismerésük

V1

3.
FEJEZET
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A testek halmazállapotaiNAGYÍTÓ ALATT3

egy vizet tartalmazó mérőpohár. Jegyezd le a lépéseket a Tudományos  
naplóba! Használd Lajos módszerét, amelyet a lecke elején mutattunk be!
2. Csoportjáték: Tárgyvadászat. Alkossatok csoportokat! Jegyezzétek le a Tudományos naplóba az 
osztályban található, mérések segítségével azonosított legkisebb és legnagyobb tárgyat! Az a csapat 
nyer, amelyik helyesen azonosította a testeket.
3. Játék: Találd ki a tárgyat! A tanító egy vászonzsákba helyez egy titkos tárgyat. Mindegyik tanuló bele-
nyúl a zsákba, és megtapogatja a tárgyat, majd a Tudományos naplójába lejegyzi, mit tapasztalt, és meg-
próbálja beazonosítani a tárgyat anélkül, hogy látná. A játék végén hasonlítsátok össze a jegyzeteiteket!
4. Játék: Jó megfigyelő vagy? Figyelj meg egy tárgyat egy percen keresztül! Takard le a tárgyat, majd 
emlékezetből válaszold meg a társaid által feltett, a tárggyal kapcsolatos öt kérdést! Figyeld meg ismét a 
tárgyat, de most jegyezz le minél több információt a Tudományos naplóba! Ismét takard le a tárgyat, és 
válaszold meg újra ugyanazokat a kérdéseket! Használd a jegyzeteidet is! Melyik alkalommal válaszoltál 
több kérdésre helyesen? Miért? 

ALKALMAZD!4

a.  összenyomás 
előttA testek halmazállapotát kinézetük alapján ha-

tározhatod meg, valamint aszerint, hogy hogyan 
viselkednek akkor, amikor meg akarod változtatni 
tulajdonságaikat. 

 Egy szilárd halmazállapotú (általában merev) 
test saját alakkal és saját térfogattal rendelkezik. 

 Egy folyadék helyet foglal a térben (saját tér-
fogata van), de nem rendelkezik saját alakkal; 
felveszi az edény alakját, amiben található. 

 Egy gáz nem rendelkezik sem saját alakkal, 
sem saját térfogattal; kitölti a rendelkezésére álló 
teret (térfogatot).  

A gázok tulajdonságai különböznek a szilárd 
anyagok és a folyadékok tulajdonságaitól. A fecs-
kendőben levő gáz térfogatát csökkentheted, azál-
tal, hogy kisebb helyre nyomod össze. 

levegő

b. összenyomás 
után

A tejszínhab és a homok szilárd vagy fo-
lyékony halmazállapotú testek? Indokoljá-
tok meg válaszaitokat! 

Vita

1. Kutatás: Tudd meg, mennyi levegő van egy lu-
fiban! Rendelkezésedre áll egy lufi, valamint  

  a szín a testek által a szembe visszavert fény 
által kiváltott érzet? Mindegyik élőlény más-
képp látja a világot. 

Tudtad-e, hogy…

 Hogyan lehet megmérni egy test méreteit?
 Milyen mérőeszközöket ismersz?

Miért szükséges megmérni a testek méreteit? 
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2. lecke: Hogyan alakulnak át a testek? 

 Miért száradnak meg hamarabb a kiteregetett ruhák, ha erősen tűz a Nap?
 Miért szárad meg a hajad, amikor hajszárítót használsz?  Miért fagy meg a fagyasztóba tett víz?  

 Ha egy test hőt (energiát) kap, felmelegszik, és megváltozhat a halmazállapota. Ha egy 
szilárd anyag megfelelő mértékben felmelegszik, megolvad, vagyis cseppfolyóssá alakul. 

 Ha egy folyadékot melegítenek, ez elpárolog vagy gáz halmazállapotúvá (gőzzé) alakul. 
 Ha egy test hőt (energiát) ad le, lehűl, és megváltozhat a halmazállapota. Ha egy folyadék túl sok 

hőt veszít, megfagy (megszilárdul), vagyis szilárd halmazállapotú lesz. 
 Ha egy gáz túl sok hőt veszít, lecsapódik, vagyis cseppfolyós halmazállapotúvá alakul. 

Ezek a jelenségek a természetben mennek végbe, de az ember is előidézheti őket.

TUDJ MEG TÖBBET!2

A kiteregetett ruhából a víz a Nap mele-
gének hatására … . Így a ruhák … lesznek. 
A meleg hatására a fagylalt … . A nedves haj 
a hajszárító által termelt … hatására meg-
szárad. A csokoládé … a csokoládé felmele-
gedésének következménye. 

Egészítsd ki a Tudományos naplóban:

A tárgy meg-
nevezése

Kezdeti 
állapot

Végső 
állapot

Mi váltotta 
ki az állapot 
változását?

ruha nedves száraz a meleg
csokoládé szilárd olvadt a meleg

…

Egészítsd ki a Tudományos naplóban a minta szerint: 

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1  Miért olvad el melegben a csokoládé vagy a fagylalt?
 Miért párásodnak be az ablakok télen?

      
 olvadás 

 fagyás  
 (megszilárdulás) gőzök lecsapódás 

 párolgás 

szilárd folyadék

    

Az anyag átalakulási formái • Olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás

a

d e f

b c

3.
FEJEZET
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2.  Az alábbi képeken különböző folyamatokat és azok következményeit figyelheted meg. Ezek közül 
melyik ábrázolja egy anyag halmazállapot-változását? 

Kutatás. Melyik párolog el gyorsabban: a víz 
vagy az egészségügyi szesz?

Szükséged lesz: egy ceruzára, két pohárra, két 
szalvétára, egy hosszú vonalzóra, egy tű nélküli 
fecskendőre, vízre, egészségügyi szeszre. Hogyan 
járj el? Készíts egy mérleget a következőképpen: he-
lyezz egy ceruzát a két lefordított pohárra! A hosz-
szú vonalzó mindkét végére teríts egy-egy szalvétát! 
A fecskendő segítségével a baloldali szalvétát itasd 
át 7 milliliter vízzel, a jobb oldalit 7 milliliter egész-
ségügyi szesszel! Helyezd a vonalzót a ceruzára úgy, 
hogy az egyensúlyban legyen! Segít a mellékelt kép. 
Várj néhány percet! Mit gondolsz, mi fog történni? 

ALKALMAZD!4

NAGYÍTÓ ALATT3 A folyadékok párolgása

3.  Miért száradnak meg a vízfestékkel készített rajzaid?

b. Egy csokoládédarab megolvadása

d. Egy fa növekedése

c. Kőfaragás

c. Homokvár építése

a. Egy papír eltépése 

1.  Az anyag milyen három halmazállapotáról tanultál, és hogyan befolyásolja 
a meleg az anyagok halmazállapotát? 

A verejtékezés egy olyan 
folyamat, amely segítségével 
a tested megőrzi állandó hő-
mérsékletét. A leckében ta-
nultakat felhasználva magya-
rázd meg ezt a jelenséget! 

Bemutató

 Szobahőmérsékleten a folyadékok elpárolognak, mert környezetükből hőt vesznek fel. 
 A testek halmazállapot-változásai nemcsak a környezet tulajdonságaitól (például a környező levegő 

hőmérséklete), hanem a testek sajátosságaitól is függnek. Így lehetséges az, hogy ugyanazon a hőmér-
sékleten egyes folyadékok gyorsabban elpárolognak, mint mások. 
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3. lecke:  Milyen tulajdonságai vannak 
a fémeknek? 

 Milyen anyagokból készülnek a sportolók érmei? 

Milyen tulajdonságai vannak a fémeknek?

A tanulmányozott tárgy 
megnevezése

Szín Halmazállapot
Vonzza-e 

a mágnes?
Egyéb 

megfigyelések
rézhuzal

ezüstgyűrű

vasszeg

alumíniumkanál

Egészítsd ki a megfigyelőlapot a Tudományos naplóban! 

1. Kutatás – Szükséged lesz: egy mágnesre és néhány, a fenti ábrán láthatókhoz hasonló, különböző 
anyagokból készült apró tárgyra. 

Hogyan járj el? Figyeld meg a fenti ábrán látható testek kinézetét és az őket alkotó anyagok halmazál-
lapotát! Vonzza ezeket a testeket a mágnes vagy sem?

2. Kutatás – Szükséged lesz: két jégkockára, alufóliára és papírlapra. 
Hogyan járj el? Csomagold be az egyik jégkockát alufóliába, a másikat pedig papírba! A két jégkocka 

közül melyik tűnik hidegebbnek? 

rézhuzal ezüstgyűrű vasszeg alumíniumkanál

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

Testek – jellemzőik • Fémek tulajdonságai. Felhasználásuk

3.
FEJEZET
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ALKALMAZD!4 Fém Keménysége Súlya
vas nagy nehéz
réz közepes nehéz

alumínium kicsi könnyű
arany kicsi nehéz
ezüst közepes nehéz

 

lyikét űzöd: a. ékszerész b. repülőmérnök c. építész d. villanyszerelő
Milyen fémekre van szükséged a munkád során? Indokold meg vá-
lasztásodat!

2. Az aranyat és az ezüstöt már a 
legrégebbi időkben is dísztárgyak 
készítésére használták. Mit gon-
dolsz, miért erre a célra használták 
ezeket?
Keress rá a Román Nemzeti Törté-
nelmi Múzeum honlapjára, és azo-
nosíts néhány történelmi kincset!

 Szobahőmérsékleten a fémek szilárd anyagok, kivéve a higanyt, amely egy folyékony fém. 
 A fémek nem átlátszóak. Ezek különböző színűek: a vas szürke, a réz vöröses, az arany sárga.

 A fémek sajátosan csillognak; ezt fémes fénynek nevezzük.  Egyes fémek puhábbak, mások 
keményebbek. Ezt a tulajdonságukat keménységnek nevezzük. Az ólom puha fém, a vas keményebb. 

 Nagyon magas hőmérsékletre hevítve a fémek megolvadnak. Így a szilárd halmazállapotból 
cseppfolyósba mennek át. Folyékony állapotban a fémek összekeverhetők, ötvözeteket hozva létre. 
Ilyen ötvözet a bronz, a sárgaréz stb. 

 A fémek jól vezetik a hőt és az elektromos áramot.  Egyes fémeket vonzza a mágnes: a vasat, 
a nikkelt, a kobaltot.  A fémeket a föld mélyén (a bányákban) található ércekből nyerik ki. 

 A hétköznapi életben gyakran használt fémek közé tartozik a vas, az alumínium, az ezüst, a réz, a 
cink, az ólom. Az acél egy olyan anyag, amely vasat tartalmaz. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

Az 
50 banis 
pénzérme 
sárgarézből 

készül, ami a réz és 
a cink ötvözete. 

1.  Szerepjáték – Mesterségek: Képzeld el, 
hogy a következő mesterségek valame-

A fémek felhasználása

 Az alumínium egy könnyű fém, ame-
lyet repülőgépek és gépjárművek gyártásához 
használnak. 

 Az ezüstöt tükrök, akkumulátorok, ék-
szerek készítéséhez használják. 

 Az aranyat ékszerkészítésre és egyes 
áramkörök részeinek gyártására használják. 

 A rézből elektromos huzalokat, vízveze-
tékcsöveket, pénzérméket gyártanak. 

 A vasat épületeknél, a gépjárműgyár-
tásban, mágnesek és szerszámok gyártásánál 
használják. 

 

  A fémek újrahasznosítása
A régi, használatból kivont 

fémtárgyakat be lehet olvasz-
tani, és más tárgyak készítésé-
hez újra felhasználni.

Készíts egy plakátot, amely-
lyel népszerűsíted a fémből ké-
szült tárgyak újrahasznosítását!  

Bemutató

NAGYÍTÓ ALATT3

dákkori aranykarkötő
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Ismétlés

 I.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!  
a. Hogyan alakulnak ki a hópelyhek? b. Milyen alakúak lehetnek a hópelyhek? 
c. Milyen más halmazállapot-változáson mennek át a testek? 

II. Írd le a következő testek három tulajdonságát: hópehely, lakat, mákszem!

Nincs két egyforma jégkristály, mivel nem ugyanolyan 
hőmérsékleti és nedvességi viszonyok között utaznak. Kü-
lönböző hőmérsékleten különböző alakú kristályok kelet-
keznek. Például nagyon alacsony hőmérsékleten tűszerű 
jégkristályok jönnek létre, kevésbé hidegben pedig vékony 
lapocskák. 

A csillag alakú kristályok, amilyeneknek mi a hópelyhe-
ket hisszük, nagyon ritkák. A valóságban a hópelyhek sza-
bálytalan alakúak, mivel egyes részeik megolvadnak miköz-
ben lefelé hullnak.  

Télen a hópelyhek elképesztően változatos alakban és nagyságban 
hullnak le a földre. A legmeglepőbb pedig az a tény, hogy a hópelyhek 
milliói között nincs két egyforma. 

Mikroszkóp alatt a hópehely úgy néz ki, mint egy kristályfürt. Leggya-
koribbak az 1 milliméter és 1 centiméter közötti nagyságúak, de néha 
ennél nagyobbak is lehetnek.  

 
A hópelyhek meséje a lég-
körben kezdődik, ahol a hideg 
levegő hatására a vízcseppek, ame-
lyek por és hamu részecskékkel talál-
koznak, megfagynak. Így nagyon apró, 
jégkristályoknak nevezett megfagyott 
vízszemcsék keletkeznek. Mivel ezek 
nehezebbek, mint a levegő, lehullnak a 
felhőkből, és útban lefelé melegebb le-
vegőrétegeken haladnak át. Megned-
vesednek és más kristályokkal fagy-
nak össze, így lassan létrejönnek 
azok a hópelyhek, amelyeket 
megfigyelhetünk.  

A hópelyhek meséje

3.
FEJEZET
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III Mérleg segítségével meghatározták 
egyes testek tömegét, és az adatokat a mel-
lékelt grafikonon ábrázolták.

