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Útmutató a tankönyv használatához

látványos vide-
órészletek élőlé-
nyekről, természe-
ti jelenségekről, 
laboratóriumi 
gyakorlatokról, 
élőhelyekről

játékok és 
gyakorla-

tok

  magyarázó 
képek;
  munkalapok;
  kiegészítő 
információk;

STATIKUS IMTT INTERAKTÍV IMTTANIMÁLT IMTT

1. EMLÉKEZZ!
Elevenítsd fel előző 
ismereteidet! 

2.  FIGYELD MEG 
ÉS FEDEZD FEL!

Beszélgess társaiddal 
az oktatótáblák, képek, 
audió- és videóanyagok 
alapján! Különböző 
tevékenységek és 
kísérletek révén  
fedezd fel a világot!

3. TUDJ MEG 
TÖBBET!
Sajátítsd el 
az alapvető 
információkat! 

5. ALKALMAZD!
Használd a tanultakat! 
Végezd el a gyakorlati 

tevékenységeket! 

4. NAGYÍTÓ ALATT 
Tudj meg részletesebb 

információkat egyes 
témákról!

A tantervnek megfelelő 
tanulási tartalmak

A jelképek azt jelzik, hogy létezik legalább egy, a kinyitott tankönyv két olda-
lához kapcsolódó interaktív multimédiás tanulási  tevékenység (IMTT).

Olyan feladatokat tartalmaz-
nak, amelyek felmérik a feje-

zetben elsajátított ismereteket. 
Egy szöveghez kapcsolódnak. 

Mindegyik ismeretfelmérő 
tartalmazza az önértékelő rá-

csot és a digitális változatban a 
megoldásokat is. 

Mindegyik ismétlés hiá-
nyos szöveg formájában 
tartalmazza az újonnan 
elsajátított fogalmak 
rövid összefoglalóját. 
Egészítsd ki azt a megfe-
lelő kulcsfogalmakkal a 
szólistából! 20

HOGYAN KEZ DŐ
DIK AZ ÉLET?

A legtöbb növény . . . .  segítsé
gével szaporodik. Megfelelő kör
nyezeti körülmények között (víz, 
levegő, talaj, megfelelő hőmérsék
let) a magok . . . . , és fiatal növé
nyek jönnek létre, amelyeket . . . .  
nevezünk.

A rovarok, a halak, a kétéltűek, a 
hüllők és a madarak . . . .  szaporod
nak. Az emlősök eleven fiakat . . . .  .

Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a pontozott részeket  a megfelelő fogalmakkal a szólistából!

SZABÁLYOK ÉS 
KIVÉTELEK

HASONLÓSÁGOK 
ÉS KÜLÖNBSÉGEK

A kétéltűek petéiket a . . . .  rak
ják, akárcsak a . . . .  . Mind a hüllők, 
mind a madarak tojásaikat a . . . .  
rakják. A halaktól és a kétéltűektől 
eltérően, a madarak és a hüllők to
jásait ellenálló . . . .  borítja. 

A rovarok életciklusa nagyon 
összetett, számos kinézetbeli és 
életmódbeli változás jellemzi. 
Ezeknek a változásoknak a soro
zatát . . . .  nevezzük.  

A legtöbb emlősnél az embrió 
a . . . .  testében fejlődik, de létezik 
néhány emlős, amely tojásokkal 
szaporodik. Az összes emlős a fi
ókáit . . . .  táplálja. 

Az átalakulás kétféle lehet: . . . .  
és . . . .  . A teljes átalakulással fej
lődő rovarok esetében az életcik
lusnak ... szakasza van. A petéből 
kibújó lárva másképp néz ki, mint 
a . . . .  . A nem teljes átalakulással 
fejlődő rovarok esetében a peté
ből ... bújik ki. Ez . . . .  néz ki, mint 
a felnőtt rovar, de hiányoznak a 
. . . .  és . . . .  szervei. 

Az átalakulás (metamorfózis) a 
kétéltűeknél is fellelhető. A peté
ből kikelő lárva különbözik a . . . . , 
mind kinézetben, mind pedig élet
módban. A lárvát . . . .  nevezik. 

ISMÉTLÉS
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NÉZZÜNK MÉLYEBBRE! EVOLÚCIÓ

A mag belsejében található a 
. . . . , amelyből az új növény fejlő
dik ki. 

A madarak és a hüllők tojásai
ban az embrió a tojásban találha
tó tápláló . . . .  segítségével fejlő
dik ki.

Az ebihalak a kétéltűek . . . .  . 
Ők . . . .  környezetben élnek, és 
. . . .  lélegeznek, akárcsak a halak. 

Ez a hasonlóság bizonyítja azt, 
hogy a kétéltűek az idők során a 
halakból alakultak ki. 

Annak ellenére, hogy a mada
rak nagymértékben különböznek 
a hüllőktől, mégis számos hason
lóság létezik a két csoport között. 
Többek között az is, hogy a mada
rak a hüllőkhöz hasonló módon 
szaporodnak. Mivel a madarak 
a hüllők után jelentek meg, ez a 
tény azt bizonyítja, hogy a . . . .  a 
. . . .  alakultak ki. 

Az ember is egy . . . .  . Ennek 
következtében, az emberi embrió 
az anya . . . .  fejlődik ki.  

  A  növények, az  állatok és az ember is szaporodnak, vagyis utódokat hoznak létre. 
Az utódok létrehozása az élőlények alapvető tulajdonsága, ami által biztosítják az élet foly
tonosságát a Földön. A  ma élő állatok egy evolúciós (fejlődési) folyamat során alakultak 
ki. Őseik másmás kinézetűek voltak, és különböző életmódokat folytattak. Az evolúció az 
élőlények fokozatos átalakulását jelenti az évmilliók során. 

SZÓLISTA
vízi
felnőtt
vízben
szárnyaik
hasonlóan
kopoltyúval
héj
teljes
testében
csíra
nem teljes
kicsíráznak
tejjel
lárva 
anya
emlős
átalakulásnak 
(metamorfózisnak)
ebihalnak
szülnek
lárva (nimfa)
petékkel / tojásokkal
négy
madarak
halak
csíranövénynek
szaporító
hüllők
magok
anyagok 
szárazföldre

1 FEJEZET

22 23

Azonosíts egy emlőst a szövegben! Találj két olyan információt, amely azt bizonyítja, hogy az adott 
állat egy emlős! 
1   

A szövegben két olyan szó is található, amely az ember fejlődési szakaszaira vonatkozik. Jegyezd le őket 
egy egyenesre, majd egészítsd ki az ábrát legalább még egy fejlődési szakasszal! 
2   

A vadállatok számára egy új rezervátumot hoztak létre. A gyermekek összegyűltek az iskola udva
rán, és indulnak egy kirándulásra, amely során meglátogatják azt.

Megérkeztek. A bejáratnál egy felnőtt a következőket mondja:
– Kedves gyermekek, nagyon szerencsések vagytok! A legtöbb élőlénynek már van kicsinye! A kijárat

nál megtekinthetitek a „Lepkék a nagyvilágból” című kiállítást is. Azt tanácsolom, hogy figyeljétek a fák 
ágait is! Ott madárfészkeket láthattok. Számos meglepetés vár rátok! Legyen kellemes napotok!

Valóban, a rezervátum sétányain végighaladva a gyermekek felfedezhették az állatok életének szépsé
geit a természetes környezetükben. A távolban a gyermekek egy anyamedvét vettek észre, amely három 
bocsát szoptatta. Az idegenvezetőtől megtudták, hogy a bocsok nyolc hete születtek.

Időközben számos madarat is megfigyeltek. Sok közülük mozdulatlanul ült a fészkében.
– Bizonyára nekik is lesznek fiókáik. – mondta Júlia.
Valaki az avarban egy kígyót vett észre, Csabi pedig addig figyelt egy békát, amíg az el nem tűnt a szeme elől.
– A kígyó fiókái vajon hogyan születnek? – kérdezte az egyik gyermek. 

atlaszlepke

4   Bálint, Csabi és Dalma egy dobozból három cédulát húztak ki, amelyeken hiányos információk vannak. 
Segíts nekük úgy, hogy a helyes fogalmakkal egészíted ki a kijelentéseket! 

levél

csíranövény
? ?

?
?

Bálint
az ebihal

a hal
? ?

?
?

Csabi

A mag csírázása során létrejövő fiatal növény 
a . . . . . . .  .

Egy lepke lárvája . . . . . . .  .

Egy kétéltű lárvája . . . . . . .  .

a hernyó

a virág

? ?
?

?

Dalma

5 Jelöld a helyes választ!
A. Dalma elfelejtette, hogy mi is az átalakulás. 

„Azt mondjuk, hogy a kétéltűek átalakuláson (me
tamorfózison) mennek keresztül, mert: 

a. szárazföldön és vízben is élnek;
b. vízben és szárazföldön is képesek lélegezni;
c. kinézetük számos átalakuláson megy keresztül. 

C. Júlia tudja, hogy a madarak tojása:
a. lágy héjjal rendelkezik, és tartalmazza az embriót;
b. héj nélküli, és nem tartalmaz tápláló anyagokat;
c. kemény héjjal rendelkezik, és tartalmazza az embriót. 

B. Bálint kezére egy katicabogár 
szállt. Most a fiú azon gondolkozik, 
hogy hogyan szaporodnak a rovarok. 
A helyes válasz: 

a. petékkel;
b. magokkal;
c. fiókákkal.

6   Az atlaszlepke „hiánya” az átalakulásnak köszönhető. 
Magyarázd el egy rovar szaporodásának módját, és azt is, hogy 

a gyermekek miért nem láthatták a lepkét! Ne felejtsd el megem
líteni a rovarok életciklusának legalább három fejlődési állapotát! 

A kijáratnál a gyermekek megcsodálták a lepkekiállítást. Elámultak a csodálatos színektől. Lázasan 
keresték az óriás atlaszlepkét, amely kinyitott szárnyakkal akár 25 cm is lehet! Egyáltalán nem látták, pe
dig a bejáratnál azt mondták nekik, hogy ott van. Micsoda rejtély! 

Válaszd ki a helyes választ!
A. Az alábbi kijelentések kiegészítésére csak egyetlen helyes fogalom használható. Bálint, Dalma és 

Júlia különböző válaszokat adtak. Melyik a megfelelő fogalom?

B. Az ebihalak életmódja hasonlít a/az: a. madarakéhoz; b. halakéhoz; c. emlősökéhez.
C. A krokodilok: a. eleven fiakat szülnek; b. tojásokat raknak; c. lárvákból fejlődnek ki.

3

„ Mindegyik mag belsejében található egy . . . .  .”
„Egy madár vagy hüllő tojásában az élet a benne ta

lálható . . . . ból indul.”
„Az emlősök testében fejlődik a . . . . , amelyből a fi

ókák alkulnak ki.”

a. a gyermek

 c. az embrió

b. a mag

Bálint Dalma

Júlia

ISMERETFELMÉRŐ Munkaidő: 50 perc

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 kék számok azt jelentik, hogy 
legkevesebb hány helyes válasz szükséges 
az adott minősítés eléréséhez. 

1 FEJEZET

1 2 3 4 5 6 7 8

Nagyon jó 3 3 3 3 3 3 3 3
Jó 2 2 2 2 2 2 2 2

Elégséges 1 1 1 1 1 1 1 1

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Ismétlő leckék Ismeretfelmérők

Leckék

A tankönyvnek egy nyomtatott és egy digitális változata van 
(amely hasonló a nyomtatott változathoz, interaktív multimé-

diás tanulási tevékenységekkel – IMTT – kiegészítve).

Útmutatás a 
tevékenységhez

Nyomtatás

Kilépés a tevé-
kenységből

Kilépés a tevé-
kenységből

Kilépés a tevé-
kenységből

Jelölés/
aláhúzás

Nagyítás / 
kicsinyítés

A tevé-
kenység 
újrakezdése

A tevékeny-
ség érvénye-

sítéseStopStart/
szünet

Jelölés/
aláhúzás

Útmutatás a 
tevékenységhez

Jelölés/
aláhúzás

Útmutatás a 
tevékenységhez

A nyomtatott 
tankönyv

A digitális 
tankönyv

A lecke szerkezete öt didaktikai lépésben történő feldolgozást javasol. 

A leckék során kuta-
tásokat, bemutatókat 

és projekteket fogsz 
készíteni, és munká-
idból létrehozol egy 

portfóliót.
Tudj meg többet  

erről a 6. oldalon!
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Ismétlés. Ismeretfelmérő / 60

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

4. Fejezet
BOLYGÓNK – 
A FÖLD

1. L: A Föld a Naprendszerben / 66

2. L. Bemutató: Miért haltak ki a mamutok és a dinoszauruszok?
3. L. Bemutató: Románia nemzeti parkjai és természeti rezervátumai
3. L. Bemutató: Kihalt állatok Romániában

1. L.: A Föld a Naprendszerben • A Naprendszer bolygói. 
A Föld mozgásai • A Nap mint hő- és fényforrás. A nappalok 
és éjszakák, az évszakok váltakozása. Időjárás • Az élőlények 
napi és évi tevékenységeinek ritmikus változása
2. L.: A múltbeli élet bizonyítékai • Ősmaradványok
3. L.: Az ember környezetre gyakorolt hatása • Fajok kiha-
lása (túlzott halászat/vadászat) • Környezetvédelem

2. L: A kövületek – letűnt korok tanúi / 70

3. L: Az ember és élőhelye / 74

Ismétlés. Ismeretfelmérő / 76

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

5. Fejezet
A TESTEK – 
TULAJDONSÁGOK 
ÉS ÁTALAKULÁSOK

1. L: A testek úszása a vízen / 82
1. L. Kutatás: Miért úsznak a hajók?  1. L. Kutatás: A sűrűség és a lebegés  
1. L. Bemutató: Csónakok újrahasznosítható anyagokból  3. L. Kutatás: 
Visszanyerhető-e a víz az oldatból?   3. L. Bemutató: Hazánk sós tavai • Hogyan 
keletkeznek a cseppkőbarlangok? • Hogyan nyerjük ki a cukrot a cukorrépából? 
• Milyen kapcsolat van az oldódás és az ízérzékelés között?  4. L. Bemutató: 
A Víz Világnapja  4. L. Bemutató: A víz szerepe az egészség megőrzésében  
5. L. Bemutató: A fazekasság • A tűz – tűzvédelmi szabályok

1. L.: Testek – jellemzőik • A víz felszínén fennmaradó tes-
tek (testek lebegése) 2. L.: A testek és anyagok tulajdon-
ságainak változása • Keverékek és keverékek szétválasztása
3. L.: A testek és anyagok tulajdonságainak változása •
Az oldódás. A hőmérséklet oldódást befolyásoló hatása
4. L.: Testek – jellemzőik • A víz tulajdonságai. A víz fel-
használási lehetőségei különböző halmazállapotokban
5. L.: A testek és anyagok tulajdonságainak változása •
Égés, rozsdásodás, rothadás, romlás, érés

2. L: Keverékek. Keverékek szétválasztása / 84

3. L: Az oldódás / 86

4. L: A víz – tulajdonságok és felhasználás / 90

5. L: Az anyag átalakulásai / 92

Ismétlés. Ismeretfelmérő / 96

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

6.Fejezet
AZ ENERGIA – 
FORRÁSOK ÉS 
HATÁSOK

1. L: Hőátadás / 102 1. L. Kutatás: Hogyan tartsuk hidegen a fagylaltot?
1. L. Kutatás: Mely anyagok tartják meg jobban a meleget? 
1. L. Bemutató: Hogyan őrzik meg testhőmérsékletüket a hideg égövi állatok? 
2. L. Projekt: Mennyi elektromos energiát használ el a családod egy hét alatt? 
2. L. Bemutató: A háztartási gépek energiafogyasztása
3. L. Bemutató: Fény és árnyék

1. L.: Energia – források és hatások • Testek közötti hőát-
adás. Hővezető és hőszigetelő anyagok
2. L.: Elektromos áram • Egyszerű áramkörök
3. L.: Fény • Fényforrások. Fényt igénylő jelenségek (árnyék, 
szivárvány, színek, testek láthatósága)

2. L: Egyszerű áramkörök. Az elektromos áram / 106

3. L: A fény. Fénnyel kapcsolatos jelenségek / 110

Ismétlés. Ismeretfelmérő / 114

Év végi ismétlés. Év végi felmérő / 118
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Sajátos 
kompetenciák Fejezetek Leckék Kiegészítő értékelési módszerek A tantervnek megfelelő tanulási tartalmak

Útmutató a tankönyv használatához ⁄ 6

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

1. Fejezet
SZÜLŐK ÉS 
UTÓDOK

1. L: A növények életciklusa / 8
1. L. Kutatás: Szükségük van-e a magvaknak fényre a csírázáshoz?
3. L. Bemutató: A halak és a kétéltűek életciklusa
4. L. Bemutató: A madárvilág legnagyobb és legkisebb tojásai
4. L. Projekt: Odúk
5. L. Bemutató: Mennyi ideig fejlődik egy fióka az anyja testében?
6. L. Bemutató: Az én családom

1. L.–6. L.: Életciklusok az élővilágban • Szülők és utódok 
az élővilágban: hasonlóságok és különbségek • A növények 
és állatok fő életciklusai

2. L: A rovarok életciklusa / 10

3. L: A halak és kétéltűek életciklusa / 12

4. L: A hüllők és madarak életciklusa / 14

5. L: Az emlősök életciklusa / 16

6. L: Az ember életciklusa / 18

Ismétlés. Ismeretfelmérő / 20

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

2. Fejezet
ÉLŐHELYEK

1. L: Az erdő / 26

1. L. Bemutató: Az erdő könyve
2. L. Tudományos napló – Rét típusok
2. L. Bemutató: A zerge / A túzok
4. L. Bemutató: Sivatagi élőlények

1. L.–5. L.: Az élőlények és a környezet közötti kapcsola-
tok • Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltéte-
lekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)

2. L: A rét / 30

3. L: A folyó / 34

4. L: A sivatag / 38

5. L: Tengerek és óceánok / 42

Ismétlés. Ismeretfelmérő / 46

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

3. Fejezet
AZ ÉLŐLÉNYEK 
KÖZÖTTI 
TÁPLÁLKOZÁSI 
KAPCSOLATOK

1. L: Táplálékláncok / 52 2. L. Kutatás: A pulzus 2. L. Bemutató: A gyermekkor játékai
2. L. Bemutató: Mozgás az egészségért

1. L., 2. L.: Az élőlények és a környezet közötti kapcsolatok
Az élőlények táplálkozási szokásai (egyszerű táplálékláncok)2. L: Egészséges étrend. Mozgás / 56

Ismétlés. Ismeretfelmérő / 60

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

4. Fejezet
BOLYGÓNK – 
A FÖLD

1. L: A Föld a Naprendszerben / 66

2. L. Bemutató: Miért haltak ki a mamutok és a dinoszauruszok?
3. L. Bemutató: Románia nemzeti parkjai és természeti rezervátumai
3. L. Bemutató: Kihalt állatok Romániában

1. L.: A Föld a Naprendszerben • A Naprendszer bolygói. 
A Föld mozgásai • A Nap mint hő- és fényforrás. A nappalok 
és éjszakák, az évszakok váltakozása. Időjárás • Az élőlények 
napi és évi tevékenységeinek ritmikus változása
2. L.: A múltbeli élet bizonyítékai • Ősmaradványok
3. L.: Az ember környezetre gyakorolt hatása • Fajok kiha-
lása (túlzott halászat/vadászat) • Környezetvédelem

2. L: A kövületek – letűnt korok tanúi / 70

3. L: Az ember és élőhelye / 74

Ismétlés. Ismeretfelmérő / 76

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

5. Fejezet
A TESTEK – 
TULAJDONSÁGOK 
ÉS ÁTALAKULÁSOK

1. L: A testek úszása a vízen / 82
1. L. Kutatás: Miért úsznak a hajók?  1. L. Kutatás: A sűrűség és a lebegés  
1. L. Bemutató: Csónakok újrahasznosítható anyagokból  3. L. Kutatás: 
Visszanyerhető-e a víz az oldatból?   3. L. Bemutató: Hazánk sós tavai • Hogyan 
keletkeznek a cseppkőbarlangok? • Hogyan nyerjük ki a cukrot a cukorrépából? 
• Milyen kapcsolat van az oldódás és az ízérzékelés között?  4. L. Bemutató: 
A Víz Világnapja  4. L. Bemutató: A víz szerepe az egészség megőrzésében  
5. L. Bemutató: A fazekasság • A tűz – tűzvédelmi szabályok

1. L.: Testek – jellemzőik • A víz felszínén fennmaradó tes-
tek (testek lebegése) 2. L.: A testek és anyagok tulajdon-
ságainak változása • Keverékek és keverékek szétválasztása
3. L.: A testek és anyagok tulajdonságainak változása •
Az oldódás. A hőmérséklet oldódást befolyásoló hatása
4. L.: Testek – jellemzőik • A víz tulajdonságai. A víz fel-
használási lehetőségei különböző halmazállapotokban
5. L.: A testek és anyagok tulajdonságainak változása •
Égés, rozsdásodás, rothadás, romlás, érés

2. L: Keverékek. Keverékek szétválasztása / 84

3. L: Az oldódás / 86

4. L: A víz – tulajdonságok és felhasználás / 90

5. L: Az anyag átalakulásai / 92

Ismétlés. Ismeretfelmérő / 96

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

6.Fejezet
AZ ENERGIA – 
FORRÁSOK ÉS 
HATÁSOK

1. L: Hőátadás / 102 1. L. Kutatás: Hogyan tartsuk hidegen a fagylaltot?
1. L. Kutatás: Mely anyagok tartják meg jobban a meleget? 
1. L. Bemutató: Hogyan őrzik meg testhőmérsékletüket a hideg égövi állatok? 
2. L. Projekt: Mennyi elektromos energiát használ el a családod egy hét alatt? 
2. L. Bemutató: A háztartási gépek energiafogyasztása
3. L. Bemutató: Fény és árnyék

1. L.: Energia – források és hatások • Testek közötti hőát-
adás. Hővezető és hőszigetelő anyagok
2. L.: Elektromos áram • Egyszerű áramkörök
3. L.: Fény • Fényforrások. Fényt igénylő jelenségek (árnyék, 
szivárvány, színek, testek láthatósága)

2. L: Egyszerű áramkörök. Az elektromos áram / 106

3. L: A fény. Fénnyel kapcsolatos jelenségek / 110

Ismétlés. Ismeretfelmérő / 114

Év végi ismétlés. Év végi felmérő / 118

Legyen ez is a 
portfóliód része!

Őrizd meg egy helyen rendszerezve (egy mappában, egy dobozban 
stb.) a tanév során, a Természettudományok órákon készített meg-
figyelőlapokat, ismeretfelmérőket, projekteket és bemutatókat!
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Projektek. Bemutatók. Kutatások. Portfólió

A tanév során a Természettudományok órákon pro-
jekteket, bemutatókat és kutatásokat fogsz készíteni, 
a megfigyelőlapok segítségével értékeled saját tevé-
kenységedet és munkáidból létrehozol egy portfóliót.

A projekt egy kutatás elvégzését feltételezi vagy bi-
zonyos végtermék elkészítését egy adott témában. 
A projekt egy hosszabb idő (néhány hét, egy félév 
vagy akár egy év) alatt zajló egyéni vagy csoportos 
munka eredménye, és szervezést, valamint követ-
kezetességet igényel.
A projekt lépései: • a téma meghatározása • adatok 
(esetleg képek és szemléltető tárgyak) gyűjtése • az 
adatok vagy tárgyak rendszerezése •  a végtermék 
véglegesítése • a projekt bemutatása.
A  projekt digitális formában vagy papírra is elké-
szíthető, de akár egy végtermék is lehet (egy tárgy 
vagy tárgyak csoportja). Mindegyik fejezet nyitó-
lapján találni fogsz egy projektet.

Bemutató. A tankönyvet lapozva a Bemutató címszó 
alatt különböző témákat találsz. Használj különböző 
forrásokat (enciklopédiákat, atlaszokat, folyóirato-
kat, internetet stb.), és készíts plakátokat, kollázso-
kat , rövid szövegeket az ajánlott témákról! A bemu-
tatót elkészítheted papírra vagy digitális formában.
Ahhoz, hogy bemutatót készíthess egy adott témá-
ban, a következő lépéseket kell követned:
1. lépés: Adatgyűjtés – Tudj meg minél többet a 
bemutató témájáról! Használj különböző forráso-
kat (nyomtatott vagy digitális enciklopédiákat, fo-
lyóiratokat, múzeumok hivatalos honlapjait stb.)!
2. lépés: Szerkesztés
a.  Készítsd el a bemutató rövid tervét (a témához 

kapcsolódó legalább három gondolat)!
b.  Szerkeszd meg a szöveget, és csatolj hozzá szem-

léletes képeket!
3. lépés: Bemutatás – Mutasd be az eredményt az 
osztály előtt!
4. lépés: Önértékelés – Hogyan értékeled a bemu-
tatódat?

Portfólió. Őrizd meg egy helyen rendszerezve (egy 
mappában, egy dobozban stb.) a Bemutató címszó 
alatt készített bemutatóidat, az ismeretfelmérőket, 
a tanév során, a Természettudományok órákon ki-
egészített megfigyelőlapokat!  

Útmutató a tankönyv használatához

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. 

Megfigyelőlap. Mentsd le és töltsd ki a digitális tan-
könyvből a kutatások vagy projektek végén találha-
tó megfigyelőlapot, amely segítségével értékelheted 
magadat! Ellenőrizd le, hogy megfelelően együttmű-
ködtél-e társaiddal (egy csoportos kutatás során), 
hogy betartottad-e a kutatás lépéseit, és szervezet-
ten, rendszerezetten dolgoztál-e, vagy, hogy eléggé 
kreatív voltál-e a megoldások megtalálásában!

A kutatás azzal a céllal készülő alapos vizsgálódás, 
hogy válaszokat kaphassunk fontos kérdésekre. 
A kutatás négy lépése: a vizsgálandó probléma meg-
határozása, a feltételezés megfogalmazása, az infor-
mációszerzés módszerének kiválasztása (például 
egy kísérlet által) és a kutatás eredményeinek (kö-
vetkeztetéseinek) bemutatása.



SZÜLŐK ÉS 
UTÓDOK
SZÜLŐK ÉS 
UTÓDOK 

UNITATEA

1
FEJEZET

1. lecke:  A növények életciklusa
2. lecke:  A rovarok életciklusa 
3. lecke:   A halak és kétéltűek életciklusa
4. lecke:   A hüllők és madarak életciklusa
5. lecke:  Az emlősök életciklusa
6. lecke:  Az ember életciklusa
 Ismétlés
 Ismeretfelmérő

7

Egyéni projekt
Az élet pillanatai  
Rajzok, kivágott képek vagy 
fényképek segítségével 
bepillantást nyerhetsz az 
élőlények fejlődési szakaszaiba.

Több részletet és utasítást  
a digitális tankönyvben találsz. 
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1 EMLÉKEZZ! A tudományos kutatás egy aprólékos vizsgálódás, amelyet egy adott terv alapján 
végeznek el. Egy tudományos kutatás terve a következő lépéseket foglalja magába: 

KUTATÁS: a gyermekek megszerkesztenek egy kutatási tervet, amely során vizsgálni fogják a magok 
felépítését, és azt, hogy hogyan fejlődnek ki a növények a magokból.

A LABORATÓRIUMBAN:   
Figyeld meg a fenti képet, és egé-
szítsd ki a Tudományos naplóban!

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

A mag egy fejletlen növénykét, a csírát (embriót) tartalmazza. Megfelelő körülmények között (talaj, 
víz, levegő, megfelelő hőmérséklet) a magok kicsíráznak. Amikor a magok külső védő héja vízzel itató-
dik át, ez felreped, és a csíra fejlődésnek indul. Először a gyökér jelenik meg, amely lefelé irányul, majd 
a szár, amely felfelé, a fény felé nő. A száron nőnek a levelek. A fiatal növényt csíranövénynek nevezik. 
A növény növekedik és fejlődik, és kifejlett növénnyé alakul, amelyen új magok keletkeznek. 

A növények életciklusát azok az életszakaszok alkotják, amelyeken a növény átmegy, amíg a magból 
kifejlett növény nem lesz, amely majd ismét magokat hoz létre. 

Egyes növények csak egy évig élnek, ezeket egyéves növényeknek nevezzük. Az évelő növények, vagy-
is a gyümölcsfák, a fák, a cserjék és sok más növény, több évig élnek. Ezek életciklusa évente újrakezdődik.  

TUDJ MEG TÖBBET!3

Én azt gondolom, hogy 
a magban már benne 

van egy új növény! 

A csírázás a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fejlődésének első szakasza. 
A csírából (embrióból) egy apró növényke, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fejlődik ki, amelyik növekszik és . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  alakul.  

A bab fejlődése

I II III

mag csíra-
növény kifejlett 

növény

Hogyan alakulnak 
ki a növények a 

magokból?

1. Egy kérdés megfogalmazása 2. Egy feltételezés megfogalmazása 3. A feltételezés ellenőrzése  
4. A következtetés megfogalmazása. 

a babnövény 
csírája (embriója)

A kutatás tárgya: Miből lesznek a növények?  
A feltételezés: A magban már ott van egy új növény. 
A feltételezés ellenőrzése: csíráztass nedves vattán babszemeket!
Öntözd rendszeresen a babszemeket! Bonts szét néhány babszemet, és figyeld  
meg a felépítésüket! Néhány héten keresztül kövesd nyomon a növények fejlődését!
Egészítsd ki a Tudományos naplóban levő megfigyelési lapot! 
Fogalmazd meg a következtetéseidet: a mag tartalmazza a csírát (embriót), 
amelyből az új növény fejlődik majd ki. 

1. lecke:  A növények életciklusa

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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I. A mák életciklusa

Más növények életciklusa4 NAGYÍTÓ ALATT 

1.  Írj példákat egyéves és évelő növényekre, és magyarázd el életciklusukat! 

2.  Készíts maggyűjteményt! Figyeld meg alakjukat, színüket és felépítésüket, majd jegyezd le az informáci-
ókat a füzetbe! Legyen ez is a portfóliód része! 