Egészítsd ki a hiányzó részeket úgy, hogy a 
kijelentések helyesek legyenek!

a. A B test tömege … kilogramm.
b. A(z) … test tömege a legnagyobb.
c. A testek tömegük növekvő sorrendjébe 

helyezve: …, …, …, …, …, …, … . 

1
0

A B C D E F G

2
3
4
5
6
7
8

test

tö
m

eg
 (k

ilo
gr

am
m

)

II Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszold meg 
a kérdéseket! Mária négy pohárba vizet öntött. A poharakban kü-
lönböző hőmérsékletű víz van. Mindegyik pohárba ugyanakkora 
jégkockát tett. Megmérve azt az időt, ami alatt a jégkockák teljesen 
elolvadtak a poharakban, Mária megfigyelte, hogy a leghamarabb a 
4. pohárban olvadt el a jégkocka, legkésőbb pedig az 1. pohárban. 
A 2. és 3. pohárban ugyanabban az időben olvadt el a jégkocka.

A.  Melyik pohárban  volt legmelegebb a víz?  
a. az 1. pohárban b. a 2. pohárban c. a 3. pohárban d. a 4. pohárban

B.  Melyik pohárban  volt leghidegebb a víz?  
a. az 1. pohárban b. a 2. pohárban c. a 3. pohárban d. a 4. pohárban

C.  Melyik poharakban volt ugyanolyan hőmérsékletű a víz?  
a. az 1. és 2. pohárban b. az 2. és 3. pohárban c. az 3. és 4. pohárban d. az 4. és 1. pohárban

1 2 3 4

IV Találj két-két tárgyat, amelyeket a következő anyagokból készítenek:  a. vas b. arany c. alumínium! 

I Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 
A.  Ha egy szilárd anyag folyékonnyá alakul, visszaalakulhat-e szilárddá? 

a. Nem, többé nem alakul vissza szilárddá. b. Igen, melegítéssel. c. Igen, hűtéssel. 
B.   A cukor és a só is kiönthető a tartóból. Folyékonyak vagy szilárd halmazállapotúak?  

a. szilárdak b. folyékonyak c. se nem szilárdak, se nem folyékonyak
C.  Hogyan érzékelheted egy nyitott üvegben levő parfüm illatát, ha te a szoba másik 

részében vagy?  
a. A folyadék a szoba levegőjén keresztül eljut az orrodig.  
b. A folyadék elpárolog, és gőzzé alakulva szétoszlik a szobában. 
c. Csak annak a folyadéknak az illatát érezheted, amelyik közvetlenül az orrod alatt van. 

 Ismeretfelmérő Munkaidő: 50 perc

I II III IV
Nagyon jó 3 helyes válasz 3 helyes válasz 9 helyes válasz 6 helyes válasz

Jó 2 helyes válasz 2 helyes válasz 7–8 helyes válasz 4–5 helyes válasz
Elégséges 1 helyes válasz 1 helyes válasz 5–6 helyes válasz 3 helyes válasz

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?

A fejezet végén nyomtasd ki a feladatlapot a digitális tankönyvből, és válaszold meg a kérdéseket! 
A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része! 
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I. Olvasd el figyelmesen az alábbi táblázatban levő állításokat! Mindegyik állítás esetén döntsd el, hogy 
egyetértesz-e vele vagy sem! Ezután a három lehetőség közül jelöld be az egyiket! 

Állítások
A tevékenység során …

Az én válaszom:

Egyetértek Határozatlan 
vagyok

Nem értek 
egyet

a. új dolgokat fedeztem fel és tanultam meg. 

b. érdekes információ forrásokat használtam. 

c. eszmecserét folytattam társaimmal. 

d. elfogadtam a társaim által ajánlott megoldásokat is. 

e. rájöttem, hogy többre lennék képes. 

f. nyugodt és felszabadult voltam. 

Mindegyik  
fejezet végén töltsd le  

a megfigyelőlapot  
a digitális tankönyvből,  

és egészítsd ki!

Megfigyelőlap

Töltsd le a megfigyelőlapot a tankönyv digitális változatából! Töltsd ki, és őrizd meg a portfóliódban! 

II. 3-2-1 módszer 
Jegyezz le ebben a fejezetben tanult három fogalmat, két olyan gondolatot, amelyről az elkövetkezőkben 
többet szeretnél megtudni, és egy készséget vagy képességet, amelyről úgy véled, hogy elsajátítottad a tevé-
kenységek során!  

III. Milyen mértékben teljesítetted az egyes kutatásokat/projekteket? Használd mintának a táblázatot!

Elégséges Jó Kitűnő

Az eszközök 
használata

Megpróbáltam megfelelő eszközö-
ket/anyagokat használni. 

Néhány hasznos eszközt és 
anyagot használtam. 

Megfelelő és hasznos eszközö-
ket és anyagokat használtam. 

Az adatok 
begyűjtése

Néha, segítséggel és társaim 
kiegészítésével elmagyaráztam 
mit csinálok, méréseket végeztem/
lejegyeztem az adatokat, és/vagy 
a megfigyeléseket.

Segítséggel elmagyaráztam 
mit csinálok, méréseket 
végeztem, lejegyeztem az 
adatokat, és/vagy a megfi-
gyeléseket.

Mindenki számára érthető-
en elmagyaráztam mit csi-
nálok, méréseket végeztem, 
lejegyeztem az adatokat és/
vagy a megfigyeléseket. 

A következteté-
sek megfogal-
mazása

Következtetéseket fogalmaztam 
meg, amelyeket bemutattam 
társaimnak, de ezek kiegészítésre 
és pontosításra szorultak.   

Segítséggel helyes és pontos 
következtetéseket fogal-
maztam meg és mutattam 
be társaimnak. 

Helyes és pontos következte-
téseket fogalmaztam meg és 
mutattam be társaimnak. 

Szakaszok
Szint 

    A tevékenységek végén töltsd ki ezt a megfigyelőlapot! Ennek segítségével értékelheted  
saját tevékenységedet. Lépésről lépésre felfedezed majd, hogy milyen mértékben vettél  
részt a feladatok megoldásában, mennyire dolgoztál jól, és milyen volt a hangulatod. 
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Életterünk – a Föld
1. lecke: Hogyan befolyásolja a víz, a levegő és a talaj az életet a Földön? 
2. lecke: Melyek a természetes erőforrások? 3. lecke: A víz körforgása a 

természetben 4. lecke: Melyek a természeti jelenségek?
5. lecke: Hogyan befolyásolja az ember az élőhelyet?  Ismétlés és 

ismeretfelmérő  Olvasmány: Felfedező szeretnék lenni!

A fejezet végén olyan dolgokra leszel képes, mint a(z): 
  Élő és élettelen testek tulajdonságainak meghatározása   Testek, jelenségek és folyamatok bizonyos 

szempontok szerinti összehasonlítása   A környezet tervszerű feltárására vonatkozó kutatás menetének 
meghatározása  Az adott terv alkalmazása a környezet feltárására vonatkozó kutatás során  A kutatás különböző 
szakaszaiban tett megfigyelések grafikonos ábrázolása (táblázatokkal, diagramokkal, egyszerű ábrákkal)  Követ-
keztetések megfogalmazása a kutatás eredményei alapján  A kutatás során levont következtetések bemutatása 
adott terv alapján  A viselkedésünk környezetre gyakorolt hatásainak felismerése

4.
FEJEZET
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1. lecke:  Hogyan befolyásolja a víz, a levegő 
és a talaj az életet a Földön?

 Milyen az alakja?
 Vannak természetes holdjai?
 Változtatja helyét az űrben? Hogyan?
 Miből áll a Föld, mint bolygó?
 Mi található a Föld felszínén?
 Mit tudsz a Földön élő élőlényekről?

Figyeld meg a képeket! Képzelj el egy utazást az űrben! 
Válaszolj a Föld nevű bolygóval kapcsolatos kérdésekre! 

Tevékenység. Egészítsd ki a pontozott részeket az ismert fogalmakkal: 

A Föld egyike a Nap körül keringő nyolc … . Az űrből nézve a Föld a pólusainál lapított, gömbre 
hasonlít. A  Föld felszínét … és víz borítja. A  Földet gázokból álló burok veszi körül, amelyek a 
… képezik, és egyetlen természetes holdja a … . Az ismert adatok alapján ez az egyedüli bolygó, 
amelyen élet van. 

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

A Föld mint élettér • A víz, a levegő, a talaj. Vízforrások – típusok, felhasználásuk

4.
FEJEZET
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1. Mi történne, ha nem lenne levegő? 
2. Mi történne, ha nem lenne talaj? 
3. Mire használják az állatok az oxigént? 
4.  Hogyan jutnak el az emberek a felszín alatti 

vizekhez, hogy azokat ivóvíz forrásként 
hasznosítsák? 

ALKALMAZD!4

  1 cm vastagsá-
gú talaj képző-
dése legalább 
100 évig tart?

tó óceán folyó

A levegő olyan gázok keveréke, amelyeknek különböző szerepük 
van a növények és állatok életében. Az egyik ilyen gáz az oxigén, 
amely elengedhetetlen az élethez. A levegőt nem láthatjuk, de érez-
zük azt. A légkör megvédi az élőlényeket az erős napsugárzástól. 

A talaj a Föld felszínén található vékony réteg, amelyet kőzet-
darabok, növényi és állati maradványok, víz és levegő alkot. A talaj 
alatt egy köves réteg (anyakőzet) található. A talaj termékenysége 
azt jelenti, hogy az mennyire gazdag a növények számára szükséges 
tápanyagokban. A talajban rögzülnek a növények gyökerei. 

légkör

 Ivóvíz források
Keress információkat, és ké-
szíts egy plakátot, amelyben 
különböző ivóvíz forrásokat és 
az ivóvíz-előállítás folyamatait 
mutatod be!

Bemutató

A szárazföld kontinensekre oszlik, amelyeket tengerek és óceánok választanak el egymástól. 
 A szárazföld képezi a szárazföldi élőhelyet.  A szárazföld felszínén egy vékony, talajnak neve-

zett réteg található.  A víz képezi a vízi élőhelyet, míg a levegő a repülő életmódot folytató élő-
lények élőhelyét.  A víz, a levegő és a talaj olyan környezetet képeznek, ahol a földi élet kifejlődhet. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

A víz. Minden élőlénynek az életben maradáshoz vízre van szüksége. A víz megtalálható a Föld 
mélyén és a felszínén, valamint a légkörben is. 

A felszíni vizek a csapadékból származnak, és folyóvizek (folyók, folyamok) vagy állóvizek (lápok, ta-
vak) lehetnek. Nagy mennyiségű víz található a tengerekben és óceánokban, valamint  a gleccserekben, 
jéghegyekben is. A légkörben levő víz vízgőzök, vízcseppek és jégkristályok formájában található. A 
légkörben található víz nagy része felhőket képez, amelyekből csapadék (eső, hó) hull. A felszín alatti 
vizek is a csapadékból származnak. A vizeket édesvízre és sós vízre oszthatjuk. A Föld több, mint kéthar-
madát víz borítja, de ennek a víznek csak nagyon kis része iható. 

Víz, levegő, talajNAGYÍTÓ ALATT3

Tudtad-e, 
hogy…

Soha ne fogyassz olyan vizet, amelyről nem tudod biztosan, hogy iható-e!  
Súlyosan megbetegedhetsz tőle! 

talaj
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2. lecke: Melyek a természetes erőforrások?

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1
 Honnan származik a só, és mire használható? 
 Mire használják a kőszenet?
 Honnan származik a háztartásban használt földgáz? 

erdő    víz       talaj       só

kőszén         kőolaj     ásvány     földgáz

Természeti  
források

Hol található?
Tulajdonságok 

(halmazállapot, szín, 
szag stb.)

Felhasználás

erdő
víz

talaj
só

kőszén
kőolaj
ásvány
földgáz

Egészítsd ki a megfigyelőlapot a Tudományos naplóban! 

  A természeti erőforrások a Földön található kincsek összességét jelentik.  Az erdők, 
a vizek és a talaj felszíni erőforrások.  A kőszén, a kőolaj, a földgáz és az ásványok alta-

lajkincsek.  A sót a föld alól is kitermelhetik, de a tengerek és óceánok vizéből is kinyerhetik. 
 A levegő és a Nap is természetes erőforrások. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

A Föld mint élettér • Természeti erőforrások – típusok, felelősségtudatos gazdálkodás

4.
FEJEZET
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 Napjainkban az ember által felhasznált legfontosabb energiaforrások a kőszén, a földgáz és a kő-
olaj. Ezek nagyon hosszú idő alatt alakultak ki. Ezek az erőforrások végesek, és használatuk negatív hatás-
sal van a környezetre. Ezért felelősségteljesen kell őket felhasználni.  Az elektromos energia más forrá-
sokból is előállítható, amelyek bőségesen rendelkezésünkre állnak. Energia nyerhető: • a Napból – nap-
elemek segítségével; • a szélből – a szél-
erőművek (szélturbinák) segítségével; 
• a vízből – a vízerőművek segítségével.

Napjainkban az emberek egyre több, 
ezekből a forrásokból származó energiát 
próbálnak meg használni.

A források felhasználásaNAGYÍTÓ ALATT3

Kőolaj
• benzin és gázolaj

• műanyag
• műszál

Kőszén
• fűtés
•  elektromos energia 

előállítása

Földgáz
• fűtés
•  különböző 

vegyipari termékek 
előállítása

Só
•  élelmiszerek 

tartósítása
•  különböző vegyipari 

termékek előállítása

1.  Mire használható az elektromos energia? Mutass be három példát! 
2.  Mindent, ami a táskádban található, tedd ki a pad tetejére! Csoportosítsd 

őket az szerint, hogy milyen anyagból (műanyag, fa stb.) készültek! 
Többségük milyen anyagból készült? 

ALKALMAZD!4

 A jövő háza
A feladatod az, hogy megter-

vezd a jövő lakóházát. Készíts 
leírást róla, és rajzold le! Mű-
ködtetéséhez használj „tiszta” 
energiaforrásokat (nap, szél, 
víz)! 