3.  KUTATÁS:  Készíts egy kutatási tervet, amely során azt fogod vizsgálni, hogy szükségük van-e a magoknak 
fényre a csírázáshoz!

4.  Írj egy rövid fogalmazást, amelyben bemutatod egy növény fejlődési ciklusát! Legyen ez is a portfóliód része! 
 

5 ALKALMAZD!

máksze-
mek

II. Az alma életciklusa

Figyeld meg a fenti képeket, és válaszolj a kérdésekre! 
Ha az életciklusát nézzük, milyen növény a mák? Hát a gyümölcsfa? 

Tavasszal a száron megjelennek a 
rügyek. A rügyek kibomlanak, és 

megjelennek a virágok és a levelek. 

Nyáron alakulnak ki és érnek 
meg a gyümölcsök. 

Ősszel a levelek 
megsárgulnak és 

lehullnak. 

Télen a fa 
pihen. 

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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1 EMLÉKEZZ! A rovarok gerinctelen állatok. Különböző élőhelyeken élnek.  
A rovarok petékkel szaporodnak. 

Ahhoz, hogy az állatoknak utódaik születhessenek, szükséges a nőstény és hím állat közötti párzás. 
A legtöbb állat esetében a nőstény petéket/ tojásokat rak; egyes állatoknál a nőstény eleven fiakat szül. 

Mindegyik pete/tojás belsejében egy embrió található, amelyből az új állat fog kifejlődni. 
Az állatok életciklusát azok az életszakaszok képezik, amelyeken az állat a pete állapottól a felnőtt 

állapotig átmegy. 

A  rovarok életciklusát nagyon látványos változások sorozata jellemzi. Az egyes életciklusok során 
mind a rovarok kinézete, mind pedig életmódjuk jelentősen változik. A változások összessége az átala-
kulás (metamorfózis). Egyes rovaroknál a metamorfózis a következő négy állapotot foglalja magába: 
1 – pete, 2 – lárva, 3 – báb, 4 – kifejlett rovar. 

A petéből kikelő lárva nagyon különbözik a kifejlett rovartól. Ezt a típusú átalakulást teljes átalaku-
lásnak nevezzük. Ez a fejlődési mód jellemző a lepkékre, a méhekre, a hangyákra, a cserebogarakra. 

A káposztalepke életciklusa

A nőstény lepke 
petéket rak. 

A báb kifejlett 
nőstény vagy 
hím lepkévé 
alakul.

A lárva  
bábbá  
alakul. 

IV kifejlett 
lepke

I peték
III

báb

Minden petéből 
kialakul egy lárva. 
A lepkék lárváit 
hernyónak nevezzük. 

hernyóII

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

Vajon hogyan alakul-
nak ki a lepkék? 

Én még soha nem 
láttam lepkefiókát! 

2. lecke:  A rovarok életciklusa

TUDJ MEG TÖBBET!3

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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  A  selyemlepke teljes átalakulással fejlődő 
rovar. Az ember azért tenyészti, hogy természetes 
selymet nyerjen tőle. A nőstény petéket rak, ame-
lyekből lárvák bújnak ki. Ennek a lepkének a lárvá-
ja (hernyója) állítja elő a selyemfonalat, amelyből 
kokonnak nevezett „gubót” készít. A gubó belse-
jében a lárva bábbá alakul, majd ugyanitt a bábból 
kifejlett rovar lesz. 

2. Egészítsd ki a megfelelő fogalmakkal! 
A rovarok . . . . . . .  segítségével szaporodnak. 

Azoknak a változásoknak az összességét, ame-
lyeken egy rovar a pete állapottól a kifejlett álla-
potig átmegy . . . . . . . -nak nevezzük. A lepkék lár-
váját . . . . . . . . . -nak nevezik. A teljes átalakulással 
fejlődő rovarok esetében a kifejlett rovar a . . . . . .  
-ból lesz. A nem teljes átalakulással fejlődő rova-
rok esetében, a felnőtt rovar a . . . . . .  -ból lesz. 

Más rovarok életciklusa

 Más rovarok életciklusa három szakaszból áll: 1 – pete, 2 – lárva (nimfa), 3 – felnőtt rovar.
Ez a fejlődési mód a nem teljes átalakulás. Ebben az esetben a petéből lárva (nimfa) fejlődik ki. A nimfa 

hasonlít a kifejlett rovarhoz, de nincsenek szárnyai és szaporító szervei. Idővel a nimfa felnőtt rovarrá alakul.
A szöcskék, a tücskök, a szitakötők nem teljes átalakulással fejlődő rovarok. 

A szitakötő életciklusa

I II III

peték lárva (nimfa) kifejlett (felnőtt) szitakötő

1.  A katicabogár egy teljes átalakulással fejlődő rovar.  
Helyezd sorrendbe életciklusának szakaszait! 

báb pete lárvakifejlett rovar

3. Figyeld meg a selyemlepke gu-
bóiban található selyemfonal hosszát 
ábrázoló grafikont! 

Számítsd ki, milyen hosszú fonal 
nyerhető két gubóból, három gubó-
ból és öt gubóból! Hány méter se-
lyemfonal nyerhető tíz gubóból? Az 
utolsó eredményt fejezd ki kilométer-
ben is! 

A 
se

lye
m

fo
na

l h
os

sz
a

A selyemgubók 
száma

1 2 3 5

= 800 m

4 NAGYÍTÓ ALATT 

5 ALKALMAZD!

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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A halak többsége ikráit (petéit) a vízbe rakja. Az ikrákat lágy héj veszi körül, és belsejükben embrió 

található. A vízbe rakott ikrákból halivadékok bújnak ki, amelyek hasonlítanak a felnőtt halakhoz. 
Egyes cápafajok esetében az embriók az anya testében fejlődnek ki, majd elhagyják anyjuk testét. 

A kétéltűek a petéiket szintén a vízbe rakják.  Életciklusuk során kinézetük és életmódjuk jelentősen 
változik. A petékből ebihalaknak nevezett lárvák bújnak ki. Az ebihalaknak nincsenek végtagjaik, 
kopoltyúval lélegeznek, és csak vízi környezetben élnek. Idővel az ebihalak átalakulnak: kifejlődnek a 
végtagjaik, és tüdővel kezdenek lélegezni. A békáknál eltűnik a farok is. Az átakulások következtében 
kialakul a felnőtt kétéltű. Ez szárazföldön és vízben egyaránt él. Ezt a fejlődési módot átalakulásnak 
(metamorfózisnak) nevezzük. 

3. lecke:  A halak és kétéltűek életciklusa

A kétéltűek életciklusa

lárva (ebihal)II felnőtt békaIIIbékapetékI

1 EMLÉKEZZ!

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

pisztráng ikrák pisztráng ivadékok 
(pisztráng fiókák)

felnőtt pisztráng

A halak életciklusa

A halak és a kétéltűek gerinces állatok. 
Vízbe rakott ikrákkal/petékkel szaporodnak. 

Honnan jelentek 
meg a kishalak? 

TUDJ MEG TÖBBET!3

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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A kétéltűek az idők során a 
halakból fejlődtek ki. A  ha-
lak csak vízi környezet-
ben éltek. Fokozato-
san képessé váltak 
a szárazon törté-
nő helyváltoz-
tatásra és lég-
zésre.

A  kétéltűek egyes jellegzetes-
ségei bizonyítékok erre a fej-

lődésre. Így a kétéltűek, 
a  halakhoz hasonló-

an, vízbe rakott pe-
ték segítségével 

szaporodnak , 
és az ebihalak 
is a halakhoz 
ha s o n l ó an 
élnek. 

Két élőhely

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

4.  Hazánkban az év bizonyos időszakaiban tilos a halászat.  
Magyarázd meg, miért! 

  A halak és kétéltűek életciklusa 
Különböző forrásokból (folyó-
iratokból, enciklopédiákból, 
internetről) keress a cápák és a 
szalamandrák életciklusával kap-
csolatos információkat!  
Készíts megfigyelési lapot, és mu-
tasd be társaidnak! Legyen ez is a 
portfóliód része! 

Bemutató

1.  Egészítsd ki a pontozott részeket a megfelelő fogalmakkal!

A halak és a kétéltűek többsége . . . .  szaporodik, amelyeket a vízbe raknak. A petékben . . . .  található. 
A békák lárváit . . . .  nevezzük, és . . . .  segítségével lélegeznek. A felnőtt béka . . . .  lélegzik.  
2. Sorold fel az ebihal és a fenőtt béka közötti különbségeket! Miben hasonlítanak az ebihalak a halakhoz? 
3.  Hasonlítsd össze a pisztrángot a békával!  

Jegyezd le a megfigyeléseidet a táblázatba! 

Szárazföldi 
élőhely

Vízi  
élőhely

4 NAGYÍTÓ ALATT 

5 ALKALMAZD!

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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4. lecke  A hüllők és madarak életciklusa

A hüllők szaporodása hasonló a madarakéhoz. A hüllők tojásait kemény héj borítja (mint a madara-
két), de lehet lágy, bőrszerű héjuk is. 

A hüllők nagyrészénél a szárazföldre rakott tojásokból fiókák kelnek ki. 

1 EMLÉKEZZ!

Mi bújik meg 
egy tojásban? 

Én azt gondolom, 
hogy minden tojásban 

van már egy fióka. 

A hüllők életciklusa

KUTATÁS: A gyermekek ellen-
őrzik a feltételezést. Feltörnek egy 
tojást, és tartalmát egy tányérba 
öntik. Végezd el te is ezt a tevé-
kenységet! Mit figyelsz meg?

Következtetés: Nem mindegyik 
tojásban van fióka. Ahhoz, hogy a 
tojásból fióka keljen ki, lennie kell 
egy embriónak a tojásban. 

légkamra

tojáshéj

tojás-
fehérje

tojássárga
embrió

A tyúktojás szerkezete

A madarak kemény héjú tojásokat raknak. A tojás belsejében fejlődik ki az embrió, amely a 
tojásban található tápanyagokat használja fel. 

A madarak többsége saját maga költi ki tojásait: a felnőttek testük melegével melegítik a tojásokat, 
így biztosítják az embrió fejlődéséhez szükséges hőmérsékletet.

A madarak fészket építenek, és táplálékot biztosítanak a tojásokból kikelő  
fiókáik számára.  

Ahhoz, hogy a tojásban embrió legyen, szükséges, hogy tojásrakás előtt a nőstény  
és hím madarak párosodjanak egymással. 

A madarak életciklusa

gyíktojások gyíkfióka

tyúktojás csibe kifejlett tyúk

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

A hüllők és a madarak gerinces állatok. Tojásokkal szaporodnak, amelyeket a 
szárazföldön raknak le. 

kifejlett gyík

TUDJ MEG TÖBBET!3

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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A madárvilág legnagyobb és 
legkisebb tojásai
Készíts egy plakátot! 

Bemutató

1.  Egészítsd ki a pontozott részeket a megfelelő fogalmakkal: 

I. Madárfészkek: a madarak különböző fészkeket építenek, amelybe 
tojásaikat rakják. Itt költik ki és nevelik fel fiókáikat.

A hüllők és a madarak . . . .  segítségével szaporodnak, amelyeket a . . . .  raknak le. A tojásokban fejlődnek 
a . . . .  . A tojást . . . .  védi. A madarak többsége . . . .  a tojásait, és táplálja a . . . . , miután kibújtak a tojásból. 

2. Találj hasonlóságokat és különbségeket a hüllők és madarak fejlődési ciklusa között!
3. Számos népcsoportnál a tojás az élet és a megújulás jelképe.  Románia egyes vidékein a tojásírás ha-

gyományát ápolják. Keressetek információkat, és csoportban dolgozva készítsetek a témával kapcsolatos 
plakátot! 

II. Teknősfészkek: A tengeri teknősök a tengerpart homokjába ássák fész-
küket, és ide rakják le tojásaikat. A tojásokat homokkal takarják be, majd 
visszamennek a vízbe. A tojásokból kikelő fiókák a tenger felé igyekeznek.  

III. A madarak ősi hüllőkből fejlődtek ki. Ennek egyik bizonyítéka 
a madarak és hüllők szaporodási módjának hasonlósága. Melyik négy 
csoportját ismered a hüllőknek? 

A harkályok odúkban 
készítenek fészket. 

Sok madár a fákon rak fészket ágakból, 
fűből stb. 

A fecskék agyagból, kavicsokból és galy-
lyakból összetapasztott fészket építenek. 

Az afrikai szővőmadár fűfélékből 
fonott fészket épít.

A hüllők és madarak fészke. A madarak evolúciója

Projekt: Odúk
Párban és felnőtt segítségével 
építsetek odút a madaraknak! He-

lyezzétek ki az odúkat az 
iskola udvarán találha-

tó fákra! Tegyetek 
ki vizet és táplá-

lékot is, főleg télen, 
amikor a madarak 
nehezebben találnak 
élelmet maguknak! 

4 NAGYÍTÓ ALATT 

5 ALKALMAZD!

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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5. lecke:  Az emlősök életciklusa
1 EMLÉKEZZ! Az emlősök a szárazföldön vagy vízben elterjedt gerinces állatok.  

Eleven kölyköket szülnek, amelyeket tejjel táplálnak. 

Az emlősök többségénél az embrió az anya szervezetében fejlődik ki.
Ebben az időszakban az embrió (a fejlődés későbbi szakaszában a magzat) az anya vérén keresztül 

kapja a táplálékot és a légzéshez szükséges oxigént.
Az az időtartam, ami alatt a magzat az anya szervezetében fejlődik, emlősönként változó.
Az anya szervezetében történő fejlődési időszak után a kölykök megszületnek. A kicsinyek hasonlítanak 

a szüleikre. Születés után a kölykök az anya testében termelődő tejjel táplálkoznak.
Az emlősök életük során többször is egy vagy több fiókát hoznak világra.

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!
Hogyan fejlődnek ki 

az emlősök kicsinyei?

Az egér életciklusa

egérembrió egérfióka felnőtt egér

TUDJ MEG TÖBBET!3

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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1.  Egészítsd ki a pontozott részeket a megfe-
lelő fogalmakkal:

kacsacsőrű emlős hangyászsün

I. A kacsacsőrű emlős és a hangyászsün  Ezeknek az álla-
toknak különleges az életciklusa. Tojásokat raknak, amelyekből 
kikelnek a fiókák. A fiókákat az anya a testében termelődő tejjel 
táplálja. Hol él a kacsacsőrű emlős és a hangyászsün? 

Az emlősök többsége . . . .  szül, amelyeket . . . . . . . . táplál. A kicsinyek 
. . . . . . . . szüleikhez. Egyes emlősök . . . . . . . . szaporodnak, akárcsak a 
hüllők. Léteznek olyan emlősök is, amelyek fejletlen fiakat szülnek. 
A fiókák az anya testén található speciális zsebben fejlődnek tovább. 
Ezeket az emlősöket . . . . . . . . emlősöknek nevezzük.

2. Találj példát olyan emlősökre, amelyek lakhelyed környékén 
élnek! Mutasd be ezek életciklusát!

3. Ábrázold grafikonon azt az időtartamot, amelyet a fiókák az 
anyjuk testében töltenek! 