BemutatóHa gázsza-
got érzel, 

nyisd ki az 
ablakot! Ne 
kapcsold fel 
a villanyt! Ez 
robbanást 
okozhat! 

szélturbinák napelemek

Kőzetek
• szerszámok
• felszerelések
• építkezések

Erdők
• építkezések
• energia 
• papír
• bútor

Talaj
• növénytermesztés

Víz
• energia
• hajózás
• szórakozás
• higiénia

Az élethez természetes erőfor-
rásokra van szükségünk. Az erőfor-
rások végesek. Szerinted kötelesek 
vagyunk megőrizni az erőforráso-
kat az elkövetkező nemzedékek szá-
mára, vagy úgy gondolod, hogy ők 
majd találjanak maguknak új forrá-
sokat? Érvelj! 

Vita

3.  Látogass el a legközelebbi földtani múzeumba vagy a bukaresti Nemzeti Földtani Múzeumba, hogy 
megcsodálhasd az altalajkincsek csodálatos gyűjteményét! 
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3. lecke: A víz körforgása a természetben 

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1  Vajon mozog-e a Földön található víz?
 Szerinted mi váltja ki a víz mozgását? 
 Miért párásodnak be az autók ablakai télen?

1. Kutatás
Szükséged lesz: 4 átlátszó pohárra, forró vízre és egy jégkockára. 
Hogyan járj el? 1. Tölts tele forró vízzel két poharat! 2. Mind-

két pohárra helyezz egy-egy lefordított, átlátszó poharat! 
3. Az egyik lefordított pohár tetejére tegyél egy jégkockát, és 
várj 2-3 percet!  4. Távolítsd el a jégkockát, és töröld le a helyén 
maradt vizet! 5. Figyeld meg mindkét felső pohár alját!  Mit 
figyelsz meg?

A víz folyamatosan párolog az óceánokból, tengerekből, fo-
lyókból stb. Mit gondolsz, mi történik a vízpárával, amikor feljut 
a légkörbe, és találkozik a hideg levegővel? Hogyan magyarázza 
a kísérleted a  lecke címében megfogalmazott témát? 

LECSAPÓDÁS

SZIVÁRGÁS

PÁROLGÁS

VÍZGŐZÖK 
SZÁLLÍTÁSA

CSAPADÉK

FELSZÍN ALATTI VIZEK

CSAPADÉK

A Föld mint élettér • A felszíni vizek mozgása • A víz halmazállapot változásai. A víz körforgása

4.
FEJEZET
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 A víz a Föld felszínén halmazállapotának megváltozása nélkül is mozog. Ilyen mozgásokra példa a 
hullámzás, a tengeráramlatok, a folyók sodrása, a gleccserek haladása stb. 

 A Földön található víz állandó mozgásban van.  Ez a mozgás történhet a halmazállapot 
megváltozásával vagy halmazállapot-változás nélkül.  A természetben való körforgása 

során a víz mindenhová eljut, lehetővé téve ezáltal az életet a Földön.  A Nap a legfontosabb 
tényező, amely kiváltja a víz mozgását a Föld felszínén a párolgás és a növények párologtatása, 

valamint az állatok verejtékezése révén.  A felhőkből a víz csapadék formájában visszahull a Föld 
felszínére.  A csapadékvíz lefolyik a lejtőkön, vagy beszivárog a talajba.  A gleccserek mozgásai 
során és a folyók folyása által is mozog a víz. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

 A tengerek és óceánok vizét hideg és meleg áramlatok szelik át. 
Az alábbi kísérletek közül melyik mutatja be az áramlatok keletkezését? 

  a venezuelai Angel- 
vízesés a világ leg-
magasabb vízesése, 
amely megközelíti 
az 1000 méteres 
magasságot? 

Keress információkat a 
lakhelyedhez legközelebb eső 
vízesésről! Jegyezd le a  meg-
nevezését, elhelyezkedését, 
magasságát és, hogy hogyan 
lehet megközelíteni? Mellékelj 
fényképeket / videót! 

Bemutató

ALKALMAZD!4

2. Tevékenység: Gyűjtsd össze egy nagy edénybe az egy 
óra alatt hulló csapadékot! Mérd meg a csapadékvíz 
mennyiségét egy mérőhenger segítségével! Hasonlítsd 
össze eredményedet a társaidéval! 

2. Kutatás 3. Kutatás

A víz mozgása a Föld felszínénNAGYÍTÓ ALATT3

A víz mozgása az óceánokban 
hullámok formájában

A víz folyása a Föld felszínén 
folyók formájában

A jéghegyek mozgása (lebegése) 
az óceánok, tengerek vizében

Hogyan járj el? Lassan, kör-
körösen mozgasd a műanyag 
vonalzót a vízzel telt edényben! 

Mit figyelsz meg? 

Hogyan járj el? A szívószálat 
helyezd a vízbe közel a felszínhez, 
és fújj bele óvatosan! 

Mit figyelsz meg? 

Szükséged lesz: egy vízzel telt 
edényre, vonalzóra, szívószálra.

1. Készíts egy listát olyan testekről,  amelyekben a víz kü-
lönböző halmazállapotban van (szilárd, cseppfolyós, gáz)! 

Tudtad-e, 
hogy…
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Időtartam Az égbolt kinézete A hőmérséklet A szél

03:00 9˚

09:00 8˚

15:00 11˚

21:00 7˚

üvegcső

skála

folydékoszlop

folyadéktartály

Kültéri 
hőmérő

4. lecke: Melyek a természeti jelenségek?

  Hogyan befolyásolja az időjárás a cselekedeteinket? Mutass be példákat!   Megjósolhatjuk előre az időjárást? 

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

1. Kutatás – Szükséged lesz: egy kültéri hőmérőre. Hogyan járj el? Néhány napon keresztül olvasd le a hőmérőről,  
és jegyezd le a kinti hőmérsékletet (hogy mennyire van meleg vagy hideg odakint)! Lejegyeztél változásokat? Miért?

2. Kutatás – Szükséged lesz: egy léggömbre, sűrű szitájú öntözőkannára, vízre. Hogyan járj el? Fújd fel a lég-
gömböt! Tölts vizet az öntözőkannába! A léggömb száját irányítsd az öntözőből kifolyó vízcseppek felé, majd 
hagyd, hogy a levegő kijöjjön a léggömbből! Mi történik? Miért? Véleményed szerint a légmozgás befolyásolja-e 
a felhők mozgását? 

Szerepjáték. Az időjárás: Figyeld meg az alábbi ábrát, és mutasd be társaidnak a napi időjárást! Hasonlítsd 
össze ezt a mai nap időjárásával! Beszélgessetek erről a témáról! 

Az időjárás folyamatosan változik. A változást számos tényező befolyásolja: a Nap, a boly-
gónk Naphoz viszonyított helyzete és mozgásai, a levegő és a víz mozgásai.

  Természeti jelenségek: az  eső, a  havazás, a  szél, a villámlás, a  mennydörgés stb. 
 Az eső a légkörből származó csapadék, amely a levegőben levő víz lecsapódása révén keletkezik. 

 Néha az esőket villámlás és mennydörgés kíséri. Amikor nagyon meleg van, a víz gyorsan elpáro-
log, és viharfelhők alakulnak ki. Ezeknek a magasan található felhőknek az alsó része melegebb, a felső 
hidegebb. Ha egy ilyen felhő egy másik felhővel találkozik, függetlenül attól, hogy annak milyen a hő-
mérséklete, elektromos kisülések, vagyis villámlások jönnek létre.  A mennydörgés az elektromos 
kisüléseket kísérő hanghatás.  A szél a levegő vízszintes irányú mozgásából származik. A szelet erős-
sége és időtartama alapján jellemezzük.  Amikor nagyon hideg van, a felhőkben apró jégkristályok 
keletkeznek, amelyek hópelyhekbe csoportosulnak, és havazás formájában lehullnak a földre. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

  Milyen természeti jelenségeket ismersz fel az alábbi képeken? 
  Miért változik az időjárás? 

A Föld mint élettér • Természeti jelenségek: esőzés, havazás, szélfúvás, villámlás, mennydörgés

a db c

4.
FEJEZET
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  a villámlás pillanatától a mennydörgés pillanatáig bizonyos idő telik el? 
Ennek az a magyarázata, hogy a hang lassabban terjed, mint a fény. Ezért 
van az, hogy előbb látod a villámlást, és utána hallod a mennydörgést.  
Megbecsülheted, hogy milyen távol van tőled a vihar, ha megméred, hány 
másodperc telt el a villámlás és a mennydörgés között. Szorozd meg ezt a 
számot 330-cal, és megkapod, körülbelül hány méterre tőled van a vihar! 

Hogyan befolyásolja az időjárás az élőlényeket? NAGYÍTÓ ALATT3
 A szél nagyban befolyásolja az állatok és a növé-

nyek életét, de az emberét is: 
•  szétszórja a magvakat és a virágport, elősegítve ez-

által a növények szaporodását;
•  segíti egyes apró állatok helyváltoztatását (pókok), 

és szállítja a szagokat/illatokat, amelyek jelzik az 
állatoknak a zsákmány vagy a veszély közeledtét;

•  hajtja a vitorlás hajókat, és megforgatja a szélturbi-
nák lapátjait, amelyek így energiát állítanak elő; 

•  felfrissíti és lehűti a levegőt, szállítja az esőfelhőket.
 Az eső megtisztítja a levegőt a portól, lehűti azt, 

és elősegíti a növények növekedését. 
 A hó megvédi a növényeket a fagytól. 

Milyen negatív hatásai lehetnek a természeti jelensé-
geknek? Mit tesznek az emberek annak érdekében, hogy 
csökkentsék vagy megelőzzék a természeti jelenségek ne-
gatív hatásait? 

2.  Bemutató: Az időjárást tanulmányozó tudomány a meteorológia. A meteorológusok különböző eszkö-
zöket használnak az időjárás megállapítására és annak előrejelzésére. Különböző forrásokból (könyvek, 
internet stb.) keress információkat olyan eszközökről, amelyeket a hőmérséklet, a csapadékmennyiség, a 
szélerősség és más időjárási jellemzők mérésére használnak! Készíts egy plakátot a témával kapcsolatosan!

3.  Azonosítsd a művészien bemutatott természeti jelenségeket Vasile Alecsandri alábbi verssoraiban:  
 „Ím a fagy egy szusszanással hidat vert folyókon átal, / Díszt akaszt  
a házereszre fényes kristály-gyöngysorával.” (Fagy – Szemlér Ferenc fordítása) 
„Szórja ránk havát a légből már a Telleges rideg tél, / Fent az égen hosszú sorban  
vándorútra ködsereg kél; / Mint a lepkeraj lebegnek szerte hófehér pihék (…)”  
      (Tél – Szemlér Ferenc fordítása) 

4.  Vizuális művészetek és gyakorlati készségek órán készíts szélkereket! Használd fel ezt a szél irányának és 
erősségének megállapítására! 

ALKALMAZD!4 1.  Egy hétig minden nap jegyezd le az időjárást! Jegyezd fel a levegő hőmér-
sékletét, a csapadék típusát és időtartamát, becsüld meg a szél erősségét!

Tudtad-e, hogy…
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FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1
 Mi található az osztályban levő szemetesben?
 Mit gondolsz, hová kerül a szemét?
 Mit tehetsz azért, hogy kevesebb szemetet termelj? 

1. Kutatás
Menj ki az épületből, és nézz 

körül! Látsz olyan helyeket, ahol az 
emberek nem figyelnek a környe-
zetükre? Rajzold le, írd be a Tudo-
mányos naplóba, vagy fényképezd 
le, amit látsz! 

Hogyan tudnak az emberek vi-
gyázni a környezetükre?

2. Kutatás (csoportmunka)
Szükségetek lesz: öntapadós papírra, kartonpapírra, tűzőgépre, gémkapcsokra.
Hogyan járjatok el? Az öntapadós papírból vágjatok ki 10 darab 15 cm oldalhosszúságú négyzetet! 

Mindegyik négyzetet a ragacsos részével kifelé tűzzétek rá egy-egy kartonlapra! Az így elkészült kartonok-
ból akasszatok fel 5 darabot az osztály különböző részeire, másik ötöt pedig az iskolaudvar különböző 
pontjaira! Hagyjátok ott őket egy hétig, azután hasonlítsátok össze a kintieket az osztályban levőkkel! 

Milyen különbségeket figyeltek meg? Mit gondoltok, mi okozta a papír ragacsos oldalán megfigyelt vál-
tozásokat? 

 Akkor történik szennyezés, amikor az emberi tevékenység hatására a természetbe nagy 
mennyiségben veszélyes anyagok jutnak, amelyek károsítják az élőhelyeket.  A tavakba, fo-

lyókba és lápokba dobott szemét beszennyezi (szennyezi) a vizet.  Az ember szennyezi a ta-
lajt, amikor a talajon tárolja a szemetet. A gyárak és gépjárművek mérgező füstöt bocsájtanak ki, 

amelyek szennyezik a levegőt.   A szennyezés veszélyes az élőlények számára, mert nekik az életben 
maradáshoz és a fejlődéshez tiszta vízre, levegőre és talajra van szükségük.  A szennyezés csökkenté-
sének egyik módja, hogy csökkentjük a termelt szemét mennyiségét. 

TUDJ MEG TÖBBET!2
első nap 7 nap múlvaelső nap7 nap múlva

5. lecke:  Hogyan befolyásolja az ember 
az élőhelyet? 

Kint elhelyezett karton Az osztályban elhelyezett karton

Az ember környezetre gyakorolt hatása • Víz-, talaj- és levegőszennyezés

4.
FEJEZET
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Hogyan alakítják át az élőlények a környezetüket? NAGYÍTÓ ALATT3
 Mindegyik élőlény különböző módon befolyá-

solja a környezetet, ahol él. 
Például egy fa lehullott leveleit a talajon élő 

élőlények elfogyasztják. Így a levelekből származó 
anyagok bejutnak a talajba, és termékenyebbé te-
szik azt. Ez a környezetnek egy jó irányú változása, 
mert a termékeny talajban jobban fejlődnek a nö-
vények. 

ALKALMAZD!4 1.  Válaszd ki a helyes választ!  Az, hogy kevesebb természeti erőforrást 
használsz, azt jelenti, hogy: a. szennyezel; b. újrahasznosítasz; c. megőrzöl.

A projekt elvégzéséhez kérd családtagjaid segítségét! 
Gyűjtsétek össze egy szemeteszsákba mindennap a termelt szemetet, és mérjétek le! 

4.  Projekt:  Mennyi szemetet termel a családod? 

Egy héten keresztül mindennap ismételd meg ezt a tevékenységet, majd add össze a mért mennyisé-
geket! Mennyi szemetet termelt a családod egy hét alatt? Számítsd ki, mennyit termel egy év alatt!

Jegyezz le a Tudományos naplóba három olyan megoldást, amely segítségével a családod csökkenteni 
tudná az egy hónap alatt termelt szemét mennyiségét! Hasonlítsd össze javaslataidat az osztálytársaidé-
val! Készíts egy listát a legjobb 5 megoldásról! Alkalmazd őket! Legyen ez a projekt is a portfóliód része! 

  Az üvegpalackok beolvasztása és újakká alakítása egyik formája a(z):  
a. újrahasznosításnak; b. megőrzésnek; c. szennyezésnek. 
  A környezetbe jutó veszélyes anyagok: a. árvizeket okozhatnak; b. szennyezést okozhatnak; c. föld-
csuszamlást okozhatnak. 

2.  A szennyezés az emberiség nagyon fontos problémája. 
Emiatt nagyon sok növény és állat eltűnhet, és a Föld 
nagy területei lakhatatlanná válhatnak. Ilyen körülmé-
nyek között mi történne az emberekkel? 

3.  Hogyan befolyásolhatod te a környezeted? Képzeld 
el, hogy egy sátoros kirándulásra készülsz! Magaddal 
kell vinned mindent, amire alapvetően szükséged 
lesz, de úgy, hogy a legkisebb mértékben károsítsd 
ezzel a természetet. Állíts össze egy listát azokról a 
dolgokról, amelyeket magaddal vinnél a  sátorozásra! 

Nap
Össze-

sen

Tömeg 
(kilo-

gramm)

Hétfő   Kedd   Szerda   Csütörtök   Péntek   Szombat   Vasárnap

a légkör szennyezése
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Ismétlés

Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre! 
 a. Hogyan tudnád csökkenteni a háztartási tevékenységek során felhasznált víz mennyiségét? 
 b. Miért szükséges csökkenteni a vízfelhasználást?
 c. Milyen más erőforrásokkal kell takarékoskodni? Miért? 

 Ha ünnepséget szer-
vezel, ne használj egy-
szer használatos (papír-
ból vagy műanyagból 
készült) tányérokat, 
poharakat vagy evőesz-
közöket!

 Amíg mosod a fogadat, 
zárd el a vízcsapot! Csak 
akkor nyisd ki, amikor 
vízre van szükséged a 
szájad öblögetéséhez! 

 A kertben levő növényeket 
reggel vagy este öntözd, amikor 
hűvösebb van! A víz lassabban 
párolog el, így kevesebb vízre 
van szükség az öntözéshez. 

 A víz, amelyikben tojást 
főztél, miután kihűlt, fel-
használható a növények 
öntözésére. Ugyanezt tehe-
ted a gyümölcsök és zöld-
ségek megmosása után 
maradt vízzel is. 

 Egy hordóba össze-
gyűjtött esővizet fel-
használhatod biciklid 
mosására vagy a kert 
öntözésére. 

 Ha inni szeretnél, ne 
hagyd folyni a vizet, 
amíg az megfelelően 
hideg nem lesz! Tegyél 
inkább egy üveg vizet a 
hűtőszekrénybe! 

Ötletek természetbarát házhoz

4.
FEJEZET
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IV Írj le egy már elvégzett kísérletet! Az  alábbi kérdésekből kiindulva jegyezd le az információkat! 
1. Mit szerettél volna megtudni a kísérlet során? 2. Milyen feltételezést fogalmaztál meg? 3. Milyen 

anyagokat használtál? Hogyan jártál el? 4. Milyen következtetésre jutottál a kísérlet elvégzése után? 

I1 Karikázd be az igaz kijelentések 
betűjelét!

a.  A kőszén a Föld véges erőforrása.
b.  A szél nem segíti az embert, a 

növényeket vagy az állatokat.
c.  Az emberek feldolgozzák a 

természeti erőforrásokat, hogy 
használni tudják azokat.

d.  A konyhasó csak a Föld mélyéből 
nyerhető ki. 

I2 Sanyi megkérdezte társait: „A víz milyen tulajdonságait 
ismeritek?” Az alábbi válaszokat kapta: 

Irénke: A víz cseppfolyós test, emiatt folyik.
Csabi: A víz jóízű, és saját alakja van.
Ella: A víz színtelen, és nincs szaga. 
Mária: A víz állandó körforgásban van a természetben.
Melyik osztálytársa válaszolt hibásan? Karikázd be a neve 

előtt levő betűt! 
a.   Irénke;    b.    Csabi;    c.   Ella;    d.    Mária. 

III  Írj az alábbi kijelentések előtt található négyzetekbe I betűt, ha azok igazak, és H betűt, 
ha hamisak!
a.  Hidegben, ha szemüveget viselő személy belép egy helyiségbe, a szemüvege 

bepárásodik.  
b. A kőszén és a kőolaj felszíni természeti erőforrások.  
c. Az összes erőforrás véges, szennyezi a környezetet, és gyorsan elhasználódik.  
d. A tengerek vizéből konyhasó nyerhető ki.  

II Társítsd az A oszlopban felsorolt erőforrásokat ezek 
felhasználásával a B oszlopból!

só

kőszén

fa

levegő

A

hozzájárul a test higiéniájához

szerepe van az elektromos energia 
előállításában

a papírgyártás alapanyaga

szerepe van az élelmiszerek tartósításában

szükséges a légzéshez

B

I3 Karikázd be annak a szónak a 
betűjelét, amely helyesen kiegészíti az 
alábbi kijelentést!

A kőszén kinyerésének helye:
a. a víz  c. a kőolajkút
b. a bánya  d. a talaj

I II III IV

Nagyon jó 3-4 helyes válasz 4 helyes társítás 3-4 helyes válasz 4 helyes válasz

Jó 2 helyes válasz 3 helyes társítás 2 helyes válasz 3 helyes válasz

Elégséges 1 helyes válasz 2 helyes társítás 1 helyes válasz 2 helyes válasz

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?

 Ismeretfelmérő Munkaidő: 50 perc

A fejezet végén nyomtasd ki a feladatlapot a digitális tankönyvből, és válaszold meg a kérdéseket! 
A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része! 
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Felfedező szeretnék lenni!
EMIL RACOVIȚĂ 1868-ban született Jászvásáron. 

Biológus és felfedező; ő volt a bioszpeológia megalapí-
tója (a bioszpeológia a barlangokban élő élőlényeket ta-
nulmányozza). 1920-ban Kolozsváron megalapította a 
bioszpeológiai intézetet, amely ekkor egyedüli volt a vi-
lágon. Természettudósként részt vett a Belgica nevű hajó 
fedélzetén a belga Antarktisz expedíción (1897–1899). 

1898 március 2-án a Belgica a sar-
ki jégbe fagyva a Déli Sarkkörön túl 
tölti a telet. Először történt meg, hogy 
egy antarktiszi expedíciónak ez sikerült.

Hogyan sikerült a legénységnek túl-
élnie?

Ezúttal szükség volt mind-
annyiuk kreativitására, hogy 
megoldást találjanak arra, hogy 
ne fagyjanak meg. A legénység 
nekilátott. A Belgica köré hóból 
barikádot építettek, hogy meg-
akadályozzák a hőveszteséget. 
A legénység tagjai speciális ruhá-
kat viseltek, amelyek megtartot-
ták a meleget: farkasbundából 
készült kabátot, rénszarvasbőr-
ből készült nadrágot és csizmát, 
fókabőrből készült síbotfogókat 
és kesztyűket. A kutatók ott te-
leltek, és értékes tudományos 
megfigyeléseket végeztek. A  jég 
fogságában töltött 11 hónap 
után a hajót sikerült kiszaba-
dítani (1899 február 15-én), és 
az expedíció tagjai 1899 novem-
ber 5-én visszatértek Belgiumba.

Az  expedíció során Emil Ra-
coviță egy tanulmányt készített a 
pingvinek, más Antarktiszon élő 
madarak és a bálnák életéről. Ezek 
a kutatások tették őt híressé. 

Készíts egy bemutatót Felfedező szeretnék 
lenni témával! Használj különböző informá-
cióforrásokat, beleértve az alábbi cikket is! 

Tudományos könyvtár4.
FEJEZET
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1. lecke: Mi a mozgás?
2. lecke: Miért mozog egy test?

3. lecke: Hogyan mozog egy test? 
4. lecke: Mi a súrlódás?

5. lecke: Mit jelent az alakváltozás?
Ismétlés és ismeretfelmérő 

Olvasmány:  Feltaláló  
szeretnék  

lenni!

A testek mozgása

A fejezet végén olyan dolgokra leszel képes, mint a(z): 
  Élő és élettelen testek tulajdonságainak meghatározása   Testek, jelenségek és folyamatok bizonyos szem-

pontok szerinti összehasonlítása   A környezet tervszerű feltárására vonatkozó kutatás menetének meghatáro-
zása   Az adott terv alkalmazása a környezet feltárására vonatkozó kutatás során   A kutatás különböző szakaszaiban 
tett megfigyelések grafikonos ábrázolása (táblázatokkal, diagramokkal, egyszerű ábrákkal)   Következtetések megfogal-
mazása a kutatás eredményei alapján   A kutatás során levont következtetések bemutatása adott terv alapján

5.
FEJEZET
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A fenti tevékenység esetében milyen viszonyítási pontokat választott Irénke? 

Egy test mozgási állapota függ a választott viszonyítási ponttól.  A viszonyítási pont az 
a tárgy, amely segítségével meghatározhatjuk a többi test helyzetét.  Egy test mozog, ha a 

viszonyítási ponthoz képest megváltoztatja a helyét, és nyugalomban van, ha a viszonyítási 
ponthoz képest nem változtatja a helyét. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

 Bármelyik test lehet viszonyítási pont, amely segítségével meghatározhatod más testek helyzetét. 
 Minden test magához viszonyítva nyugalomban van. 

Hogyan választasz viszonyítási pontot?NAGYÍTÓ ALATT3

A kérdés megválaszolására Irénke lejegyzett néhány megfigyelést a Tudományos naplóba, miközben 
az autóbuszon utazott. 

Tevékenység: Végezz saját megfigyeléseket, miközben egy közlekedési eszközön utazol! Egészítsd ki 
ezekkel az Irénkéjéhez hasonló táblázatot!

1. lecke: Mi a mozgás?

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

Erő és erőhatás • Mozgás és nyugalom

Az elemzett test Mozog Nem mozog
Irénke (az úthoz viszonyítva) x

Irénke (az autóbuszhoz viszonyítva) x
Irénke (a fákhoz viszonyítva) x

Az autóbusz (Irénkéhez viszonyítva) x
A motorbicikli (Irénkéhez viszonyítva) x
Az autó (az autóbuszhoz viszonyítva) x
A szék (az autóbuszhoz viszonyítva) x

5.
FEJEZET
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Számos országban a 0 kilométer egy jól meghatározott földrajzi 
pont, amely általában a fővárosban található. Ez egy olyan viszonyí-
tási pont, amelytől a távolságot mérik az utakon az adott ország-
ban. Ha ezt a táblát látod, milyen távol vagy Bukarest központjától? 

Választhatsz mozgó viszonyítási pontot is! 

4.  Egy bevásárlóközpontban ta-
lálható mozgólépcsőn állsz. 
Válassz különböző viszonyítá-
si pontokat, és határozd meg, 
hogy a viszonyítási ponthoz 
képest melyik tárgyak vannak 
mozgásban vagy nyugalomban!

Helyzet
A test, 

amelyről 
szó van

Választott 
viszonyítá-

si pont

A test mozog vagy áll 
a választott viszonyí-
tási ponthoz képest? 

Egy gyermek ül a pad-
ban. 

a gyermek a tanári 
asztal

…

Egy gyermek ül a pad-
ban. 

a padhoz 
közeledő 

tanítónéni

.... …

Egy gyermek egy könyv-
vel a kezében sétál.

a gyermek a tanári 
asztal

…

Egy gyermek egy könyv-
vel a kezében sétál.

a könyv a gyermek …

3.  Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban!

 Mozgásban. Képzeld el, 
hogy biciklivel mész az iskola felé! 
Rajzold le az elképzelt jelenetet! 
Jegyezd le, hogy hozzád viszo-
nyítva mely tárgyak vannak moz-
gásban és melyek nyugalomban! 

Bemutató

  évezredekig az emberek azt hit-
ték, hogy a Világűr a Föld körül 
mozog? Ma már tudjuk, hogy 
a Föld egy kis bolygó egy olyan 
univerzumban, amelyben min-
den mozgásban van. 

2. Egy héten keresztül minden este kövess nyomon két égitestet: a Holdat és 
Vénusz bolygót! A Vénuszt a népnyelvben Esthajnalcsillagnak nevezik, és ez a 
legfényesebb „csillagként” jelenik meg az égen. Végy egy vonalzót, és nyújtott 
karral „mérd meg” a Hold és az Esthajnalcsillag közötti távolságot! Ismételd 
meg méréseidet minden este  ugyanott állva és ugyanabban az időpontban! 
Estéről estére milyen változásokat figyelsz meg? Rajzold le és jegyezd le meg-
figyeléseidet a Tudományos naplóba! Fogalmazd meg következtetéseidet a 
következő fogalmakat használva: test, viszonyítási pont, mozgás!

ALKALMAZD!4 1.  Igaz az alábbi verssorokban megfogal-
mazott kijelentés?