Vedd figyelembe a nyúl fejlődését ábrázoló példát! (       =10 nap)

  Mennyi ideig fejlődik egy 
fióka az anyja testében?
Gyűjts információkat külön-

böző forrásokból (folyóiratokból, 
enciklopédiákból, internetről) 
arról, hogy mennyi ideig fejlőd-
nek a fiókák az anya testében, a 
következő emlősöknél: ember, ló, 
elefánt, kékbálna! Az információ-
kat mutasd be táblázat formájá-
ban! 

Bemutató

Más emlősök életciklusa

  Az erszé-
nyes emlősök 
(kenguru, 
koala) fej-
letlen fiakat 
szülnek. 
A kicsinyek 
az erszény-
ben fejlőd-
nek tovább. 
Az erszény 
egy zsebszerű 
képződmény 
az anya testén, 
amelynek belsejé-
ben találhatók az 
emlőmirigyek; 
ezek tejet ter-
melnek. II. Az emlősök ősi hüllőkből fejlődtek ki  Ennek az evolúci-

ónak a bizonyítéka, hogy a kacsacsőrű emlős és a hangyászsün is 
tojásokkal szaporodik. 

kenguru

nyúl – 30 nap

kutya – 60 nap

leopárd – 90 nap

juh – 150 nap

4 NAGYÍTÓ ALATT 

5 ALKALMAZD!

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai



18

FEJEZET SZÜLŐK ÉS UTÓDOK1

Az anya testében az embrióból körülbelül 9 hónap alatt fejlődik ki a magzat. A magzat az anya véréből 
származó tápanyagokkal táplálkozik, amelyek közvetlenül a szervezetébe jutnak. Igaz, hogy a kisbaba az 
anya szervezetében fejlődik, de az apának is nagyon fontos szerepe van abban, hogy ő létrejöjjön. 

Összehasonlítva a többi állat kicsinyeivel, a kisbaba teljesen magatehetetlen, és hosszú ideig szülei 
gondozására szorul. Életük első pár hónapjában a kisbabák legjobb tápláléka az anyatej. 

A gyermekek vonásai hasonlítanak szüleik, nagyszüleik vonásaihoz, de ugyanakkor különböznek is 
tőlük. A tudósok felfedezték, hogy a külső vonásokon kívül más tulajdonságok is öröklődnek, mint az 
intelligencia, a tehetség vagy a memória. Ugyanakkor, bizonyos betegségek is örökölhetők. 

6. lecke:  Az ember életciklusa
Az ember egy emlős. 1 EMLÉKEZZ! 2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

Hogyan fejlődik a kisbaba az anya testében? 

emberi 
embrió

7 hónapos 
magzat

3 hónapos 
magzat

9 hónapos 
magzat

Azonosítsd a fenti ábrán az ember életciklusának főbb szakaszait! Hasonlítsd össze  
a képen látható személyek sajátosságait! 

TUDJ MEG TÖBBET!3

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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FEJEZET SZÜLŐK ÉS UTÓDOK1

A gyermektől a felnőttig

GYERMEKKOR –  csecsemőkor (születéstől 2 éves korig): a gyermekek a felnőttek (szülők, nagyszü-
lők stb. ) állandó gondoskodását igénylik; megtanulnak járni, beszélni;

–  kisgyermekkor (2–12 éves korig): a gyermekek testileg és értelmileg is fejlődnek, 
és egy bizonyos mértékig függetlenek lesznek szüleiktől, akik viszont folyama-
tosan felügyelik őket. Óvodába járnak, majd iskolába, hogy tanuljanak, és hogy 
más gyermekekkel barátkozzanak; sportolni kezdenek. 

KAMASZKOR ÉS FI-
ATALKOR

–  a fiatalok függetlenné válnak szüleiktől, tanulnak, és szakmát választanak. 
–  családot alapítanak, majd gyermekeik születnek.

FELNŐTTKOR –  a felnőttek választott szakmájukhoz kapcsolódó tevékenységeket folytatnak, neve-
lik és gondozzák gyermekeiket.

IDŐSKOR 
(ÖREGKOR)

–  az emberek többsége befejezi szak-
májával kapcsolatos tevékenységeit. 
Gyakran a nagyszülők, a szülőkkel 
együtt az unokák gondozásával és 
nevelésével foglalkoznak.

Más ikrek különböző képpen néznek ki, és akár különböző neműek 
is lehetnek (nem egyforma/kétpetéjű ikrek).

Egyes ikrek annyira hasonlíta-
nak egymásra, hogy csak nehe-
zen lehet őket megkülönböztetni 
(egyforma/egypetéjű ikrek).

II. Az ikrek: Ha az anya testében egyszerre több kisbaba is fejlődik, ikrek születnek. 

1. Mutasd be, hogyan gondoskodtak rólad a szüleid az életed 
első éveiben! 

2. Sorolj fel olyan tevékenységeket, amelyeket a te korodban, 
szüleid segítsége nélkül is el tudsz végezni! Milyen feladataid 
vannak a családban? (Hogyan segítesz szüleidnek?)

3. Hasonlítsd össze az emlősök és az ember életciklusát! Írj két 
hasonlóságot és két különbséget! 

4. Szerepjáték: Mi szeretnék lenni, ha nagy leszek?
Milyen szakmát szeretnél választani? Mutasd be társaidnak, 

hogy miért! 

 Az én családom
Készíts egy fényképalbumot, amely 

életed különböző szakaszaiból szár-
mazó fényképeket tartalmaz! Legye-
nek benne fényképek a testvéreidről, 
szüleidről, nagyszüleidről is! Figyeld 
meg és hasonlítsd össze néhány vo-
násodat családtagjaidéval (szemszín, 
hajszín, ajkak alakja stb.)! Mutasd be 
albumodat a társaidnak! Legyen ez is 
a portfóliód része! 

Bemutató

I. Az ember életszakaszai

4 NAGYÍTÓ ALATT 

5 ALKALMAZD!

Életciklusok az élővilágban   • Szülők és utódok az élővilágban: hasonlóságok és különbségek 
 •   A növények és állatok fő életciklusai
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HOGYAN KEZ DŐ-
DIK AZ ÉLET?

A legtöbb növény . . . .  segítsé-
gével szaporodik. Megfelelő kör-
nyezeti körülmények között (víz, 
levegő, talaj, megfelelő hőmérsék-
let) a magok . . . . , és fiatal növé-
nyek jönnek létre, amelyeket . . . .  
nevezünk.

A rovarok, a halak, a kétéltűek, a 
hüllők és a madarak . . . .  szaporod-
nak. Az emlősök eleven fiakat . . . .  .

Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a pontozott részeket  a megfelelő fogalmakkal a szólistából!

SZABÁLYOK ÉS 
KIVÉTELEK

HASONLÓSÁGOK 
ÉS KÜLÖNBSÉGEK

A kétéltűek petéiket a . . . .  rak-
ják, akárcsak a . . . .  . Mind a hüllők, 
mind a madarak tojásaikat a . . . .  
rakják. A halaktól és a kétéltűektől 
eltérően, a madarak és a hüllők to-
jásait ellenálló . . . .  borítja. 

A rovarok életciklusa nagyon 
összetett, számos kinézetbeli és 
életmódbeli változás jellemzi. 
Ezeknek a változásoknak a soro-
zatát . . . .  nevezzük.  

A legtöbb emlősnél az embrió 
az . . . .  testében fejlődik, de léte-
zik néhány emlős, amely tojások-
kal szaporodik. Az összes emlős a 
fiókáit . . . .  táplálja. 

Az átalakulás kétféle lehet: . . . .  
és . . . .  . A teljes átalakulással fej-
lődő rovarok esetében az életcik-
lusnak ... szakasza van. A petéből 
kibújó lárva másképp néz ki, mint 
a . . . .  . A nem teljes átalakulással 
fejlődő rovarok esetében a peté-
ből ... bújik ki. Ez . . . .  néz ki, mint 
a felnőtt rovar, de hiányoznak a 
. . . .  és . . . .  szervei. 

Az átalakulás (metamorfózis) a 
kétéltűeknél is fellelhető. A peté-
ből kikelő lárva mind kinézetben, 
mind pedig életmódban különbö-
zik a . . . . . A lárvát . . . .  nevezik. 

ISMÉTLÉS1 FEJEZET
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NÉZZÜNK MÉLYEBBRE! EVOLÚCIÓ

A mag belsejében található a 
. . . . , amelyből az új növény fejlő-
dik ki. 

A madarak és a hüllők tojásai-
ban az embrió a tojásban találha-
tó tápláló . . . .  segítségével fejlő-
dik ki.

Az ebihalak a kétéltűek . . . .  . 
Ők . . . .  környezetben élnek, és 
. . . .  lélegeznek, akárcsak a halak. 

Ez a hasonlóság bizonyítja azt, 
hogy a kétéltűek az idők során a 
halakból alakultak ki. 

Annak ellenére, hogy a mada-
rak nagymértékben különböznek 
a hüllőktől, mégis számos hason-
lóság létezik a két csoport között. 
Többek között az is, hogy a mada-
rak a hüllőkhöz hasonló módon 
szaporodnak. Mivel a madarak 
a hüllők után jelentek meg, ez a 
tény azt bizonyítja, hogy a . . . .  a 
. . . .  alakultak ki. 

Az ember is egy . . . .  . Ennek 
következtében, az emberi embrió 
az anya . . . .  fejlődik ki.  

  A  növények, az  állatok és az ember is szaporodnak, vagyis utódokat hoznak létre. 
Az utódok létrehozása az élőlények alapvető tulajdonsága, ami által biztosítják az élet foly-
tonosságát a Földön. A  ma élő állatok egy evolúciós (fejlődési) folyamat során alakultak 
ki. Őseik más-más kinézetűek voltak, és különböző életmódokat folytattak. Az evolúció az 
élőlények fokozatos átalakulását jelenti az évmilliók során. 

SZÓLISTA
anya
anyagok 
átalakulásnak 
(metamorfózisnak)
csíra
csíranövénynek
ebihalnak
emlős
felnőtt rovar/-tól
halak
hasonlóan
héj
hüllőkből
kicsíráznak
kopoltyúval
lárva (nimfa)
lárvái
madarak
magok
négy
nem teljes
petékkel / tojásokkal
szaporító
szárazföldre
szárnyai
szülnek
tejjel
teljes
testében
vízbe
vízi
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Azonosíts egy emlőst a szövegben! Találj két olyan információt, amely azt bizonyítja, hogy az adott 
állat egy emlős! 
1   

A szövegben két olyan szó is található, amely az ember fejlődési szakaszaira vonatkozik. Jegyezd le őket 
egy egyenesre, majd egészítsd ki az ábrát legalább még egy fejlődési szakasszal! 
2   

A vadállatok számára egy új rezervátumot hoztak létre. A gyermekek összegyűltek az iskola udva-
rán, és indulnak egy kirándulásra, amely során meglátogatják azt.

Megérkeztek. A bejáratnál egy felnőtt a következőket mondja:
– Kedves gyermekek, nagyon szerencsések vagytok! A legtöbb élőlénynek már van kicsinye! A kijá-

ratnál megtekinthetitek a Lepkék a nagyvilágból című kiállítást is. Azt tanácsolom, hogy figyeljétek a fák 
ágait is! Ott madárfészkeket láthattok. Számos meglepetés vár rátok! Legyen kellemes napotok!

Valóban, a rezervátum sétányain végighaladva a gyermekek felfedezhették az állatok életének szép-
ségeit a természetes környezetükben. A  távolban egy anyamedvét vettek észre, amely három bocsát 
szoptatta. Az idegenvezetőtől megtudták, hogy a bocsok nyolc hete születtek.

Időközben számos madarat is megfigyeltek. Sok közülük mozdulatlanul ült a fészkében.
– Bizonyára nekik is lesznek fiókáik – mondta Júlia.
Valaki az avarban egy kígyót vett észre, Csabi pedig addig figyelt egy békát, amíg az el nem tűnt a szeme elől.
– A kígyó fiókái vajon hogyan születnek? – kérdezte az egyik gyermek. 

Válaszd ki a helyes választ!
A. Az alábbi kijelentések kiegészítésére csak egyetlen helyes fogalom használható. Bálint, Dalma és 

Júlia különböző válaszokat adtak. Melyik a megfelelő fogalom?

B. Az ebihalak életmódja hasonlít a/az: a. madarakéhoz; b. halakéhoz; c. emlősökéhez.
C. A krokodilok: a. eleven fiakat szülnek; b. tojásokat raknak; c. lárvákból fejlődnek ki.

3

„ Mindegyik mag belsejében található egy . . . .  .”
„Egy madár vagy hüllő tojásában az élet a benne ta-

lálható . . . . -ból indul.”
„Az emlősök testében fejlődik az . . . . , amelyből a 

fiókák alkulnak ki.”

a. gyermek

 c. embrió

b. mag

Bálint Dalma

Júlia

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! 

1 FEJEZET
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atlaszlepke

4    Bálint, Csabi és Dalma egy dobozból három cédulát húztak ki, amelyeken hiányos információk szere-
pelnek. Segíts nekük úgy, hogy helyes fogalmakkal egészíted ki a kijelentéseket! 

levél

csíranövény
? ?

?
?

Bálint
az ebihal

a hal
? ?

?
?

Csabi

A mag csírázása során létrejövő fiatal növény 
a . . . . . . .  .

Egy lepke lárvája . . . . . . .  .

Egy kétéltű lárvája . . . . . . .  .

a hernyó

a virág

? ?
?

?

Dalma

5 Jelöld a helyes választ!
A. Dalma elfelejtette, hogy mi is az átalakulás. 

„Azt mondjuk, hogy a kétéltűek átalakuláson (me-
tamorfózison) mennek keresztül, mert…”:

a. szárazföldön és vízben is élnek;
b. vízben és szárazföldön is képesek lélegezni;
c. kinézetük számos változáson megy keresztül. 

C. Júlia tudja, hogy a madarak tojása:
a. lágy héjjal rendelkezik, és tartalmazza az embriót;
b. héj nélküli, és nem tartalmaz tápláló anyagokat;
c. kemény héjjal rendelkezik, és tartalmazza az embriót. 

B. Bálint kezére egy katicabogár 
szállt. Most a fiú azon gondolkozik, 
hogy hogyan szaporodnak a rovarok. 
A helyes válasz: 

a. petékkel;
b. magokkal;
c. fiókákkal.

6   Az atlaszlepke „hiánya” az átalakulásnak köszönhető. 
Magyarázd el egy rovar szaporodásának módját, és azt is, hogy 

a gyermekek miért nem láthatták a lepkét! Ne felejtsd el megem-
líteni a rovarok életciklusának legalább három fejlődési állapotát! 

A kijáratnál a gyermekek megcsodálták a lepkekiállítást. Elámultak a csodálatos színektől. Lázasan 
keresték az óriás atlaszlepkét, amely kinyitott szárnyakkal akár 25 cm is lehet! Egyáltalán nem látták, pe-
dig a bejáratnál azt mondták nekik, hogy ott van. Micsoda rejtély! 

Hogyan értékeld magad?