(Ion Minulescu: A kék-táblájú állomások)

Tudtad-e, hogy…

Indokold meg válaszodat! Használd a mozgás és viszonyítási pont 
fogalmakat! 
„Amikor elhagyjuk az állomást, / Mi helyben állunk – / Csak a 
vonat indul! …”
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 Mindegyik cselekvés tulajdonképpen egy kölcsönhatás. A kölcsönhatás az, amikor két test 
kölcsönösen hatást gyakorol egymásra.  A kölcsönhatás egyik következménye a mozgás. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

  A kölcsönhatások két félék lehet-
nek:  
– húzás (vonzás) 
– taszítás 

  Amikor egy testre hatást gyako-
rolsz, az visszahat rád.

NAGYÍTÓ ALATT3

 Mi hat a testekre, ami miatt ezek mozgásba jönnek? 

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

A labda mozgásának oka a közte és a … között fellépő kölcsönhatás.
Az ajtó mozgása a … és a … közötti kölcsönhatás következménye. 

Enyhén rúgj bele egy labdába! 
• Miért mozog a labda? 

Nyisd ki, majd csukd be az osztály ajtaját! 
• Mi tette lehetővé azt, hogy az ajtó elmozduljon? 

• Mi volt a cselekedeteid eredménye? Egészítsd ki a mondatokat a Tudományos naplóban!  

2. lecke: Miért mozog egy test? 5
UNITATEA

Erő és erőhatás • A testek közötti kölcsönhatások eredményei (alakváltozás, mozgás)

Amikor kö-
télen mászol, 
az az érzésed, 
hogy a kötél 
húz téged 
felfelé. Való-
jában a kötél 
mozdulatlan 
és ellenáll, és 
téged az erőd 
segít a má-
szásban. 

III.  
osztály

5.
FEJEZET
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ALKALMAZD!4

4.  Írd le az alábbi képen bemuta-
tott tevékenységet, a követke-
ző szavakat használva: húzás, 
taszítás, test!

1.  Véleményed szerint a két autó 
közül melyiket fogja tudni el-
mozdítani a fiú? Indokold meg 
válaszodat felhasználva a moz-
gásról és a kölcsönhatásról szer-
zett új ismereteidet! 

2. •  Az alábbi képeken azonosítsd azt, aki húz és azt, aki taszít! 

•  Milyen más helyzetekben használható a húzás? Hát a taszítás? 
3.  Próbáld ki te is a kötélhúzást! Írj 3 kijelentést, amelyben bemuta-

tod a játékszabályokat!

A mozgás annál látványosabb, minél könnyebb 
az a tárgy, amelyre hatunk. 

a

f

b

e

c

g

d



7272

3. lecke: Hogyan mozog egy test?

Ahhoz, hogy többet megtudjanak a mozgásról, Sanyi és Mária elvégezték az alábbi tevékenységet. 

Egy test mozgása egy adott távolságon adott időintervallum alatt valósul meg. 
 A távolság a test által megtett út hossza. Ezt egy viszonyítási pont és egy hosszúság 

mérésére alkalmas mérőeszköz segítségével határozhatjuk meg. A távolságot méterben, kilo-
méterben stb. mérik. 

 Az időtartam az az időintervallum ameddig a mozgás tart. Ezt egy adott időponthoz viszonyít-
ják, és egy időmérő eszköz segítségével határozzák meg. Az időtartamot másodpercben, percben, 
órában stb. fejezik ki. 

 A távolság és az időtartam függvényében a mozgás bizonyos gyorsasággal valósul meg. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1
Tevékenység: Sanyi és Mária ugyanabban a tömbházban laknak, amely 1000 méterre van az iskolától, 

amelybe járnak. Mária 7 óra 30 perckor indul otthonról, és 7 óra 50 perckor ér be az iskolába. Sanyi 7 óra 
35 perckor indul, és 7 óra 50 perckor érkezik az iskolába. 

Az iskoláig a távolság … méter. Sanyi ezt a távolságot … perc alatt tette meg. Mária a 
távolságot az iskoláig … perc alatt tette meg. Az az időtartam, ami alatt Sanyi megteszi az 
1000 méter távolságot …, mint az az időtartam, ami alatt Mária teszi meg ugyanazt a távol-
ságot. Tehát Sanyi … megy, mint Mária, és Mária … megy, mint Sanyi. 

Egészítsd ki a mondatokat a Tudományos naplóban! 

Erő és erőhatás • A mozgás jellemzői (távolság, időtartam, gyorsaság)

5.
FEJEZET
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 Minden ami a Világűrben létezik, mozgásban 
van, a fény és a hang is. A fény kb. 8 perc 20 má-
sodperc alatt teszi meg a Nap – Föld távolságot. 
A tanult fogalmakat felhasználva magyarázd meg 
az alábbi verssorokat! „A csillagig, mely este kel, / 
Az út oly véghetetlen, / Hogy ezredévek múlnak el, 
/ Míg fénye ide lebben.” (Mihai Eminescu román 
költő: A csillagig, Dsida Jenő fordítása)

 A  hang a levegőben másodpercenként 330-
350 métert halad. 

ALKALMAZD!4 1.  Ha egy test ugyanakkora távolságot rövidebb idő alatt tesz meg, mint 
egy másik test, azt mondjuk, hogy gyorsabban mozog, mint a másik. 

A képen látható sportolók a célegyenest az itt megfigyelhető 
sorrendben lépték át. Jegyezd le a Tudományos naplóba a 
futam helyezettjeinek sorrendjét!

... számú csapat Helyezés
… I
… II
… III

•  Mi a viszonyítási időpont ebben az esetben? 
•  Hát a távolság esetében?

2.  Egy lovas egy kilométer utat 2 perc alatt tesz meg. Egy gyalogos ugyanazt az utat 15 perc alatt teszi 
meg. Mi változik a két mozgás esetében?

3.  Az alábbi táblázat a Bukarest-Brassó útvonalon közlekedő vonat menetrendjét mutatja be. A távolság 
166 km. Az első oszlop a kiindulási ponttól (bukaresti Északi Pályaudvar) megtett távolságot tartal-
mazza, a második az útvonalon levő különböző állomásokat. A vonat 08:20-kor indul az Északi Pálya-
udvarról, és az egyes állomásokra a harmadik oszlopban feltüntetett időpontokban érkezik.

Számítsd ki:  a. Két egymás utáni állomás közötti távolságot; 
b.  Azokat az időtartamokat, ami alatt a vonat  

megteszi az a. pontban meghatározott távolságokat! 

Az állomás és Bukarest 
közötti távolság

Állomás Idő

0 kilométer bukaresti Északi pályaudvar 08:20
59 kilométer Ploiesti-i Nyugati pályaudvar 09:03

121 kilométer Sinaia 09:55
140 kilométer Predeal 10:21
166 kilométer Brassó 11:00

Mozgás a VilágegyetembenNAGYÍTÓ ALATT3
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Az alábbi kísérletek közül melyik vá-
laszol a feltett kérdésekre?

Végezd el te is ezeket a kísérleteket! 

 Hogyan mozdítunk el könnyebben egy tárgyat?
 Hogyan lassítjuk a mozgást?
 Befolyásolja a test alakja annak zuhanási sebességét? 
 Mi szegül ellen a testek zuhanásának?

Szükséged lesz: két egyforma papírlapra.
Hogyan járj el? Gyűrd galacsinná az egyik papír-

lapot! Ugyanabban a pillanatban engedd el a sima 
papírlapot és a galacsinná gyűrtet is, és hagyd őket 
leesni! Melyik papír ért hamarabb földet? Vajon 
miért? 

Szükséged lesz: egy könyvre, egy befőttes gu-
mira, három hengeres ceruzára.

Hogyan járj el? A befőttes gumi segítségével 
húzd el az asztalra helyezett könyvet! Tegyél há-
rom ceruzát a könyv alá, és húzd el újra! 

Melyik esetben kellett nagyobb erőt kifejte-
ned? Miért? 

papírgalacsin
papírlap

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

2. Kísérlet 3. Kísérlet

a.

b.

4. lecke: Mi a súrlódás?

Az anyag, 
amelyen 
a kocka  
mozog

A 
megtett 
távolság

fa
dörzspapír
szőnyeg
karton
fém

Tá
vo

ls
ág

 (c
en

tim
ét

er
)

fa

dörzs
pap

ír     

sző
nye

g     

ka
rto

n     
fém

Lakkozott fafelület dörzspapírral (smirglivel) 
borított felület

szőnyeggel borított felület

Szükséged lesz: egy játékkockára, több, különbö-
ző anyaggal: fával, dörzspapírral, szőnyegdarabbal, 
kartonnal, fémmel borított lejtő felületre. 

Hogyan járj el? A lejtő tetején engedd el a kockát! 
Jegyezd le a Tudományos naplóba minden esetben 
a kocka által megtett utat, majd ábrázold a grafi-
konon! 

Figyelem! A kocka minden esetben ugyanolyan 
magasról kell induljon, és a lejtő dőlése mindig 
ugyanakkora kell legyen! 

1. Kísérlet

Testek – jellemzőik • Testek kölcsönhatása – súrlódás

5.
FEJEZET
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Két test érintkezésekor súrlódás lép fel. A súrlódás megállítja vagy lassítja a testek moz-
gását.  Súrlódás lép fel például akkor, amikor meg szeretnéd állítani a biciklit és fékezel (két 

szilárd test között), amikor úszol (egy szilárd test és egy folyadék között), vagy amikor az 
ejtőernyős kiugrik a repülőből, és az ejtőernyő lelassítja a zuhanást (egy szilárd test és egy gáz hal-

mazállapotú test között).  Két test közötti súrlódás függ az érintkező felületek milyenségétől és azok 
nagyságától. Ha az érintkező felületek érdesebbek, a súrlódás nagyobb. A vízben vagy a levegőben való 
haladáskor minél nagyobb az a felület, amely szeli a vizet vagy a levegőt, annál nagyobb a súrlódás. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

ALKALMAZD!3 2.  A márciuska selyemzsinórján 
levő csomót könnyebb kibo-
gozni, mint a kenderzsinegen 
levőt. Mit gondolsz, miért? 

1.  Az alábbi esetekben mi az előnyösebb: 
ha kisebb a súrlódás vagy ha nagyobb?  
Egészítsd ki a táblázatot! 

Helyzet Erős súrlódás Gyenge súrlódás

csúszdázás

az autó kerekei és az út 
közötti érintkezés
kötélmászás
fiók kihúzása

korcsolyázás
ejtőernyőzés
úszás a medencében

3.  A testek előrehaladása a levegőben vagy a vízben függ azok alakjától. A levegőben könnyen 
előrehaladó alakkal rendelkező testeket aerodinamikus testeknek nevezzük, míg azokat, amelyek a 
vízben haladnak könnyebben, hidrodinamikus alakúaknak.  

a.  Az alábbi alakok közül melyek segítik a könnyebb haladást a levegőben, és melyek a könnyebb 
haladást a vízben?  

b. Mutass be más példákat is olyan testekre, amelyek alakja elősegíti a vízben való könnyebb előrehaladást! 

  a kereket az ember azért találta fel, 
hogy csökkentse a súrlódást? 

  könnyebben tudod tologatni a búto-
rokat, ha lábai alá burgonyaszeleteket 
teszel? Így könnyebben fognak csúsz-
ni a padlón.

  a súrlódás segít a járásban és abban, 
hogy ne csússzunk le a székről?

Súrold 
össze a te-
nyereidet! 

Mit figyelsz 
meg? 

A súrlódás 
hatására 
hő terme-

lődik. 

Tudtad-e, hogy…
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Kutatás: Mária, Ella és Lajos többet szeretne megtudni arról, hogy az egyes testek hogyan változ-
tatják alakjukat. Elvégeztek néhány tevékenységet, amelyek az alábbi táblázatban vannak felsorolva, és 
amelyeket te is elvégezhetsz. 

A testek közötti kölcsönhatás egy másik eredménye az alakváltozás.  Ez a jelenség azt fel-
tételezi, hogy a két test kölcsönhatásakor legalább az egyiknek megváltozik az alakja vagy a 

mérete.  A hatás megszűnte után egyes testek visszanyerik eredeti alakjukat (időszakos vagy 
rugalmas alakváltozás), míg mások nem nyerik vissza eredeti alakjukat (állandó vagy nem rugal-

mas / plasztikus alakváltozás). 

TUDJ MEG TÖBBET!2

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

A tanulmányozott 
test megnevezése

A test 
leírása

Hogyan hatsz rá?
Mit feltételezel, 
mi fog történni? 

Mit figyeltél 
meg?

gyurma vagy agyag
Nyomd össze a kezeddel!
Ne nyomd tovább! Emeld fel a kezed! 

szivacs
Nyomd össze a kezeddel, csavard meg!
Ne nyomd tovább! Emeld fel a kezed! 

kő
Nyomd össze a kezeddel!
Ne nyomd tovább! Emeld fel a kezed! 

labda vagy léggömb Nyomd össze a kezeddel!
Ne nyomd tovább! 

Kövesd a táblázatban levő útmutatásokat, és egészítsd ki megfigyelésekkel a Tudományos naplóban! 

5. lecke: Mit jelent az alakváltozás?

Erő és erőhatás • A testek közötti kölcsönhatások eredményei – alakváltozás

Egészítsd ki a kísérlet következtetéseit!
A kezed és a gyurma közötti kölcsönhatás eredménye a gyurma … változása. A hatás megszűnte 

után a gyurma … eredeti alakját. Az elcsavarás után a szivacs megváltoztatta … . Szabadon hagyva, 
a szivacs visszanyeri … . Az összenyomás során a kő alakja … változott. A nyomás megszűnte után a 
labda … eredeti alakját. 

5.
FEJEZET
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ALKALMAZD!3 1.  Az alábbi ábrák közül melyen figyelhetők meg állandó (plasztikus) alak-
változások? Hát időszakos (rugalmas) alakváltozások? Jegyezd le vála-
szodat a füzetbe! 