A kék számok azt jelentik, hogy 
legkevesebb hány helyes válasz szükséges 
az adott minősítés eléréséhez. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Nagyon jó 3 3 3 3 3 3 3 3
Jó 2 2 2 2 2 2 2 2

Elégséges 1 1 1 1 1 1 1 1

MINŐSÍTÉS
FELADAT
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FEJEZET ÉLŐHELYEK2UNITATEA

24

ÉLŐHELYEKÉLŐHELYEK
1. lecke:  Az erdő
2. lecke:  A rét
3. lecke:  A folyó
4. lecke:  A sivatag
5. lecke:  Tengerek és óceánok
 Ismétlés
 Ismeretfelmérő

2
FEJEZET
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FEJEZET ÉLŐHELYEK2

25

Egyéni projekt:  Egy világ a dobozban
Használd tudásodat, rátermettségedet és 
képzelőerődet, hogy különböző anyagokból egy 
általad kiválasztott élőhelyet modellezhess!  

Több részletet és utasítást  
a digitális tankönyvben találsz. 



26 Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)

FEJEZET ÉLŐHELYEK2

Mire van szükségük a növényeknek és 
az állatoknak az életben maradáshoz? 

1 EMLÉKEZZ! 2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

Az erdő egy természetes élőhely, ahol számos élőlény él. 
Hazákban a sík- és dombvidéken lombhullató erdők (tölgy, bükk) találhatók, míg a hegyvidéken 

fenyőerdők (lucfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő) nőnek. Ahol a dombvidék hegyvidékbe megy át, 
vegyes erdők találhatók, amelyekben fenyők és lombhullató fák egyaránt nőnek. 

A lombhullató erdőkben olyan fák nőnek, amelyek levelei ősszel lehullnak. Ezek az erdők világo-
sabbak, az erdő talajszintjére több fény hatol, így itt nagyszámban nőnek lágyszárú növények és cserjék.  

  Figyeld meg a hazánkban található erdőtípusokat ábrázoló képe-
ket! Milyen földrajzi övezetben találhatók? Egészítsd ki a Tudomá-

nyos naplóban található táblázatokat! 

Lombhullató erdő
növények állatok

harkály

medve

vaddisznó
borz

szarvas

mókus

bükktölgy

1. lecke:  Az erdő

TUDJ MEG TÖBBET!3



27Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)

FEJEZET ÉLŐHELYEK2

A növények összessége alkotja a növényzetet. Az erdőben a növényzet függőleges irányban szintek-
be rendeződik. Legalul, a talajon levélréteg található, ezt követi a lágyszárú növények szintje. Ez fölött 
található a cserjeszint, majd legfelül a lombkorona-szint.  

A fenyőerdőkben a fák örökzöldek, és a levelek tű alakúak. Kevesebb fény hatol az erdő mélyé-
be, így itt kevesebb lágyszárú növény és cserje nő. A fák kérgén mohák és zuzmók figyelhetők meg. 
A fenyőféléket még tűlevelűeknek/toboztermőknek is nevezzük. Ezek a fák gyantának nevezett raga-
csos anyagot termelnek. 

Nem hiszem. Hegyvidéken  
az erdők másképp néznek ki,  

mint a síkvidéken. 

Vajon minden 
erdő egyforma? 

Fenyőerdő
növények állatok

medve

nyuszt

fenyvescinege

siketfajd

farkas

héja

lucfenyő

jegenye-
fenyő

betűzőszú
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FEJEZET ÉLŐHELYEK2

1.  Válassz ki egy fát a lombhullató erdőből és egyet a fenyőerdőből!  
Találj hasonlóságokat és különbségeket közöttük! 

a fenyőerdő a lombhullató 
erdő

Meleg vidékek erdői

2. Társítsd a fogalmakat!

A fák erős, mélyen a talajba hatoló gyökerekkel rendelkeznek. 

Kevés rovar él itt, mivel kevés a virágos növény. 

Sok madár él itt, mivel sok a rovar. 

A fák erős gyökerekkel rendelkeznek, de ezek inkább a talaj felszínén vízszin-
tesen futnak, mivel a sziklás aljzaton vékony termőtalaj-réteg található. 

Bolygónk melegebb vidékein, ahol bőséges csapadék hull, nőnek a dzsungeleknek/esőerdőknek neve-
zett trópusi erdők. Ezek az erdők nagyon gazdag növényzettel rendelkeznek, és nagyon sok állatnak bizto-
sítanak otthont. A növényzet több szintbe rendeződik, és mindegyik szinten jellegzetes állatok élnek. 

Egyes fák magassága meghaladja az 50 métert is. Közöttük alacsonyabb fák, liánok (kúszónövények), 
bokrok és lágyszárú növények élnek. Egyes növények a fákon élnek, és a számukra szükséges vizet a párás 
levegőből veszik fel. 

Sok állat egész életét a fák koronáiban tölti, és alkalmazkodott ehhez az életmódhoz. 
Például a majmok gyorsan tudnak egyik fáról a másikra jutni, erős karjukat és farkukat használva.  

vörösszemű levelibéka

amazóniai esőerdő 
Dél-Amerikában

amazóniai esőerdő 
Dél-Amerikában

jaguár

papagáj
tukán

közönséges 
mókusmajom

4 NAGYÍTÓ ALATT 

5 ALKALMAZD!

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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 Be kellene-e teljesen tiltani az 
erdők kivágását? 

Vita

Hideg vidékek erdői

A bolygónk hideg északi vidékein hatalmas kiterjedésű fenyőerdőket találunk. Ezt az északi erdőséget 
tajgának nevezzük. 

Itt gyakran és sokat havazik, és az év nagy részében az időjárás hideg és borús. Ezért a fák leveleit kevés 
fény éri. A fák viszont alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez: koronájuk kúp alakú, így a hó lecsúszik 
rajtuk, és ágaik nem törnek le a hó súlya alatt. Leveleik sötétzöldek, ennek köszönhetően több napenergiát 
nyelnek el. Egyes állatok sajátosan alkalmazkodtak ehhez a vidékhez. Például a keresztcsőrű csőre sajátos 
alakú, amely segítségével ki tudja szedegetni a tobozokból a táplálékául szolgáló fenyőmagvakat. 

3. A. Azonosítsd az alábbi irodalmi műben az erdő típusát és a be-
mutatott évszakot!

„Szép vagy erdő énnekem,/ Míg ritka lombod árnya,/ És rügyeidet át-
karolva/ Enyhe szellő járja.”  (Ének – G. Topârceanu, ford. Bajka Zsuzsa)

B. Írj egy fogalmazást a kedvenc erdődről, amelybe belefoglalod a követ-
kező szavakat is: levelek, füvek, fák, madarak, rovarok, állatok! Keress olvas-
mányaidban szép kifejezéseket, és foglald bele azokat is a fogalmazásodba!

4. Keress információkat azokról az élőlényekről, amelyeket viccesen 
a „fák doktorának” vagy „bundás erdei embernek” hívnak! Írj egy fogal-
mazást, amelyben bemutatod, hogyan alkalmazkodtak ezek az élőlé-
nyek a környezethez, amelyben élnek!

 Rajzok vagy fényképek fel-
használásával készítsd el Az erdő 
könyvét! Egészítsd ki ezt a be-
mutatott környezetben élő élő-
lények rövid leírásaival! Legyen ez 
is a portfóliód része!  

Bemutató

Oroszországi tajga

farkas

hiúz
medve

jávor-
szarvas

keresztcsőrű

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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2. lecke:  A rét
Az elfogyasztott táplálék típusa szerint az állatok ragadozók, 
növényevők vagy mindenevők lehetnek. Mivel táplálkoznak 
a ragadozók? Hát a növényevők? 

1 EMLÉKEZZ!

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

A rét egy természetes élőhely, amely domborzattól függetlenül minden földrajzi övezetben megta-
lálható. A rétek legtöbbször legelők.

A sztyeppréteken különböző magasságú évelő fűfélék élnek (egyesek alacsonyak, mások magasab-
bak), amelyek gyökere mélyen a talajba hatol, hogy elviseljék a szárazságot. Ilyen növények a pipacs, a 
tarackbúza, a mezei katáng és a lóhere. A sztyepprétek megfelelő körülményeket biztosítanak a rovarok 
és számos gerinces számára, mint például a fürj, a pocok, a mezei egér és a mezei nyúl.  Egyes állatok 
bundájának színe beleolvad a környezetbe, mások földalatti járatokat ásnak. 

  Figyeld meg a különböző típusú réteket ábrázoló képeket! 
Milyen földrajzi övezetben találhatók? Egészítsd ki a  

Tudományos naplóban található munkalapot! 

Sztyepprét
növények állatok

mezei 
katáng

nyúl
közönséges 
orbáncfű

egér

fürj

pitypang

TUDJ MEG TÖBBET!3

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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A hegyvidéken található réteken (alpesi réteken) alacsony hőmérséklet és erős szelek uralkodnak. 
Azért, hogy ebben a környezetben életben maradjanak, az élőlények sajátosan alkalmazkodtak. 

A növények szára alacsony vagy a talaj felszínén fut, leveleiket apró szőrök vagy viasz borítja. 
Egyes állatok teste sötét színű vagy szőrös (dongó), mások csak rövid ideig, a nyári időszakban aktí-

vak, az év többi részében hibernálnak (elevenszülő gyík). Az alpesi rétek táplálékot biztosítanak a vadon 
élő növényevők számára, amilyen a zerge is. 

Nem hiszem. A hegyekben 
a rétek másképp nézneki ki, 

mint síkvidéken. 

Vajon minden rét 
egyforma?

Alpesi rét
növények állatok

havasszépe

pillangó

sas

havasi 
magcsákó

zerge

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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1.  Írj hasonlóságokat és különbségeket az alábbi növények között, figyelembe 
véve az élőhelyüket: 

A szavannán

Afrika azon vidékeit, ahol inkább fűfélék nőnek, szavannának nevezik. Ezek kiterjedt síkságok, ahol ma-
gas fűfélék, bokrok és elszórtan fák nőnek. 

A szavannákon egész évben meleg van. Két évszak létezik: az egyik esős, a másik száraz. Azok a növények, 
amelyek a szavannákon nőnek, alkalmazkodtak ehhez: a fűfélék ellenállnak a szárazságnak, és egyes fák 
képesek vizet raktározni jól fejlett törzsükben. 

tárnicspipacs

4 NAGYÍTÓ ALATT 

5 ALKALMAZD!

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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3.  A. Mit gondolsz, a sztyepprétek állatai miért ásnak földalatti 
járatokat maguknak? 
B. Az alpesi réteken élő növényevők sötét színe miért tekinthető 
a környezethez való alkalmazkodásnak? 

4.  A. Írj 5-7 soros fogalmazást, amelyben bemutatod a lakhelyed 
környékén levő rétet!  
B. Csatolj a leírás mellé egy szemléletes rajzot is! 

 Keress információkat a zer-
géről vagy a túzokról! Készíts 
plakátot, majd mutasd be osz-
tálytársaidnak! 

Bemutató

A szavannán számos növényevő és ragadozó állat él. Ezen a nyílt területen az állatok nehezen tudnak 
elrejtőzni, ezért sok állat nagyobb csoportokban él. Így könnyebben vadászhatnak, vagy könnyebben meg-
védhetik magukat a ragadozóktól. Soknak közülük olyan mintázata van (csíkok, foltok), amelyek lehetővé 
teszik, hogy beleolvadjanak környezetükbe. A száraz évszakban, amikor a fűfélék elszáradnak, az állatok 
néha nagyon nagy távolságokra kénytelenek elvándorolni vizet és élelmet keresve. Milyen növényevők élnek 
a szavannán? Hát milyen ragadozók? 

2. Töltsd ki a munkalapot a Tudományos naplóban!

Rét típusa A növények alkalmazkodásai Az állatok alkalmazkodásai
Sztyepprét
Alpesi rét

szavannai 
varacskosdisznó

oroszlán

zsiráf

afrikai 
elefánt

antilop

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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3. lecke:  A folyó
Léteznek folyóvizek és állóvizek.  
Milyen folyókat ismersz?

1 EMLÉKEZZ! 2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

Hazánkban számos folyó található mind hegy- és dombvidéken, mind pedig síkvidéken. A nagy fo-
lyók többsége a Dunába ölmik. 

Mielőtt a tengerbe ömlene, a Duna három fő ágra szakad, létrehozva a Duna-deltát, amelyet számos 
csatorna, folyó és láp alkot. 

Hol erednek a folyók? 
Hová ömlenek? 

Figyeld meg a térképet, és találd meg rajta hazánk legfontosabb folyóit! Kövesd nyomon három folyó 
folyását a forrástól a torkolatig, és a azonosítsd azokat a domborzati formákat, amelyeken ezek áthaladnak! 

Egészítsd ki a Tudományos naplóban található táblázatot az alábbi minta szerint: 

Folyó Hol ered? Hová ömlik? Milyen domborzati formákat szel át?
Olt Keleti-Kárpátok a Duna folyamba hegyet, dombot, síkságot

Milyen élőlények élnek a 
folyókban és ezek partjain?

TUDJ MEG TÖBBET!3

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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A hegy- és dombvidéken a folyók sebesebbek, vizük tiszta, hideg és oxigénben gazdag. 
A síkvidéki folyók medre szélesebb, vizük zavarosabb és oxigénben szegényebb. Lassúbb folyásúak.

A folyó egy vizes élőhely, amelyben számos élőlény él. 
A folyók partján arra a földrajzi övezetre jellemző fák nőnek, amelyen a folyó áthalad (fenyőfélék, 

bükk, tölgy, fűz, éger), valamint más, vízkedvelő növények (nád, sás) is megtalálhatók. 
A folyók vizében számos állat él: kagylók, rákok, halak, békák. A vízparton rovarokkal találkozha-

tunk (szitakötők, szúnyogok). Itt madarak is fészkelnek (vadkacsák, vadludak, gémek stb.). Emlősöket 
is találunk: vidrát és vízipockot. 

Figyeld meg és hasolítsd össze a két képet! Milyen a hegyvidéki folyó medre? Hát a síkvidékié?  
Mit gondolsz, melyik vidéken sebesebb a folyó? 

szitakötő vidra vadkacsák

a b

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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A vízi környezetben élő állatok sajátosan alkalmazkodtak ehhez az élettérhez. Így azok a gerinctelenek, 
amelyek a hegyvidéki, sebes folyású patakokban élnek, a kövekhez rögzülnek, hogy ne sodorja el őket a víz. 

Számos állat sajátosan alkalmazkodik az úszáshoz. A kacsák és a vidra lábujjait bőrlebeny köti össze, amit 
úszóhártyának nevezünk. Ez segíti az állatot a vízben történő gyors helyváltoztatásban. 

Más madarak lába hosszú és nem borítja toll, lábujjaik tövénél pedig hártya található. 
Ezek az alkalmazkodások lehetővé teszik, hogy az állat ne süllyedjen bele a vízparti iszapba. 

A vízimadarak testükben termelődő zsíros anyaggal kenik be tollaikat, megakadá-
lyozva azt, hogy a víz a bőrükig hatoljon. 

Hogyan alkalmazkodtak a halak a vízi környezethez? Hát a kétéltűek? 
Egészítsd ki a Tudományos naplóban levő táblázatot a megfelelő információkkal! 

A víz típusa A növények alkalmazkodásai Az állatok alkalmazkodásai
Hegyvidéki folyó

Síkvidéki folyó
Tó

II. Síkvidéki folyók és tavak élőlényei

fürge 
cselle

forrás

összefolyás
mellékfolyó

tó

delta

tenger

pisztráng

csuka

békamocsári csigavízisiklófolyami rákszürke gém

Képzeljünk el egy utazást egy folyón, a forrásától a Dunába ömléséig!

Az élőlények alkalmazkodása a vízi környezethez

I. Hegyvidéki folyók élőlényei

4 NAGYÍTÓ ALATT 

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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1.  A.  Azonosítsd a képen látható madarakat! Írj le legalább két környezethez való 

alkalmazkodást annál a madárnál, amely a folyók környezetében él! 

B.   Azonosítsd a képen látható emlősöket! Írj le 
legalább két környezethez való alkalmazko-
dást annál az emlősnél, amely vízi környeze-
tében él! 

 C.   Azonosítsd a képen látható növényeket, és 
határozd meg, milyen környezetben élnek! 

2. A. Egészítsd ki az alábbi kijelentéseket a szólistából kiválasztott megfelelő szóval: kemény, keskeny, 
tiszta, erős, nehezen! 

A hegyvidéken a folyók medre ……, mert …… talajon haladnak át, és …… tudják kivájni a medret ma-
guknak. Itt a víz …… és sodrása …… .

B. Az „Ellentétek játéka” szabályai szerint egészítsd ki a síkvidéki folyókra vonatkozó alábbi kijelentéseket!
A síkvidéken a folyók medre ……, mert …… talajon haladnak át, és …… tudják kivájni a medret maguk-

nak. Itt a víz …… és sodrása …… .

Ím, az éjnek könnyű ködje fellebeg, mint a lidércek,
majd berek fölött suhanva nagy fák ágbogába téved.
Fák alatt a víz kanyarja csillog, mint valami sárkány,
melynek pikkelye a felkelt Napban aranyos szikrát hány.

Itt járok naptámadatkor, part füvére letelepszem,
nézem a folyó futását, mint tűnik el messze-messze,
hogy változik hullámozva, hol sikamlós a homok,
s az agyagos martot vájván, mint torpan – s pihen meg ott.

3. Olvasd el figyelmesen Vasile Alecsandri A Szeret partja című költeményét: 
Hol szomorúfüzek ága hajlik álmosan föléje,
hol egy fürge márna szökken rovar után felszínére,
hol vadrucák csapatja csap le rá, mint a vihar,
futó zápor-módra verve a vizet szárnyaival.

S gondolatom lopva illan s megy a völgyben szinte szállva,
a folyton futó folyóval, mely útjában meg nem állna.
Körülöttem zsong a lanka, egy smaragd gyík eloson
oldalamnál prédaűzve, s eltűnik a homokon.
    /Ford.: Jékely Zoltán/

A. Azonosítsd a költő által leírt élettérben élő növényeket és állatokat, és írd be ezeket egy táblázatba! 
B.  Készíts egy rajzot az elolvasott vers alapján! Négy rajzot egymás mellé téve készítsetek egy műalkotást 

Egy folyó partján címmel! Állítsátok ki munkáitokat, és mutassátok be osztálytársaitoknak! 

a

a

a

b

b

b

5 ALKALMAZD!

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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4. lecke:  A sivatag
A növényeknek és állatoknak vízre van szük-
ségük ahhoz, hogy életben maradjanak. 

1 EMLÉKEZZ! 2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

A sivatagok csapadékban nagyon szegény vidékek. A szárazföld felszínének egyharmadát sivatagok 
borítják. Megtalálhatók bolygónk forró égövén, de a hidegebb vidékeken is. A csapadékhiány miatt a 
sivatagok növényvilága szegényes. 

A forró sivatagokban nappal nagyon meleg van (a hőmérséklet meghaladja az 50 Celsius fokot is), 
míg éjszaka a hőmérséklet 0 Celsius fok alá csökken. Az erős szelek homokviharokat okoznak. A Szahara 
(Afrikában) és az arizonai Sonora-sivatag (Észak-Amerikában) forró sivatagok. 

A hideg sivatagokban mindig hideg van. Antarktisz egy hideg sivatag. 

Szahara sivatag

Azonosítsd a sivatagi 
élőlényeket!

sivatagi 
róka

szarvas-
vipera

dromedár  
(egypúpú teve)

Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban!
Sivatag

növények állatok

TUDJ MEG TÖBBET!3

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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Egyes sivatagokban oázisok vannak. Ezek gazdag növényvilággal rendelkező területek, amelyek egy 
forrás vagy földalatti vízkészlet közelében alakulnak ki. 

Az oázisok a sivatagot átszelő utazók pihenőhelyei, ahol megetethetik és megitathatják állataikat. 
Egyes oázisoknak állandó lakói is vannak, akik településeket hoztak itt létre. 

oázis

skorpió

sivatagi 
nyúl

kaktusz

Az arizonai Sonora-sivatag

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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 A sivatagi rágcsálók, amelyek a föld alatt rejtőznek, hosszú ideig 
kibírják víz nélkül.

A sivatagi nyúl és a sivatagi róka nagy fülei a hőleadásban segítik 
az állatot. 

A Szaharában élő szarvasvipera testét kemény pikkelyek borítják, 
amelyek segítik az állatot abban, hogy beássa magát a forró homokba, 
és életben maradjon.   

Az élőlények alkalmazkodása a forró sivatagokhoz

A forró sivatagokban élő növények és állatok olyan alkalmazkodásokkal rendelkeznek, amelyek a száraz-
ságban és a nagy melegben biztosítják számukra a túlélést.

A kaktuszok a sivatag jellegze-
tes növényei. Száruk vizet raktá-
roz, és fotoszintézist végez. A szá-
rukat viaszhoz hasonló anyag 
borítja, amely megakadályozza a 
párologtatást. Mi a párologtatás?

A  kaktuszoknak nincsenek le-
velei, vagy ha vannak, azok tüskék-
ké módosultak, hogy ne veszítsen 
sok vizet a növény. A  sivatagban 
élő növények gyökere mélyen a 
talajba hatol. 

A tevéket az ember nagyon régen háziasította, és a sivatagban a 
teveháton történő közlekedésre és szállításra használja őket. 

Kétféle teve létezik: az Afrikában és Délnyugat-Ázsiában élő egy-
púpú teve (dromedár) és a Közép-Ázsiában élő kétpúpú teve. 

A dromedárt „a sivatag hajójának” is nevezik, ahogyan hullámzó 
mozgással áthalad a homokdűnéken. 

Púpjában nem víz, hanem zsír van, amelyet energiaforrásként 
használ fel. 

A Namib-sivatagban (Afrika) 
élő egyes bogarak éjszaka, ami-
kor a levegő nedvesebb, fejjel le-
felé pihennek. Hátukon lecsapó-
dik a vízpára, és az így keletkezett 
vízcseppek a szájuk felé folynak, 
amelyeket lenyelnek. 

Mi a lecsapódás? 

namib-sivatagi bogár

leopárdgekkó

sivatagi rágcsáló

Egyes gyíkok, mint az ázsiai leopárdgekkó, vastag farokkal ren-
delkeznek, amelyben zsírt raktároznak, és táplálék hiányában ezt 
használják fel. 

4 NAGYÍTÓ ALATT 

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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3. A. Az alábbi szavak és szókapcsolatok közül csak azokat válaszd 
ki, amelyek a sivatagi élőhelyre jellemzőek: 

1.  Találj hasonlóságokat és különbségeket a kaktusz és a jegenyefenyő között!  
Nevezz meg kettőt a kaktusz környezethez való alkalmazkodásai közül! 

 A sivatag – kihalt vagy élettel 
teli hely? 

Vita

 Keress információkat a siva-
tagban élő élőlényekről! 
Készíts plakátot, és mutasd be 

osztálytársaidnak! 

Bemutató

2. A. A teve nyaka és feje megnyúlt, felső ajka hasított és szemeit hosszú szempillák védik. Orrlyukai bezár-
hatók. A teve a gyomrában 100-150 liter vizet is raktározhat, amely két hétig is elég számára. A teve 10 perc 
alatt akár 100 liter vizet is képes meginni. 

Az aláhúzott kifejezések a teve környezethez való alkalmazkodásai.
Magyarázd meg ezen alkalmazkodások fontosságát, figyelembe 

véve a sivatag sajátosságait! 

2 perc
5 perc

10 perc

(  = 10 liter)

4. Csoportmunka: Szövegeket és rajzokat felhasználva szerkesszé-
tek meg A sivatag című osztályújságot! 

nagyon gazdag növényzet

termékeny talaj

tápanyagban szegény talaj

szárazság árnyék

szélsőséges hőmérsékleti értékek

normális hőmérséklet

bőséges csapadék kevés csapadék

B. Ábrázold grafikusan azt a vízmennyiséget, amelyet egy teve 2 
perc, 5 perc és 10 perc alatt fogyasztott el! 

B. Írj egy fogalmazást Utazás a sivatagban címmel, amelyben egy 
képzeletbeli kirándulást mutatsz be ezen a vidéken! Egészítsd ki a szö-
veget egy szemléletes rajzzal! 

tevék

kaktusz fenyő

5 ALKALMAZD!

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
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5. lecke:  Tengerek és óceánok
Hogy nevezik a Románia szomszéd-
ságában található tengert? 

1 EMLÉKEZZ! 2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

A Fekete-tenger egy természetes vízi élőhely, amelyben számos élőlény él. A Fekete-tenger egy ke-
vésbé sós vizű tenger, amelynek hőmérséklete az évszaktól függően változik. Vihar idején a hullámok 4-5 
méter magasak is lehetnek.

A vízben különböző növények élnek. Itt élnek a zöld-, barna- és vörösmoszatok, amelyeket az erős 
hullámok gyakran partra sodornak.

Egyes állatok a vízinövényekre rögzülnek (csigák), mások a homokba ássák magukat (kagylók), vagy 
a vízben úsznak (medúzák, halak, delfinek). A víz fölött és a partvidéken számos madár figyelhető 
meg, amelyek a tengeri élőlényekkel táplálkoznak. 

Azonosítsd a Fekete-tengerben 
élő élőlényeket!

csikóhal

delfin

rája

medúzák

sirály

zöldmoszat 
(zöldalga)

Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban!
Fekete-tenger 

növények állatok

TUDJ MEG TÖBBET!3

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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A tengerek és az óceánok nagy kiterjedésű sós víztömegek, amelyek a Föld felszínének legnagyobb ré-

szét borítják. A kontinensek között található hatalmas víztömeget óceánnak nevezik, a kisebb kiterjedésűe-
ket pedig tengereknek. A tengerekben és óceánokban levő vízi környezetet tengeri környezetnek nevezik. 

A tengerek és óceánok vizének hőmérséklete függ azok földrajzi elhelyezkedésétől. Az algák és a tenge-
ri fűfélék csak olyan mélységig találhatók meg, ameddig a fotoszintézishez szükséges fény behatol a vízbe. 

A tengerek és óceánok nagyon változatos élőhelyet képeznek. A víz mélységének, hőmérsékletének 
és más tényezőinek függvényében különböző élőlényekkel találkozhatunk. A part közeli sekély vízben 
élő élőlények nagyban különböznek a tenger mélyén, többezer méter mélységben élőktől. 

korallzátony

mélytenger

A tenger mélyén, többezer méter mélységben, ahová nem jut el a Nap fénye, a mélytenger található. 
Itt teljes sötétség van, a víz pedig nagyon hideg. Ennek ellenére számos élőlény él itt, amelyek alkalmaz-
kodtak ezekhez a feltételekhez. 

A trópusi vidékeken, a partok közelében levő sekély, tiszta vízben, ahová behatol a Nap fénye, gyakran 
alakulnak ki korallzátonyok. Itt az élővilág nagyon gazdag: medúzák, kagylók, csigák, polipok, tengeri 
csillagok, tarisznyarákok, halak, tengeri teknősök és más állatok találnak táplálékot és menedéket.

mélytengeri hal

mélytengeri hal

medúza

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
Az élőlények alkalmazkodása a különböző életfeltételekhez (rét, erdő, folyó, tenger, sivatag)
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Az élőlények alkalmazkodása a tengerekhez és óceánokhoz

 Azoknak az emlősöknek és 
madaraknak, amelyek a hideg ten-
gerekben élnek, bőrük alatt vastag 
zsírréteg található. Ez segít abban, 
hogy az állat megőrizze testének 
hőmérsékletét akkor is, amikor a 
vízbe merül. Ilyen alkalmazkodás 
található a fókáknál, a bálnáknál 
és a pingvineknél. 

 Számos tengeri állat (teknős, bálna, delfin, 
halak) teste hidrodinamikus (orsó alakú); ez az 
alkalmazkodás segíti az állatot abban, hogy köny-
nyebben haladjon a vízben. 

Egyes vízi emlősök végtagjai, mint a delfineké 
és a bálnáké, úszókhoz hasonlóak. 

A pingvinek szárnyai szintén az úszást bizto-
sítják. 

 Az óceánok mélyén, ahol állandó sötétség 
uralkodik, az állatok világító szervekkel rendel-
keznek. 

 A nagy mélységben élő állatok alkalmazkod-
tak a nagy nyomáshoz, amelyet a felettük levő víz 
súlya fejt ki rájuk. 

 Egyes, a víz fenekén élő halak teste, mint például a rombuszhalé, 
lapított, hátuk színe megegyezik a homok színével, hogy el tudjanak 
rejtőzni. 

Szemeik a test felső részén helyezkednek el, hogy felfelé láthassanak, 
és észrevehessék az esetleges veszélyt.  

 Számos tengeri állat a táplá-
lékkal együtt nagy mennyiségű 
sósvizet is lenyel. Olyan specifi-
kus szerveik és életműködéseik 
vannak, amelyek lehetővé teszik 
a felesleges só eltávolítását a szer-
vezetből. 

fóka

tengeri-
teknős

rombusz-
hal

delfin

4 NAGYÍTÓ ALATT 
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1.  Találj két olyan környezethez való alkalmazkodást, amellyel a képen talál-
ható összes élőlény rendelkezik! 

 Keress a delfinek vagy a 
pingvinek viselkedésével kap-
csolatos információkat! Készíts 
plakátot, majd mutasd be osz-
tálytársaidnak! 

Bemutató

3. Szerepjáték: Készítsetek tengeri élőlényeket ábrázoló bábukat! Rendezzetek bábszínházat a segítségükkel! 
4. Figyeld meg a térképet! Írd le két tenger és egy óceán nevét! 

fóka

kardszárnyú delfin

rozmárpingvin

Atlanti 
óceán

Földközi- 
tenger

Fekete- 
tenger

Arktikus-óceán (Jeges-tenger)

Indiai- 
óceán

Csendes- 
óceán

2. Azonosítsd a tengeri élőlényeket az alábbi részletben! Írd le viselkedésüket és a környezethez való 
alkalmazkodásukat!