2.  Jegyezd le a füzetbe az alábbi testek által elszenvedett alakváltozások típusát: 

3.  Számos szabadidős tevékenység és játék működik a testek állandó vagy időszakos alakváltozása 
alapján. Jegyezz le a füzetbe más példákat is!

a. b. c. d. 

a.  a gitár húrjai, miközben egy 
zeneszámot adnak elő rajta

b.  az agyag, miközben agyag-
edényt készítenek belőle

c.  a csomagolópapír, miközben 
ajándékot csomagolnak bele

  Rugóval működő tárgyak
  Olyan emberi tevékeny-
ségek, amelyek a tárgyak 
állandó vagy időszakos 
átalakulásán alapulnak 
(fémmegmunkálás, agyag-
megmunkálás stb.)

Bemutató

c.  Milyen változást  
szenved a játék  
rugója? 

d.  Milyen változást szenved a papírlap? 

a.  Milyen változást szenved a 
rugós hinta rugója?

b.  Milyen változást szenved a 
trambulin? 
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Ismétlés
I. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 
a. Miért szédülünk el forgás közben? 
b. Hogyan tudnak a táncosok körbe-körbe forogni anélkül, hogy elszédülnének? 
c. Mit jelent az tény, hogy egy test mozog? 
II.  A balett-táncosokhoz hasonlóan a jégtáncosok is tökéletes piruetteket (forgásokat) hajtanak végre. 
a. Milyen kell legyen a súrlódás a jég és a korcsolya között? Miért? 
b. A korcsolya éle által a jégen hagyott nyom plasztikus vagy rugalmas alakváltozás? 

Miért szédülünk el forgás során? 
Ez a fülünk miatt van, amelynek szerepe van a 

hangok felfogásában és a mozgások szabályo-
zásában is.

Pontosabban: fülünk belsejében három, fo-
lyadékkal telt csövecske található, amelyek alapi 
részén mikroszkopikus nagyságú szőröcskék 
találhatók. Amikor a testünk mozgásban van, 
vele együtt a folyadék is mozog, és el-
mozdítja a szőröcskéket. Ezek üze-
netet küldenek az agyba, amely 
„ebből azt érti”, hogy feladata meg-
tartani a mozgó test egyensúlyát. 
Eddig minden rendben van!

A  gond akkor kezdődik, amikor 
megállunk. Ha ez hirtelen történik, 
a  csövecskékben levő folyadéknak 
nincs ideje megállni, így az agy fo-
lyamatosan azt az információt kapja, 
hogy a személy még mozog, annak el-
lenére, hogy ő már megállt. Emiatt a fül 
és az agy között fennálló „kommunikáci-
ós” probléma miatt lép fel a szédülés.

Ahogy a csövecskében levő folyadék moz-
gása lelassul, az agy „megérti”, hogy a személy meg-
állt, és a szédülés megszűnik.

folyadékkal telt 
csövecskék

szőröcskék

A táncosok hosszabb ideig képesek forogni anélkül, hogy elszé-
dülnének. Erre a mutatványra a látásukat használják. Kiválaszta-
nak egy pontot, és minden fordulat után a szemükkel megkeresik 
azt. A szemek az agynak azt üzenik, hogy a személy nem mozog, 
és az agy „hisz nekik”. 

5.
FEJEZET
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I1 Irénke az édesanyjával együtt a nagyszülőkhöz utazik. Mindketten a 
vonaton reggeliznek: kakaós tejet és lekváros kiflit fogyasztanak.

Karikázd be a helyes kijelentések betűjelét!
a. Irénke az út szélén levő fákhoz viszonyítva mozgásban van. b. Az ülés-

hez viszonyítva Irénke nyugalomban van. c. Ahhoz, hogy meghatároz-
hassam egy test helyzetét, viszonyítási pontra van szükségem. d.  Irénke 
pohara a vonathoz viszonyítva mozgásban van.

I2 Figyeld meg a képet! 
Írj I betűt a helyes kijelentés előtti négyzetbe és H betűt a hamis 

kijelentés előttibe! 
 A gyermek a fákhoz viszonyítva nem változtatja a helyét. 
 A fák a padhoz viszonyítva nyugalomban vannak. 
 A bicikli a pad lábaihoz viszonyítva mozgásban van. 

II  Figyeld meg a képet! Azonosítsd azt a testet, amelyik: a. a fák-
hoz viszonyítva mozgásban van; b. a padhoz viszonyítva nyugalomban 
van; c. a biciklihez viszonyítva mozgásban van; d. a biciklihez viszonyít-
va nyugalomban van. 

III Társítsd az A oszlopban levő kérdéseket az azokra válaszoló kísérletek leírásaival a B oszlopból! 

Egy olyan könyvet húzok el, amely alá három hengeres ceruzát 
tettem. A bemutatott jelenség a súrlódás. 

Egy nehéz könyvet teszek egy szivacsra. A bemutatott jelenség 
az alakváltozás.

Egyidőben leejtek egy papírlapot és egy papírgalacsint. A bemu-
tatott jelenség a súrlódás. 

Kiválasztok egy viszonyítási pontot, és azonosítom a nyugalom-
ban vagy a mozgásban levő tárgyakat. 

Hogyan mozgathatok 
könnyebben egy tárgyat?

Mi szegül ellen a tárgyak 
zuhanásának? 

Hogyan változtathatom 
meg egy test alakját? 

A B

IV  Írj le egy már elvégzett kísérletet! Jegyezd le az információkat! 1. Mit szerettél volna megtudni a 
kísérlet során? 2. Milyen feltételezést fogalmaztál meg? 3. Milyen anyagokat használtál? Hogyan 
jártál el? 4. Milyen következtetésre jutottál a kísérlet elvégzése után? 

I II III IV

Nagyon jó 5-6 helyes válasz 4 helyes válasz 3  helyes társítás 4 helyes válasz

Jó 3-4 helyes válasz 3 helyes válasz 2 helyes társítás 3 helyes válasz

Elégséges 2 helyes válasz 2 helyes válasz 1  helyes társítás 2 helyes válasz

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?

 Ismeretfelmérő Munkaidő: 50 perc

A fejezet végén nyomtasd ki a feladatlapot a digitális tankönyvből, és válaszold meg a kérdéseket! 
A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része! 
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Kezdetben az emberek kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan történnek a 
világ eseményei: különböző ötletekkel álltak elő, majd gyakorlatban leel-
lenőrizték ötleteik helyességét. Megfeszített munkával és kis szerencsével az 
ötletek meglepő felfedezésekké és találmányokká váltak, amelyek megköny-
nyítették az életet. Bár gyakran ezeket a találmányokat egyetlen embernek 
tulajdonítjuk, valójában ezek több ember munkájának a gyümölcsei. 

Az első távcsöveket kb. 400 
évvel ezelőtt Hollandiában 
készítették. Azóta a távcsö-
veket folyamatosan fejlesztik. 
Ezek az eszközök segítettek 
az embereknek abban, hogy 
többet megtudjanak a világűr 
titkairól. 

A román származású Tra-
ian Vuia 1906-ban építette 
meg az első, saját meghajtá-
sú, levegőnél nehezebb gépet, 
amellyel repülni tudott.  

A román származá-
sú Petrache Poenaru 
feltalálói szabadalmat 
kapott az első tartály-
lyal rendelkező pen-
nára, amely a töltő-
toll „őse” volt. 

A TÁVCSŐ A REPÜLŐ A TÖLTŐTOLL

A napóra az első időmérő 
eszközök egyikének számít. 
Mivel a napórák csak nappal 
működtek, az emberek 
más időmérő eszközöket is 
feltaláltak. Ilyen volt a vízóra 
vagy a homokóra. 

A NAPÓRA

Az első tükrök néhány ezer 
évvel ezelőtt fényezett fémből 
(bronz vagy ezüst) készültek. 
Az üvegtükröket körülbelül 
900 évvel ezelőtt kezdték gyár-
tani az olaszországi üvegmun-
kások. 

A kerék az emberiség egyik 
legfontosabb találmányainak 
egyike. A kalapács, a  fejsze és 
az eke mellett már több ezer 
évvel ezelőtt is használták. 
A kerék megjelenése forradal-
masította a szállítást, és kiin-
dulópontja volt számos más 
találmánynak (csiga, malom 
stb.). 

A KERÉK A TÜKÖR

Feltaláló szeretnék lenni!

Készíts egy bemutatót Feltaláló szeretnék 
lenni témával! Használj különböző informá-
cióforrásokat, beleértve az alábbi cikket is! 

Tudományos könyvtár5.
FEJEZET
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1. lecke: Miért esnek le a testek?  2. lecke: Hogyan működnek a mágnesek? 
3. lecke: Mit jelent a testek elektromossá tétele?  Ismétlés és ismeretfelmérő

A Világegyetem  
láthatatlan erői

A fejezet végén olyan dolgokra leszel képes, mint a(z): 
  Élő és élettelen testek tulajdonságainak meghatározása   Testek, jelenségek és folyamatok bizonyos szem-

pontok szerinti összehasonlítása   A környezet tervszerű feltárására vonatkozó kutatás menetének meghatáro-
zása   Az adott terv alkalmazása a környezet feltárására vonatkozó kutatás során   A kutatás különböző szakaszaiban tett 
megfigyelések grafikonos ábrázolása (táblázatokkal, diagramokkal, egyszerű ábrákkal)   Következtetések megfogalmazá-
sa a kutatás eredményei alapján   A kutatás során levont következtetések bemutatása adott terv alapján

6.
FEJEZET
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Bármilyen furcsán hangzik, az alma is vonzza a Földet. Viszont az alma annyira kicsi a Földhöz 
viszonyítva, hogy az általa a Földre kifejtett vonzóerő nagyon gyenge, és így észrevehetetlen. 

1. lecke: Miért esnek le a testek?

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

Íme, hogyan mutatta be a helyzetet Mária a Tudományos naplóban! 

A testek a tömegvonzásnak (gravitációnak) nevezett láthatatlan erővel vonzzák egymást. 
 Az az erő, amellyel az egyik test vonzza a másikat, függ a test tömegétől.

TUDJ MEG TÖBBET!2

A testek leesnek, tehát mozognak! A moz-
gás egy kölcsönhatás következménye. 

Tudom! Az alma és a Föld kölcsönhatásban van-
nak! Mindegyik maga felé húzza a másikat. 

Testek – jellemzőik • Testek kölcsönhatása – általános tömegvonzás vagy gravitáció
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1. lecke: Miért esnek le a testek?

2.  Pozitív vagy negatív hatások
Mutasd be a gravitáció néhány pozitív és negatív hatását! Indokold meg a példáidat! 
Az alábbi példa is segítségedre lehet. 

 Emlékezz vissza: két különböző nagyságú test ese-
tében a kölcsönhatás (mozgás) kifejezettebb a köny-
nyebb (kisebb tömegű) testnél. A Hold kisebb mint a 
Föld, emiatt könnyebb megfigyelned a Föld hatását a 
Holdra, mint fordítva. 

 Ennek ellenére ez utóbbi mégis létezik. Van ötle-
ted, hogy hogyan hat a Hold tömegvonzása a Földre? 
A Földön található melyik testet tudja a Hold könnyen 
mozgatni? (Enciklopédiákban és folyóiratokban keress 
információkat az árapály jelenségéről!)

ALKALMAZD!4
A gravitáció segített, hogy a 
füzetem a padon maradjon. 

A gravitáció segített, hogy járni 
tudjak, ahelyett, hogy lebegnék.

Negatív hatás
  Amikor lépcsőn megyünk fel, zavar a gravi-
táció, mert erőt kell kifejtenünk ahhoz, hogy 
leküzdjük. 

Pozitív hatás
  A gravitációnak köszönhetően marad a Földön 
a levegő- és a vízburok. 

  Hogyan nézne ki 
az osztály, ha nem 
létezne gravitáció? 
Készíts egy rajzot ezzel 
a témával!

Bemutató

Mondhatjuk azt, hogy a Föld esik rá az almára, és nem az alma a Földre?

Válasz: Igen, ha a viszonyítási pont az alma. 

  a gravitáció hiánya hosszú 
távon károsan hat az emberi 
szervezetre? Ezzel a problé-
mával találkoznak a Nem-
zetközi Űrállomás űrhajósai. 
Emiatt speciális edzéstervet 
követnek, hogy megőrizzék 
egészségüket. 

A gravitáció a VilágegyetembenNAGYÍTÓ ALATT3

1.  Olvasd el a két barát beszélgetését, majd mutasd be, hogy téged miben 
segített ma a gravitáció! 

Tudtad-e, hogy…
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  Hogyan működnek a mágnesek?
  Milyen tárgyakat vonzanak a mágnesek?
  Hogyan viselkedik két mágnes egymással? 

2. lecke: Hogyan működnek a mágnesek?

Szükséged lesz: egy papírlapra, 
mágnesekre, különböző anya-
gokból készült kisebb tárgyakra 
(műanyag, papír, fém, üveg) és 
vasreszelékre. A vasreszelék előál-
lításához kérd felnőtt segítségét! 

3. Kutatás: Hogyan járj el? Közelíts két mágnest egymáshoz, majd 
fordítsd meg az egyiket és közelítsd ismét! Mi történik a két esetben? 

É DÉ

É D ÉD

1. Kutatás: Hogyan járj el? 
Helyezz egy mágnest egy pa-

pírlap alá, majd szórj a lapra vas-
reszeléket! 

Hogyan rendeződik el a vas-
reszelék? 

2. Kutatás: Hogyan járj el? 
Közelíts különböző tárgyakat 

egy mágneshez! Mit gondolsz, mi 
fog történni? Figyeld meg, majd 
egészítsd ki a megfigyelőlapot a 
Tudományos naplóban! Hason-
lítsd össze a feltételezéseidet 
mindazzal, amit megfigyeltél!

A vizsgált tárgy megnevezése Vonzza a tárgyat a mágnes? 
vasszeg

biológiailag lebomló szívószál
ezüstgyűrű
üvegpohár

papír
kő

papír kő
üvegpohárezüstgyűrűbiológiailag 

lebomló szívószál
vasszeg

Vajon miért közele-
dik a gémkapocs a 
mágnes felé? Nem 

úgy tűnik, hogy valaki 
húzná vagy taszítaná!