„S itt, mondhatom, ameddig csak a szem körös-körül ellátott, teljesen ellepték a tengeri emlősök a földet 
s a jégtáblákat. (…) Főként fókák tanyáztak itt. A hímek és a nőstények külön-külön csoportokba terelődtek, 
az apaállatok a családra vigyáztak, az anyafókák kicsinyeiket szoptatták: a nagyobbacska, fejlettebb fókák füg-
getlenítették magukat a; családtól, s néhány lépéssel távolabb tanyáztak a többiektől. (…) Felkapaszkodtunk te-
hát a fekete sziklára. (…) Hangos bőgés ütötte meg a fülünket, mintha a szikla mögött valami csorda volna. (…) 
Felkapaszkodtunk tehát a fekete sziklára. Fent, a földnyelv gerincén nagy, fehér síkság tárult elém. A síkságot 
ellepték a rozmárok. Az állatok játszadoztak egymással, s jókedvükben üvöltöttek – nem voltak ezek dühösek.

A rozmár alakja, tagjainak elrendezése hasonlít a fókáéhoz. Alsó állkapcsában azonban nincsenek szem-
fogak és metszőfogak; felső szemfogai nyolcvan centiméter hosszúra nőtt agyarak; agyaruk tövének kerü-
lete harminchárom centiméter. Az agyar anyaga tömör, egészen sima, s az elefánt agyaránál is keményebb, 
kevésbé sárgul meg, s ezért igen keresett cikk.” 

 (Jules Verne Nemo Kapitány – Tenger alatt a világ körül. Fordította: Kilényi Mária)

5 ALKALMAZD!

Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat
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Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a pontozott részeket  
a megfelelő fogalmakkal a szólistából!

A bükk- és tölgyerdők … erdők, a jegenyefenyő, 
erdeifenyő és lucfenyőerdők pedig … .

Az erdőben a növényzet … képez, így a fény a 
növényzet alsó rétegeihez is eljut.

A  hegyvidékek erdőségeiben kevesebb … él, 
mert itt kevesebb virágos növény található.

A lombhullató fák … mélyen a talajba hatolnak, 
míg a fenyőféléké főleg … haladnak, hogy rögzül-
hessenek a sziklákon. 

A  sztyeppréteken különböző magasságú … , 
bokrok és más virágos növények nőnek, az alpesi 
réteken pedig a növények … alacsony, vagy elterül 
a földön, hogy ellenálljon az erős szélnek. 

A  tengerekben és óceánokban … találhatók, 
amelyek különböző mélységekben élnek, és más 
élőlények táplálékát és búvóhelyét képezik. 

A … partján különböző fafélék élnek, annak függ-
vényében, hogy milyen vidéket szel át a vízfolyás. 

Léteznek vízkedvelő növények is, mint a … és 
a … .

A  fenyőfélék leveleit … réteg 
borítja, míg más növények 

védő … rendelkeznek, 
amelyek abban segíte-
nek, hogy elviseljék az 

alacsony hőmérsékletet. 

A  kaktuszok levelei tüskékké alakultak, hogy 
csökkentsék a … . 

ISMÉTLÉS2 FEJEZET
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A legtöbb élőlény sajátos jellegzetességekkel rendelkezik, amelyek 
az élőhelyhez való … .

Így a jeges … testét sűrű … borítja . A  hideg égövön élő más 
állatok bőre alatt vastag … réteg található, amely biztosítja állandó 
testhőmérsékletük megtartását. 

A sztyeppréteken élő nyúl bundájának olyan a … , amely egybeol-
vad a környezetével.

A  tengerben … élnek, amelyek a vízinövényekre rögzülnek, és … 
amelyek az aljzatba ássák magukat. A halak, a … és a … úsznak a vízben.

A víz fölött és a partvidéken … találhatók, amelyek halakkal táplál-
koznak. 

Egyes állatok lábujjai között 
úszó … található, amely meg-
könnyíti a vízben való haladást. 

  Földünk nagyon változatos élőhelyekkel rendelkezik. Az erdő, a rét, a folyó, a tenger és 
a sivatag példa természetes élőhelyre, ahol különböző élőlények élnek. Ezek az élőlények sa-
játosan alkalmazkodtak az élőhelyükhöz. Az alkalmazkodások biztosítják számukra a köny-
nyebb eligazodást, és hogy maximálisan kihasználhassák élőhelyük erőforrásait. Az ember-
nek védenie kell az élőhelyeket, hogy az élőlények a jövőben is fennmaradjanak. 

SZÓLISTA

algák

alkalmazkodások

bunda

csigák

delfinek

fenyőerdők

folyó

fűfélék

gyökerei

hártya

kagylók

lombhullató

madarak

medúzák

medve

nád

növények

párologtatás

rovar

sás

szára

színe

szinteket

szőrökkel

viasz

vízszintesen

zsír



Ma a IV. osztályos gyermekek befejezik ökölógiai témájú projektjüket, amelynek címe A te erdőd, 
mindannyiunk erdője. Ezért elhatározták, hogy fákat fognak ültetni. Így mindannyian, kerti szerszámokkal 
felfegyverkezve, türelmetlenül várják, hogy eljussanak arra a helyre, amely csemeteültetésre volt számuk-
ra kijelölve. Az autóbuszban egész idő alatt az erdő fontosságáról beszélgettek, és mintha már elfogyott 
volna a türelmük. Leszálltak egy erdei út végén, amely hamarosan egy legelőt szelt át. Élénk színű virágok 
nőttek ki a fűszőnyegből, és a tücskök megállás nélkül muzsikáltak. A bokorból kiugrott egy nyúl, és Csa-
bi, akit váratlanul ért a nyúl megjelenése, megbotlott egy vakondtúrásban. Nagyon mókás volt! Amikor 
a helyszínre értek, a tölgy- és bükkcsemeték már várták őket.

– Szerettem volna, ha fenyőket is ültetünk! – mondta Júlia.
– Elfelejtetted, hogy mi síkvidéken élünk? Egyelőre csak elképzelhetjük, hogy egy alpesi réten vágunk 

keresztül, és beérünk a magaslatok hűvös erdeibe – mondta Bálint.
– Örüljetek annak, hogy nem a sivatagban élünk! Ott szaladgálhatnánk az oázisok hűvöse után! – vic-

celt Csabi.
Ezután mindannyian munkához láttak. Gondosan gödröket ástak a csemeték számára. Mindegyik 

gödörbe belehelyezték egy-egy csemete gyökerét, majd óvatosan betemették földdel. A csemeték kicsik, 
és látszólag törékenyek voltak, de gyökereik meglehetősen hosszúak és elágazók.

A gyermekek a csemeték tövét a közeli folyóból hozott vízzel öntözték meg. Ezután percekig szóra-
koztak az ide-oda ugráló békákat nézve. 

Azonosíts a sztyepprétre jellemző három élőlényt! 1   

Sorolj fel három különbséget az alpesi rét és a sztyepprét között! 2   

 Magyarázd el, milyen erdő nő majd a gyermekek által elültetett csemetékből! Írd le az élőlények két 
alkalmazkodását ehhez az élőhelyhez! 

3   
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erdeifenyő lucfenyőjegenyefenyőhárs tölgy akác

 Dalma szereti a fenyőerdőket. Segíts neki három olyan fát találni, amelyek ezen 
az élőhelyen élnek! 

4   

Dalma

? ?
?

?

ISMERETFELMÉRŐ Munkaidő: 50 perc2 FEJEZET

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



A gyerkek búcsút vettek a csemetéktől, és megígérték, hogy havonta visszajönnek megnézni őket. 
Dalma elkomolyodott, és azt mondta:

– Csak akkor nem fogok eljönni hozzátok, amikor a tengerre megyünk! Ne haragudjatok meg ezért!
Mindannyian nevettek, és egy pillanatig a tengerpatra képzelték magukat. Még nagyon sok van a 

nagyvakációig, és még annyi minden vár felfedezésre itt az iskolában! 

Szórakozásból a gyermekek részt vettek egy Ki mit tud? versenyen, amelyben különböző élőhelyeket 
kellett leírjanak. Bálint a folyót választotta, Csabi a sivatagot, Júlia pedig az erdő sajátosságait sorolta fel. 

Mit gondolsz, mit mondtak el a gyermekek a kiválasztott élőhelyről? Írd le mindegyik leírás alá a gyer-
mek nevét és az általa választott élőhelyet! 

5   

8   Ha egy másik élőlény lehet-
nél, mi lennél? Indokold meg vá-
laszodat, leírva legalább három 
sajátosságát annak az élőhelynek, 
amelyben élni szeretnél! 

   8

a. Ezt az élőhelyet a nappalok és éjszakák 
közötti nagy hőmérsékletkülönbség jellemzi, 
itt kevés csapadék hull, és a környezet nem 
megfelelő arra, hogy sok növény legyen. 

b. Felszíni formától függetlenül mindenhol 
megtalálható élőhely. Olyan növényeket találunk 
itt, mint a nád és a sás. Számos élőlény él itt: ha-
lak, kagylók, rákok, békák, madarak.  

Tüskékké módosult levelek, 
hogy megakadályozzák a páro-
logtatással történő vízvesztést. 

Zsírral átitatott tollak, hogy 
megakadályozzák a víz beha-
tolását a tollak közé. 

Bőr alatti vastag zsírréteg, 
hogy megtartsa a test hő-
mérsékletét. 

Mindegyik élőlény alkalmazkodik élőhelyéhez. Társítsd a fogalmakat: 7   

c. Ezen az élőhelyen számos élőlény él. A növényzet függőleges szintekbe 
szerveződik: a talajon található levelek szintjétől a lágyszárú növények szintjén 
át a cserjeszintig, majd a legmagasabb szintig, a lombkorona szintig. 

6 Válaszd ki a helyes választ! 
A. Az oázis: 

Név:
Élőhely: 

Név:
Élőhely: 

Név:
Élőhely: 

Bálint Csabi

b. egy élőlényekben 
gazdag tó

c. a sivatag egy  
forrásokkal és növényzet-

tel rendelkező része
a. egy árnyé-

kos erdő

Júlia

B. A kenguru: a. erszényes emlős;  b. vízi emlős;  c. ragadozó emlős
C. A vidra alkalmazkodása a vízi környezethez: a. fényes tollak b. lábujjakat összekötő hártya c. kopoltyúk

1 2 3 4 5 6 7 8

Nagyon jó 3 3 3 3 3 3 3 3
Jó 2 2 2 2 2 2 2 2

Elégséges 1 1 1 1 1 1 1 1

MINŐSÍTÉS
FELADAT
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Hogyan értékeld magad?

A kék számok azt jelentik, hogy legkevesebb hány helyes 
válasz szükséges az adott minősítés eléréséhez. 

récefóka kaktusz béka
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AZ ÉLŐLÉNYEK 
KÖZÖTTI  
TÁPLÁLKOZÁSI  
KAPCSOLATOK

AZ ÉLŐLÉNYEK 
KÖZÖTTI  
TÁPLÁLKOZÁSI  
KAPCSOLATOK

1. lecke: Táplálékláncok
2. lecke: Egészséges étrend. Mozgás
 Ismétlés
 Ismeretfelmérő 

3
FEJEZET
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Egyéni projekt: Ízletes és egészséges ételek 
receptjei
Gyűjts össze ízletes és egészséges ételrecepteket, 
amelyek megfelelnek egy gyermek 
kiegyensúlyozott étrendjének!
Több részletet és utasítást  
a digitális tankönyvben találsz.
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1. lecke: Táplálékláncok
Hogyan állítják elő táplálékukat a növények?
Mivel táplálkoznak a növényevő állatok? Hát a ragadozók? 

1 EMLÉKEZZ!

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

Mivel táplálkozik a kárász? Hát a csuka? Mivel táplálkozik a nyúl? Hát a héja? 

vízinövények kárász csuka

Vízi tápláléklánc

Szárazföldi tápláléklánc

fű
nyúl

héja
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A növények a fotoszintézis során előállítják a számukra szükséges tápanyagokat. Ők képezik a nö-

vényevő állatok táplálékforrását. A növényevőket a ragadozók fogyasztják el.
Egyes ragadozók más ragadozó állatokra vadásznak. Így egy adott élőhely élőlényei között táplálko-

zási vagy trófikus kapcsolatok alakulnak ki. Ha az élőlényeket aszerint rendezzük sorba, hogy melyik 
melyiket eszi meg, táplálékláncokat (trófikus láncokat) kapunk. Egyes táplálékláncok szárazföldiek, 
mások víziek.

Az ember több táplálékláncnak is része lehet. 

Hogyan táplálkoznak a különféle élőlények?
I. Rovarevő növények: ezek a növények, a többi növényhez hasonlóan, vízből és ásványi sókból, napfény 

jelenlétében saját maguk állítják elő tápanyagaikat, de rovarokat is fogyasztanak. Csapdákkal rendelkeznek, 
amelyek segítségével megfogják a rovarokat. Hazánkban is élő rovarevő növény 
a harmatfű. Ez a növény ragacsos szőröcskék segítségével fogja meg a rovarokat. 

A  ragadozók szemfo-
gai nagyok és hegyesek, 

ezek segítségével tépik 
szét zsákmányukat, 
erős zápfogaik segít-
ségével pedig szét-

zúzzák a csontokat. 
Adj példát ragadozókra! 

Mivel táplálkoznak ezek az 
állatok? Hogyan vadásznak? 

II. Az állatok fogazata: az emlősök fogazata az általuk fogyasztott 
táplálék függvényében sajátosan módosult.

A  növényevők elülső fogaikat arra használják, hogy lerágják és 
letépjék a füvet, zápfogaik segítségével pedig megrágják azt. Adj példát 
növényevő állatokra! Mivel táplálkoznak ezek az állatok?

A rágcsálók elülső fogai szélesek és élesek, ezek segítségével rág-
csálják el a magvakat, gyökereket, a fák kérgét stb. Egyesek pofazacs-
kókkal rendelkeznek, amelyekben elraktározzák vagy szállítják a táp-
lálékot. Adj példát rágcsálókra ! Mivel táplálkoznak ezek az állatok? 

A szürke bálna egy olyan 
ragadozó emlős, amely-

nek nincsenek fogai. 
Szájában számos, szi-
lának nevezett lemez 
található, amelyek 

szűrőként működnek; 
ezek segítségével szűri 

ki az apró állatokat a szá-
jába jutott vízből. 

harmatfű

földikutya – egy rágcsáló emlős

4 NAGYÍTÓ ALATT 

TUDJ MEG TÖBBET!3
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3. Írj olyan táplálékláncokat, amelyhez az ember is tartozik!

4.  Csoportos játék: szükségetek lesz a különböző élőhelyeken élő élőlényeket ábrázoló kártyalapokra 
(amelyeket a digitális tankönyvből nyomtathattok ki). Dolgozzatok csoportban! Az a csoport győz, 
amelyik a legtöbb helyes táplálékláncot tudja kirakni.

5.  Olvassátok el „A farkas, a kecske és a káposzta” című olvasmányt! Azonosítsátok a táplálékláncokat, 
majd oldjátok meg a logikai feladványt! 

2. Egészítsd ki a táplálékláncot, felhasználva a táblázatban levő információkat!

Tengeri élőlények Kedvenc táplálékuk

algák/moszatok
fény segítségével saját 
maguk állítják elő táp-

anyagaikat
kagyló algák/moszatok
polip kagylók

ragadozó hal polipok

algák / 
moszatok

polip

……

……

1.  Figyeld meg az ábrákon levő élőlénycsoportokat!  
Rakd helyes sorrendbe az élőlényeket úgy, hogy 
mindenik csoport esetén egy táplálékláncot nyerj! 