Gondoljuk csak meg!

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1

Testek – jellemzőik  • Testek kölcsönhatása – mágnesesség 
• Mágnesek. Felhasználásuk. Az iránytű.

D



85A VILÁGEGYETEM LÁTHATATLAN ERŐI

 Egy mágnes körül láthatatlan mágneses tér van, amelyben mágneses kölcsönhatá-
sok mennek végbe. A vasreszelék a papírlapon a mágneses tér erővonalai mentén rende-

ződik el (1. tevékenység). 
 A mágneses teret nem láthatjuk, de érzékelhetjük annak egyes fémekre kifejtett hatását. Ilyen 

fém például a vas. Egy mágnes maga felé húzza (vonzza) a vasat tartalmazó tárgyakat, ha azok a 
közelében vannak. 

 Mindegyik mágnes két pólussal rendelkezik, amelyet északi (É) és déli (D) pólusoknak neve-
zünk. A mágneses pólusok egymástól nem választhatók el, így ha egy mágnest kettévágunk, mind-
két darabja rendelkezni fog saját északi és déli pólussal. Ha két mágnes azonos pólusait közelíted 
egymáshoz, taszítani fogják egymást. Ha két mágnes különböző pólusait közelíted egymáshoz, 
vonzani fogják egymást. 

TUDJ MEG TÖBBET!2

NAGYÍTÓ ALATT3
 A mágneseket és a mágneses kölcsönhatást széles körben hasz-

nálják elektromos eszközök gyártására (ventilátor, hűtőszekrény 
stb.), a hulladék osztályozására, adatok tárolására a számítógépben 
stb. Tudsz más példákat adni olyan helyzetekre, amikor mágnesek 
segítik az emberek munkáját?  A Föld maga is úgy viselkedik, mint 
egy óriási mágnes, mivel mágneses térrel és két mágneses pólussal 
rendelkezik.  A mágneseket befolyásolja a Föld mágneses mezeje. 
Ha a mágnesek egy fonálra függesztve vagy a víz-
ben úszva szabadon mozoghatnak, beállnak az 
Északi- sark – Déli-sark irányába. Ebből a felfede-
zésből kiindulva az emberek feltalálták az irány-
tűt, amelyet a Földön való tájékozódásra hasz-
nálnak. Az iránytű egy mágnestűvel rendelkezik, 
amely mindig észak felé mutat. 

Mire használjuk a mágnest? 

ALKALMAZD!4
1.  Kísérlet: Tegyél egy vizet tartalmazó edénybe olyan tárgyakat, 

amelyeket vonz a mágnes, és ellenőrizd le, hogy a mágneses köl-
csönhatás működik-e a víz alatt! A kísérlet elvégzése előtt fogal-
mazz meg egy feltevést! Mit gondolsz, mi fog történni?

2.  Tevékenység: Rendelkezésedre áll két mágnes, ragasztószalag és 
egy játékszer. Hogyan közelítheted magad felé a játékszert, anél-
kül, hogy hozzáérnél?

3.   Kutatás: Vizsgáld meg, hogyan hat a mágnes az 50 banis, 10 ba-
nis, 5 banis és 1 banis pénzérmékre? Az 50 banis érmét miért nem 
vonzza a mágnes, míg a 10 banist, az 5 banist és az 1 banis érmét 
igen? Lépj be a Román Nemzeti Bank honlapjára, és keress olyan 
információkat, amelyek segítenek a kérdés megválaszolásában!

  a madarak képesek érzékelni 
a Föld mágneses mezejét, és 
vándorlásuk során ennek se-
gítségével tájékozódnak?

  a Föld mágneses mezeje 
pajzsként működik, meg-
védve bennünket a Világűr 
egyes káros hatásaitól?

iránytű

Tudtad-e, hogy…
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3. lecke:  Mit jelent a testek elektromossá 
tétele?

FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1   Megváltoznak a vonalzó tulajdonságai, ha a hajadhoz 
vagy egy darab gyapjúszövethez dörzsölöd? 

Ahhoz, hogy válaszoljon erre a kérdésre, Sanyi a következő tevékenységet végezte el: 
Tevékenység – Szükséged lesz: egy műanyag vonalzóra, egy darab gyapjúból vagy műszálból készült 

szövetdarabra és kisebb papírdarabokra.

Hogyan járj el?
1. lépés: Közelítsd a mű-

anyag vonalzót a papírdara-
bokhoz! Mit figyelsz meg? 

2. lépés: Dörzsöld erőteljesen a vonalzót a szövetdarabhoz vagy 
akár a hajadhoz! Közelítsd ismét a vonalzót a papírdarabokhoz!

Ezúttal mit figyelsz meg? 

Mutasd be osztálytársaidnak a tevékenység eredményeit! Sanyi más tevékenységeket is javasol.
Végezd el te is ezeket, majd jegyezd le az eredményeket a Tudományos naplóba! 

Tevékenység A tevékenység leírása Mi történik?

1. tevékenység

Dörzsölj meg egy műanyag ka-
nalat egy szövetdarabbal! Köze-
lítsd a kanalat a papírdarabok-
hoz! 

A kanál vonzza a 
papírdarabokat. 

2. tevékenység

Dörzsölj meg egy fémkanalat 
egy szövetdarabbal! Közelítsd a 
kanalat a papírdarabokhoz! 

3. tevékenység

Dörzsölj meg egy felfújt lég-
gömböt egy szövetdarabbal! Kö-
zelítsd a léggömböt a falhoz! 

4. tevékenység

Dörzsölj meg egy felfújt léggöm-
böt egy szövetdarabbal! Közelítsd 
a léggömböt egy vékony vízsu-
gárhoz!  

5. tevékenység

Dörzsölj meg két felfújt léggöm-
böt egy szövetdarabbal! Helyezd 
mindkét léggömböt az asztalra! 
Óvatosan közelítsd az egyiket a 
másik felé!   

 

Testek – jellemzőik • Testek kölcsönhatása – elektromosság
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  a testek dörzsöléssel történő elektromossá tétele már nagyon 
régóta ismert? Ezt a jelenséget kb. 2600 évvel ezelőtt írták le. 
Az ókori görögök megfigyelték, hogy ha egy darab borostyánt 
(ősi fák megövesedett gyantája) egy gyapjúszövettel megdör-

zsölnek, az magához vonzza az olyan apró tárgya-
kat, mint a toll vagy a szalma. Ezekben az idők-
ben a borostyán volt azon kevés anyagok egyi-
ke, amely rendelkezett ezzel a tulajdonsággal, 

mivel a műanyag még nem volt feltalálva.

Elektrosztatikus kölcsönhatás a mindennapi életben

 Ha egyes tárgyakat (műanyag vonalzó, léggömb) bizonyos anyagokkal dörzsölünk (mű-
szálas vagy gyapjúszövet), azok elektromosan feltöltődnek, emiatt egyes testeket vonzani 

vagy taszítani fognak. Ezt a jelenséget elektromossá tételnek nevezzük.
 A kölcsönhatást, amely az elektromosan feltöltött testek között alakul ki, elektrosztatikus köl-

csönhatásnak nevezzük.  Nem minden test tehető elektromossá dörzsöléssel (például a fémtár-
gyak). Egy elektromosan feltöltött test szikrázás kíséretében hirtelen kisülhet.

TUDJ MEG TÖBBET!2

1.  Közelíts egy elektromosan feltöltött léggömböt az alábbi testekhez: só, bors, 
liszt, rizs, cukor, és azonosítsd, hogy ezek közül melyeket vonzza a léggömb! 

 Feltöltődhet az emberi test elektromossággal? Néha, amikor műszálas 
ruháidat leveszed, pattogó hangot hallasz, és enyhe bizsergést érzel. Ezt azt 
bizonyítja, hogy a ruháid feltöltődtek elektromossággal. A jelenséget apró 
szikrák kísérhetik, amelyek sötétben látszanak, és nem veszélyesek. 

 Észrevetted, hogy a hajad ugyanúgy viselkedik, mint a gyapjú, amikor 
hozzádörzsölöd a léggömböt vagy a vonalzót, hogy azokat elektromossá 
tedd? Ez azért lehetséges, mert a hajad szerkezete hasonlít egyes emlősök 
szőréhez (például a juh gyapjúja).

 A felhők is elektromossá tehetők. Ez akkor történik meg, amikor a víz-
cseppek súrlódnak egymáshoz és a körülöttük levő levegőhöz. Az elektro-
mosan feltöltött felhők fényes nyilakként megjelenő elektromos kisülése-
ket, villámlásokat eredményeznek. Elektromos kisülés létrejöhet a felhő és 
a Föld (vagy a Földön levő tárgyak – fák, épületek) között is. Ez a villám-
csapás. A  villámcsapás veszélyes lehet mind az épületek, mind pedig az 
emberek, állatok és fák számára. Az épületeket a villámhárítónak nevezett 
berendezés segítségével védjük meg a villámcsapásoktól. 

ALKALMAZD!4

Tudtad-e, hogy…

NAGYÍTÓ ALATT3

2.   Közelíts egy elektromosan feltöltött vonalzót egy pingpong labdához! Ismételd meg a kísérletet úgy, 
hogy ezúttal elektromossá teszed a vonalzót és a labdát is! Hasonlítsd össze a két kísérlet eredményeit! 

Vicces! Közelíts egy elektromo-
san feltöltött léggömböt az osz-
tálytársad hajához! Mi történik?
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Ismétlés

A Föld láthatatlan erővel vonzza magához a felszínén levő összes tárgyat. Ezt a jelenséget gravitáci-
ónak nevezzük, és ugyanúgy hat a Föld bármely pontján, függetlenül attól, hogy melyik kontinensen 
állsz, vagy hogy az óceán közepén ülsz-e egy hajón. A gravitáció ugyanúgy nyilvánul meg, függetlenül 
egy test helyzetétől vagy ennek nagyságától és tömegétől. A Föld középpontja felé vonzódnak a hatal-
mas sziklák, de a hópelyhek és a homokszemek is.

Amikor egy nagy tömeggel rendelkező követ vagy más tárgyat szeretnél felemelni, a gravitáció a 
Föld felé vonzza azt, ezért felemeléséhez nagyobb erőt kell kifejtened annál, mint az az erő, amivel a 
Föld vonzza. 

Gravitáció nélkül nem esne az eső, nem lennének óceánok és vízesések, és nem létezne számos olyan 
csoda sem, amelyekben nap mint nap gyönyörködhetünk. 

Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre! 
a. Mit nevezünk gravitációnak?
b. Melyek a gravitáció pozitív hatásai?
c. Milyen más, távolról ható kölcsönhatások léteznek a testek között? 

Miért nem esünk le a földgolyóról?
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I1 Karikázd be az igaz kijelentések betűjelét! 

a.  A mágnesek vonzzák az egyes fémeket. 

b.  A mágnesek taszítják az összes fémet. 

c.   A gravitációs vonzás a mágneses tér révén 
valósul meg. 

d.   Bármelyik tárgy dörzsöléssel elektromossá 
tehető. 

I2 Figyeld meg a mágnespárokat! Melyik párok 
vonzzák egymást? Karikázd be az előttük találha-
tó betűt! 

c. É DÉ D

b. É D ÉD

d. ÉDD É

a. D É É D

III Írj le egy már elvégzett kísérletet! Jegyezd le az információkat! 
1. Mit szerettél volna megtudni a kísérlet során? 2. Milyen feltételezést fogalmaztál meg? 3. Milyen 

anyagokat használtál? Hogyan jártál el? 4. Milyen következtetésre jutottál a kísérlet elvégzése után? 

I4 Az alábbi fogalmak 
közül melyik nevez meg 
kölcsönhatást? Karikázd be 
a helyes válasz betűjelét! 

a.  alakváltozás
b.  gravitáció
c.  távolság

I3 Az alábbi kijelentések közül me-
lyek igazak? Jelöld be a helyes kijelentés 
előtti négyzetet! 
a.   A gravitáció csak a levegőben hat, 

a vízben vagy a földben nem. 
b.   A gravitáció nem hat a levegőben 

levő repülőgépekre.
c.   A gravitáció a Föld felé vonz, függetlenül attól, hogy a levegőben, 

a vízben vagy a talajon vagy. 

II  Egészítsd ki az üres helyeket a megfelelő 
fogalommal:

• elektromossá váltak
• taszíthatják
• vonzhatják

Egyes testek, amelyeket műszálas vagy 
gyapjúszövettel megdörzsöltünk, …………… 
vagy …………… a más testeket. Ezekre a 
testekre azt mondjuk, hogy …………… . 

I II III

Nagyon jó 5-6 helyes válasz 3 helyes társítás 4 helyes válasz
Jó 4 helyes válasz 2 helyes társítás 3 helyes válasz

Elégséges 3 helyes válasz 1 helyes társítás 2 helyes válasz

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?

 Ismeretfelmérő Munkaidő: 50 perc

A fejezet végén nyomtasd ki a feladatlapot a digitális tankönyvből, és válaszold meg a kérdéseket! 
A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része! 
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A testek – tulajdonságok és átalakulások

Év végi ismétlés

Az élővilág magába foglalja a(z) …, a(z)… és a(z) … . 
Ezek élő szervezetek, amelyek a következő sajátosságok-
kal rendelkeznek: alapvető szükségleteik vannak (víz, 
levegő, táplálék, menedék), növekednek és fej-
lődnek, válaszolnak a környezet változásai-
ra, és szaporodnak. 

Az  élettelen tárgyak kinéze-
tük (alak, hosszúság, szélesség, 
vastagság, kiterjedés, térfogat) és 
belső felépítésük (tömeg, halmazálla-
pot) alapján különböznek egymástól.

A  testek átalakulnak: melegítés hatására 
(a szilárdak megolvadnak, a  cseppfolyósak elpárolognak) 
vagy hővesztés hatására (a folyadékok megszilárdulnak, 
a gázok lecsapódnak).

A … szilárd testek. Ezeket ásványokból nyerik ki, amelye-
ket nagyon magas hőmérsékleten megolvasztanak. A  fé-
mek vezetik a hőt és az elektromos áramot. Egyes fémeket 
vonz a mágnes. 

A  tudósok az állatokat felépítésük, 
élőhelyük, táplálkozási és szaporodá-
si módjuk szerint több csoportra 
osztották. A … a legnépesebb állat-
csoport a Földön. Ők a gerinctelen 
állatok közé tartoznak.

A  halak, a  kétéltűek, a  hül-
lők, a  madarak és az emlősök 
gerinces állatok.

Az ember egy emlős. 

Az állatok világa

Az élővilág – jellegzetességek és átalakulások

Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a pontozott 
részeket  a megfelelő fogalmakkal a szólistából!
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A testek mozgása

A Világegyetem láthatatlan erői

A Föld felszínén a szárazföld … oszlik, amelyeket nagy kiterjedésű vízfelszínek – tengerek és óceá-
nok – választanak el egymástól. A Föld növények és állatok élőhelye, mert biztosítja számukra a vizet, 
a levegőt és a talajt. Ezeket tisztán kell tartani, nem szabad szennyezni!

A természetben való … során a víz mindenhová eljut, és lehetővé teszi az életet a Földön. A Nap 
a legfontosabb tényező, amely kiváltja a víz mozgását ebben a körforgásban.

Az eső, a havazás, a szél, a villámlás és a mennydörgés … jelenségek.
A Föld természetes erőforrásai: felszíni erőforrások (erdők, vizek, levegő, talaj) 
és altalajkincsek (kőszén, kőolaj, földgáz, ásványok, só). 

A  testek közötti legfontosabb köl-
csönhatások a gravitációs, a  mágneses és 

az elektromos kölcsönhatás.
A  gravitáció az a láthatatlan erő, amivel a testek 

vonzzák egymást.
A mágnesek körül levő láthatatlan mágneses tér 

váltja ki a mágneses kölcsönhatást.
Két elektromosan feltöltött test közötti kölcsön-

hatás az … kölcsönhatás. 

A  természetben a testek kölcsönha-
tásban vannak egymással, vagyis hat-
nak egymásra. 

A  kölcsönhatások egyik következ-
ménye a testek mozgása. A mozgási 
állapot függ a választott viszonyítási 
ponttól. A mozgás egy adott távolsá-
gon, adott idő alatt megy végbe.

A  testek mozgását lassítja vagy 
megállítja a …, ami akkor lép fel, ha két 

felület érintkezik egymással.
A  testek kölcsönhatásának másik 

következménye az …, ami az alak vagy a 
méret változását jelenti. Ez lehet időszakos 

vagy állandó.

Életterünk – a Föld

SZÓLISTA
alakváltozás, állatokat, elektrosztatikus, fé-
mek, kontinensekre, körforgása, növényeket, 
rovarok, rovarokat, súrlódás, természeti
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Év végi felmérő
Kirándulás az erdőben

A III. osztályos gyermekek kirándulást terveznek a hegyvidéki erdőbe. 

A gyermekek előkészítik a kirándulást: meghatározzák a közlekedési eszközt és az útvonalat. 
Autóbusszal három és fél órát fognak utazni, és 250 kilométert fognak így megtenni, majd az erdőben 

fognak gyalogolni még egy kilométert, amelyet egy óra alatt szeretnének megtenni. 
Listát készítenek a szükséges anyagokról: eszközök, felszerelés, utazási napló, élelmiszer, víz stb. Egyik 

gyermek csomagja sem lehet 3 kilónál nehezebb.

Mit csinálhatnak a kirándulás alatt? 

Eszközök: térkép, iránytű, fényképezőgép, átlátszó tasakok a talajminták tárolására stb. 
Felszerelés:  hátizsák, kalap vagy sapka, hosszú ujjú blúz vagy széldzseki, hosszúnadrág, esőkabát, 

bakancs. 

1. Társítsd a A oszlopban levő tárgyakat azok felhasználásával a B oszlopból! 

A B

iránytű fényképeket készítesz

információkat jegyzel le

megfigyeled a rovarokat

tájékozódsz

nagyító

napló

fényképezőgép

• Megfigyelhetik az erdőben élő növényeket. • Megfigyelhetik az állatokat, amelyekkel találkoznak. 
• Lefényképezhetik a növényeket, állatokat, természeti jelenségeket stb. • Tanulmányozhatják a talajt.

Tudományos 

napló

Munkaidő: 50 perc
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A gyermekek meghatározzák az erdőben betartandó szabályokat: • ne gyújtsanak tüzet • kerüljék a 
medve által látogatott vagy veszélyesnek nyilvánított helyeket • ne karcolják meg a fák kérgét!

Az utazás alatt a gyermekek gitáron játszanak.
Az autóbusz hirtelen fékez. Egy ijedt őz szalad át az úton. 

2. Egészítsd ki másik három, általad szükségesnek tartott szabállyal!

3. a. Milyen változásokat szenvednek a gitár húrjai?
b. Milyen típusú kölcsönhatás tette lehetővé azt, hogy az autóbusz meg tudjon állni? 
c. Hogyan reagált az őz a veszélyre? 

A kirándulás alatt számos állatot láttak: lepkéket, egy harkályt, egy békát, egy mókust és egy zöld 
gyíkot is. 

Miközben a mókus ágról ágra ugrált, elejtett egy makkot, ami a földre esett. 

A felhők hamar szétoszlottak, és előbújt a Nap. A gyermekek folytathatják a kirándulást. 
Meggyőződésük, hogy az erdők képezik a Föld legfontosabb természeti erőforrásait. 

Az égboltot hirtelen egy villám szelte ketté. Pár másodperc múlva hallatszott a mennydörgés is. 
Vajon sikerül a gyermekeknek fedél alá jutni, mielőtt elkezdődik a vihar? Mindannyian szaladva tették 
meg az út utolsó részét. 

5. a. Magyarázd meg, miért lélegeztek gyorsabban a gyermekek, amikor a menedékhez értek? 
    b. Mi történik a pulzusukkal szaladás után? 
    c. Miért változott meg a gyermekek pulzusa szaladáskor? 

6. Egyetértesz ezzel a kijelentéssel? Írj három érvet véleményed alátámasztására! 

b.  Egészítsd ki a táblázatot azzal az állatcsoporttal, amelybe az élőlények 
tartoznak! Az állat 

megnevezése
Melyik csoportba 

tartozik?
lepke rovarok

harkály
béka

mókus
zöld gyík

4. a. Milyen láthatatlan erő vonzotta a makkot a föld felé? 

Miután áttanulmányoztad a tankönyvet, nyomtasd ki ezt az oldalt a digitális tankönyvből, és válaszold 
meg a kérdéseket! A megoldott feladatlap is legyen a portfóliód része! 

1 2 3 4 5 6
Nagyon jó 4  helyes társítás 3  helyes 

szabály
3  helyes 

válasz
5-6  helyes válasz 3  helyes 

válasz
3  helyes érv

Jó 3  helyes társítás 2  helyes 
szabály

2  helyes 
válasz

4  helyes válasz 2  helyes 
válasz

2  helyes érv

Elégséges 2  helyes társítás 1  helyes 
szabály

1  helyes 
válasz

3  helyes válasz 1  helyes 
válasz

1  helyes érv

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?
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Valójában az érzésnek sem-
mi köze sincs a hangyákhoz 
vagy bármelyik rokonukhoz, 
sokkal inkább a vérkeringés-
hez. Amikor keresztbe teszed 
a lábad, vagy hosszabb ideig 
ugyanabban a helyzetben ülsz, 
vérereid összenyomódnak, így 
ezeken keresztül nehezebben 
kering a vér.

A vér keringése akadályba 
ütközik, hasonlóan ahhoz, mint 
amikor egy forgalmas útkeresz-
teződésben baleset történik.

Amikor megváltoztatod a 
testhelyzetedet, a  vérkeringés 
újraindul, és azon a területen, 
ahol a nagy mennyiségű vér 
folyik át, az  idegvégződések 
ingerlődnek. Ezért úgy 
érzed, mintha hangyák 
mászkálnának a lába-
don. Ahhoz, hogy meg-
szűnjön ez az érzés, 
nem kell semmi mást 
tenned, csak kivárni tü-
relmesen, hogy helyreálljon 
a vérkeringés.

MIÉRT…? • MIÉRT…? • MIÉRT…?

A  denevér szárnya nagyban különbözik a mada-
rak szárnyától. Ez a testhelyzet, amelyben a denevér 
pihen – fejjel lefelé – első ránézésre kényelmetlennek 
tűnhet, de lehetővé teszi, hogy az állat kevés energia 
felhasználással repülhessen: induláskor egyszerűen a 
mélybe veti magát. 

Miért lóg fejjel lefelé a denevér?

Valójában a lovak állva és fek-
ve is alszanak. Amikor állnak, 
nagyon éberen és rövid ideig al-
szanak. Csak amikor lefekszenek, 
akkor alszanak mélyen. Ez általá-
ban éjszaka történik. 

Miért alszik 
állva a ló? 

Miért bizsereg a lábunk, mintha 
hangyák mászkálnának rajta? 

PÉNTEK 

13
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Viszkető érzés az orrban, amit 
nehezen lehet kontrollálni, és hap-
ci! Egyedüli kézenfekvő megoldás a 
tüsszentés, ami a szervezetünk vé-
dekezési reakciója.

Az orrüregbe jutott levegő gyak-
ran tartalmaz olyan részecskéket, 
amelyek zavarják a légzést. A  tüsz-
szentés általában akkor következik 
be, amikor meg vagyunk fázva, vagy 

por, állatszőr, bors került az or-
runkba, és mindig a szemek 
lehunyásával jár.

Tüsszentéskor kötelező 
eltakarni az orrot és a szájat, 
mert ilyenkor erőteljesen bo-
csájtjuk ki a levegőt, és a benne 
levő részecskék akár 2 méterre is 
eljuthatnak. 

Amikor olvasni próbálsz valamit egy mozgó autóban, a szemed 
látja a mozdulatlan belső teret (a lapokat, az  üléseket, a  plafont, 
az ajtókat és más tárgyakat), de az ablakon keresztül látja a tájat is. 
Így az agyad a szemedtől ellentmondásos információkat kap, ame-
lyek igencsak összezavarják. Ennek eredményeként megjelenik a 
hányinger. Nem kell egyebet tenned, csak csukd össze kedvenc fo-
lyóiratodat, és egy ideig nézz ki előre az ablakon! Ugyanakkor pár 
percig kinyithatod az ablakot is, hogy friss levegőt kapj. 

MIÉRT…? • MIÉRT…? • MIÉRT…?

Miért tüsszentünk?

Amikor a homokban 
próbálsz szaladni, rájössz, 
hogy ez elég nehéz, és sok-
kal gyorsabban elfáradsz, 
mint amikor az aszfalton 
szaladsz.

Az  ok egyszerű: mivel a 
homok puha, könnyen el-
deformálódik a talpad alatt 
(alakját könnyen megváltoz-
tatja), és nagyobb erőt kell 
kifejtened szaladáskor ah-
hoz, hogy felemeld a lábad.

Miért nehéz a homokban 
szaladni?

Tegnap kint a hőmérő 20 fokot mutatott. 
Ma annak ellenére, hogy hidegebbnek tűnik a 
levegő, és fúj a szél, ugyanannyit mutat. Vajon 
elromlott a hőmérő? Dehogyis!

A bőr felszínén található egy vékony leve-
gőréteg, amely kevés nedvességet tartalmaz. 
Ez a réteg védi meg szervezetünket a hideg-
érzettől. A szél felgyorsítja a nedvesség párol-
gását. Így a levegő közvetlen kapcsolatba ke-
rül a bőrünkkel. Emellett a párolgás hőt von 
el a szervezettől. Ezeknek a jelenségeknek az 
együttes hatása váltja ki azt, hogy hidegebb-
nek érezzük a levegőt, ha fúj a szél.

Miért tűnik úgy, 
hogy hidegebb 
van, ha fúj  
a szél?

Miért leszünk néha rosszul az autóban? 



A
alkalmazkodás az élő szervezetek átalakulása válasz-

ként a környezeti tényezők változásaira 
Cs
csiga egy lánccal ellátott kerék, amelynek se-

gítségével nagy súlyokat lehet felemelni
E
erő energia, teljesítmény
É
élettér azoknak a természeti tényezőknek az 

összessége, amelyek biztosítják az élő 
szervezetek létezését 

H
hulladék természetes vagy feldolgozott anyag 

maradéka
I
időjárás-előre-
jelzés

az időjárás jóslása az elkövetkező időre

J
jéghegy az óceánok felszínén úszó, nagy kiter-

jedésű jégdarab
jellegzetesség egy test sajátos és uralkodó tulajdon-

sága
K
klorofill természetes anyag, amely a növények 

zöld részeiben található
kőolajkút egy berendezés, amely mély lyukat fúr 

a földbe a kőolaj kinyerése végett
M
mágnes tárgy, amely vonzza a vastartalmú 

testeket

méreg egyes állatok által termelt mérgező 
folyadék

műszál vékony, ember által előállított rost, 
amelyet vásznak készítésére használnak

N
nektár virágok által termelt édes folyadék, 

amely sok rovar tápláléka
Ö
önmeghajtású 
repülőgép

repülő, amely saját energiája segítsé-
gével emelkedik a levegőbe

P
pollen mikroszkopikus szemcsékből álló por, 

amelyet a növények termelnek, és 
amelynek szerepe van a növények sza-
porodásában

pulzus  
(mérése)

megszámolni a szívveréseket

R
reakció az élőhely változásaira adott válasz
reszelék nagyon apró szemcsék, amelyeket egy 

fém reszelése során nyernek
T
terv egy cél elérése érdekében kidolgozott 

elképzelés
V
változás egyik alakról a másikra vagy egyik ér-

tékről a másikra történő átmenet 
vándorlás 
(migráció)

az állatok csoportokban történő  
helyváltoztatása a jobb élet- 
körülmények érdekében

És ne feledd a  
világot egy tudós 
szemével szemlélni! 

Légy aktív 
mindennap!

SZÓTÁR
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