…… …… …… gólya

…… …… kardszárnyú delfin

gabonafélék …… …… ……

5 ALKALMAZD!



55Az élőlények és a környezet közötti kapcsolat • Az élőlények táplálkozási szokásai (egyszerű táplálékláncok)

FEJEZET AZ ÉLŐLÉNYEK KÖZÖTTI TÁPLÁLKOZÁSI KAPCSOLATOK3
6. Hazánkban az utak szélén 

gyakran találunk bokrokat, fákat 
és fűféléket, amelyek olyan élő-
helyeket alkotnak, ahol bonyolult 
táplálkozási kapcsolatok alakul-
hatnak ki. 

 1 héja
 2 sün
 3 rovarlárva
 4 vakond
 5 mogyoró
 6 gyökerek
 7 levelek
 8 magvak
 9 mókus
10 csiga
11 menyét
12 egér
13 földigiliszta
14 kuvik

Azonosíts négy, a táblázatban megjelölt élőlényekből álló táplálékláncot a megadott minta szerint! 

vakond

lárva

gyökér

 Mi történne, ha 
egy táplálékláncból 
hiányoznának a 
növények? 

Vita

1

2

7

6

5

8

4

3

9

10

1112

13

14
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Szombat reggel van. Csabi kinyitja a szemeit, és elkezd gon-
dolkozni.

„Ismét egészséges kaja! Ismét anya jótanácsai! Kellene most 
egy varázslat, hogy anya megértse végre, hogy milyen ételeket 
szeretek!”

A  konyhában szülei épp a reggelit készítették. És  legna-
gyobb melepetésére az édesanyja így szólt:

– Mától kezdve magad dönthetsz, hogy mit szeretnél enni. 
Azt ehetsz, amit akarsz, amikor szeretnéd, és ott, ahol jólesik.

– Tényleg? – kérdezte Csabi. Nem jött, hogy elhiggye édes-
anyja szavait. Bármit ehetek, amit szeretnék, anélkül, hogy 
egyebet tennél a tányéromra? És  nem mondod el százszor, 
hogy te mit tanácsolnál?

– Így van! – mondta az édesapja. Csak arra kérünk, hogy vezess egy táplálkozási naplót, és néhány nap 
múlva majd beszélgetünk!

Csabi a varázslatra gondolt. „Ez tényleg működik?” És elvett egy zacskó kukoricapufit, egy csokit és egy 
pohár üdítőt, és elvonult tévét nézni. Ebédre pizzát evett és egy fagyit, majd ivott rá egy pohár nagyon édes, 
szénsavas üdítőt. Ezután néhány órát számítógépes játékkal töltött. A vacsora? Hamburger, sültkrumpli, süti, 
vacsora után pedig ismét tévézés. Jaj, elfelejtette felsorolni a finom nasikat: cukorka, üdítő, nápolyi szelet, 
keksz! Milyen szuper! A gyümölcs és a zöldség már csak emlék! Ugyanígy a park, a biciklizés és a tornaóra is! 

Olvasd el Csabi naplóját, és folytasd a történetet:

Nap Étkezés Mit eszek? Hol étkezem?
Napi tevé-
kenységek

Hogy érzem 
magam? 

1

Reggeli kukoricapufi, csoki, üdítő a tévé előtt
számítógé-
pes játékok, 
tévéadások

Boldog vagyok és 
elégedett, hogy anya 
nem piszkál többé. 

Ebéd pizza, üdítő, fagyi
a számítógép 
előtt

Vacsora hamburger, sültkrumpli, süti a tévé előtt

2

Reggeli nápolyi szelet, üdítő, virsli a tévé előtt
számítógé-
pes játékok

Jól, kicsit szédülök. Ebéd
sültkrumpli, sültkolbász, ketchup, zselé, 
üdítő

a számítógép 
előtt

Vacsora pizza, üdítő, ketchup, cukorkák, chipsek a tévé előtt

3

Reggeli pástétom, befőtt, üdítő a tévé előtt
Egy kicsit 
kimentem 
játszani. 

Nem igazán jól, fáj 
a gyomrom, kelle-
metlen ízt érzek a 
szájamban, és mintha 
minden izmom fájna. 

Ebéd egy hamburger, víz
a számítógép 
előtt

Vacsora
Szívesen megennék egy almát, és lehet, 
hogy meginnék egy pohár tejet. 

a tévé előtt

Két nappal azután, hogy Csabi egyedül dönthette el, hogy mit szeretne enni és mit szeretne csinálni, 
a dolgok elkezdtek rosszra fordulni. Harmadnap Csabi meggondolta magát, és azt mondta szüleinek, hogy 
szeretne visszatérni a régi napi programhoz és az egészséges étrendhez.

Mit gondolsz, miért adta fel terveit a fiú? 

2. lecke: Egészséges étrend. Mozgás
1 EMLÉKEZZ! Az ember mindenevő. 2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!
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Olvasd el Csabi naplóját, és folytasd a történetet:

Nap Étkezés Mit eszek? Hol étkezem?
Napi tevé-
kenységek

Hogy érzem 
magam? 

1

Reggeli kukoricapufi, csoki, üdítő a tévé előtt
számítógé-
pes játékok, 
tévéadások

Boldog vagyok és 
elégedett, hogy anya 
nem piszkál többé. 

Ebéd pizza, üdítő, fagyi
a számítógép 
előtt

Vacsora hamburger, sültkrumpli, süti a tévé előtt

2

Reggeli nápolyi szelet, üdítő, virsli a tévé előtt
számítógé-
pes játékok

Jól, kicsit szédülök. Ebéd
sültkrumpli, sültkolbász, ketchup, zselé, 
üdítő

a számítógép 
előtt

Vacsora pizza, üdítő, ketchup, cukorkák, chipsek a tévé előtt

3

Reggeli pástétom, befőtt, üdítő a tévé előtt
Egy kicsit 
kimentem 
játszani. 

Nem igazán jól, fáj 
a gyomrom, kelle-
metlen ízt érzek a 
szájamban, és mintha 
minden izmom fájna. 

Ebéd egy hamburger, víz
a számítógép 
előtt

Vacsora
Szívesen megennék egy almát, és lehet, 
hogy meginnék egy pohár tejet. 

a tévé előtt

Bármilyen tevékenységet is végez az ember, energiát használ fel.
Ahhoz, hogy energiához jussunk, fontos, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozzunk. Ezáltal meg-

kapjuk mindazokat a tápanyagokat, amelyekre a szervezetünknek szüksége van.
Az egészséges étrendnek változatos táplálékféleségeket kell tartalmaznia. A zöldségek, a gyümöl-

csök és a gabonafélék növényi eredetű élelmiszerek (növényekből származnak). A  hús, a  tojás és a 
tejtermékek állati eredetű élelmiszerek (állatoktól származnak). 

Egy egészséges étrendnek követnie kell néhány egyszerű szabályt:

Legyen változatos, vagyis kü-
lönböző táplálékféleségeket tar-
talmazzon:   gyümölcsöket és 
zöldségeket  gabonaféléket  tej-
termékeket  húst, halat, tojást.

Tartsuk be a főétkezéseket 
(reggeli, ebéd, vacsora), és 
esetleg tízóraira és uzsonnára 
fogyasszunk, ha lehet, inkább 
gyümölcsöt. 

A  zöldségek és gyümölcsök 
nagyon fontosak az egészsé-
günk megőrzése céljából. Ezek 
a naponta elfogyasztott táplá-
lékmennyiség kb. felét kellene 
képezzék. 

Nem szabad túlzásba vinni 
az elfogyasztott cukor vagy só 
mennyiségét!

A  túl sok 
édesség na-
gyon káros! 
A h á n y s z o r 
csak lehet, he-
lyettesítsük az 
édességet gyü-
mölccsel! 

A  vitaminokra szervezetünk-
nek kis mennyiségben van szük-
sége, de napi rendszerességgel 
kell fogyasszuk őket. A szervezet 
akkor tudja a legjobban hasz-
nosítani ezeket, ha a táplálékkal 
visszük be: gyümölccsel, zöldség-
gel, tojással, tejjel, hallal, hússal. 

tejter-
mékek

gabona-
félék

zöldsé-
gek hús, 

tojás

gyü-
mölcsök

Ne feledd, 
hogy az üdítőita-
lok nagyon sok 
cukrot tartalmaz-
nak! 

Amikor szomjas vagy, leg-
jobb, ha vizet iszol.

TUDJ MEG TÖBBET!3
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KUTATÁS A. 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 mérsz? A tevékenység 
előtt

A tevékenység 
után

Pulzus (a percenkénti szívverések száma)
A percenkénti légvételek száma

B.  Végezz húsz helyből felugrást! Ezután ismételd meg az A. pontnál elvégzett  
tevékenységet!

A mozgás aktivizálja az egész testet. A mozgással eddzük a csontrendszert és az izomrendszert is. 
A légzés felgyorsul, így több levegő jut a tüdőbe. Felgyorsul a szívverés is, és így több oxigén jut az agyba.

Az a személy, aki sportol, könnyebben végez szellemi tevékenységeket is. 

Mozgás során jókedvünk lesz, amely segít abban,  
hogy jobban megértsük egymást társainkkal. 

Mozgás és egészség
 Ahhoz, hogy megőrizd egészséged, és legyen mindenre energiád, megfelelő mennyiségű mozgásra 
és pihenésre van szükséged. 

4 NAGYÍTÓ ALATT 
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FEJEZET AZ ÉLŐLÉNYEK KÖZÖTTI TÁPLÁLKOZÁSI KAPCSOLATOK3

 Keress információkat olyan 
játékokról, amelyekkel szüleid, 
nagyszüleid gyermekkorukban 
játszottak. Készíts egy tájékoz-
tató füzetet, és mutasd be osz-
tálytársaidnak!

 Készítsetek csoportban egy 
plakátot, amelyen a sport fon-
tosságát népszerűsítitek az 
egészség megőrzése céljából!

Bemutató

Ahhoz, hogy egészségesen  
növekedjünk és fejlődjünk, mozgásra, táplálékra, al-

vásra, tiszta levegőre és napfényre van szükségünk, de 
tanulásra és szüleink szeretetére is. 

1.  Szüksége van a szervezetnek vízre? 3 sorban 
indokold meg válaszodat!

2.  Készíts egy-egy listát olyan zöldségekkel és gyümölcsökkel, amelyek 
színe megegyezik az alapszínekkel és másodlagos színekkel! Meglá-
tod, mennyire „színes” lehet az étrended!

3.  A  leckében tanult információkat felhasználva magyarázd meg az 
alábbi közmondást: Naponta egy alma az orvost távol tartja!

4.  Készíts egészséges étrendet a hét két napjára! Írd le azt is, milyen 
testmozgást végeznél!

Próbáld meg betartani saját programodat, és Csabi naplójához hason-
lóan írd le te is, hogyan érzed magad! 

6. Készíts egy listát azokról a tevékenységekről, amelyeket barátaid-
dal és családoddal a szabadban végzel!

7. Írj le egy olyan szabadtéri játékot, amelyet legalább másik három 
gyermekkel együtt tudsz csak játszani! Ezután rajzolj le egy jelenetet, 
amikor ezt a játékot játszottad!

Csoportmunka: mindegyik csoport kiválaszt egy vitamint, majd 
készít egy plakátot, amelyen feltünteti az illető vitamin szervezetben 
betöltött szerepét, azokat a táplálékféleségeket, amelyekben megta-
lálható és hiányának következményeit.

Érvényesség: 2 hónap
Gyártási idő: 2020.10.02.

Érvényesség: 12 hónap
Gyártási idő: 2020.10.02.

Gyártva: 2020.12.04.
Érvényes: 2021.01.15.

2021.01.20. előtt fogyasztandó.

5. 2021. január 17-én Csabi édesanyja megvizsgálta a hűtőszekrény-
ben levő élelmiszerek címkéjét. Kövesd nyomon mindegyik termék 
címkéjét, és válaszd ki, melyik élelmiszert nem szabad elfogyasztani! 
Magyarázd meg választásodat! 

Az élelmiszerek csak bizonyos ideig őrzik meg tulajdonságaikat. A sza-
vatossági idő mindegyik élelmiszer címkéjén fel van tüntetve. Ne feledd 

ellenőrizni az élelmiszerek címkéit, mielőtt elfogyasztod azokat! 

 Egy sportverseny esetében 
(futás, távolugrás, biciklizés, te-
nisz stb.) egyetértesz a követke-
ző kijelentéssel? Nem a győze-
lem, hanem a részvétel a fontos.
Érvelj mellette és ellene! 

Vita

5 ALKALMAZD!



FEJEZET3
Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a pontozott részeket  
a megfelelő fogalmakkal a szólistából!

A madaraktól, a rovaroktól, a legtöbb haltól és a 
hüllőktől eltérően, szinte valamennyi emlős fiakat 
…, amelyeket az anyjuk 
… táplál. 

Szaporodását tekintve az ember …, táplálkozá-
sát tekintve pedig … . 

csíranövény kifejlett …… 

……

……

……

fióka

……

felnőtt …… 

felnőtt béka

lepkepeték …… …… kifejlett lepke

AZ ÉLŐLÉNYEK SZAPORODÁSA
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  Ugyanabban a környezetben élő élőlények között bizonyos kapcsolatok alakulnak ki. 
Ezek közül legfontosabbak a táplálkozási (trófikus) kapcsolatok. Egyes élőlények eltűnése 
károsan befolyásolja a táplálékláncokat, és a természetes egyensúly megbomlásához vezet-
het. Az egészség megőrzése céljából az embernek szüksége van a kiegyensúlyozott étrendre 
és a szabad levegőn végzett mozgásra. 

SZÓLISTA

báb
béka
békapete
ebédet
ebihal
emlős
feketerigó
izmokat
kacsa
keringést
kiegyensúlyozott
lárva
levél
mag
mindenevő
növényevő
oxigénellátását
ragadozó
reggelit
róka
szöcske
szül
tejjel
tojás
tök
trófikus
vacsorát

EGY EGÉSZSÉGES ÉLET

AZ ÉLŐLÉNYEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK

Ahhoz, hogy növekedjen, fejlődjön és megőrizze egészségét, az em-
bernek … étrendre van szüksége. Ugyanakkor be kell tartania a főétke-
zéseket is: a …, az … és a … .

…… …… gólya

…… …… ……hernyó

A  szabad levegőn 
történő mozgásnak jó 
hatása van a szervezet-
re. Edzi a …, aktiválja a 
vér …, és biztosítja az 
agy … . 

Mindegyik élőhelyen az élőlények között táplálkozási kapcsolatok 
alakulnak ki, amelyeket … láncoknak nevezünk. A farkas …, az őz pedig 
… állat. 

Figyeld meg az alábbi ábrákat, és egészítsd ki a táplálékláncokat a 
helyes megnevezésekkel! 
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2 Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket! Azonosítsd a hibákat, majd írj olyan kijelentéseket, 
amelyek helyes információkat tartalmaznak: 

Békésen éldegélt egy folyó 
medrében egy rák, egy delfin és 
egy béka társaságában. 

Kérsz egy kígyómagot? – kérdezte Bálin-
tot. Csak elülteted a földbe, megöntözöd, 
és két hét múlva lesz egy saját kígyód!

Ezt a nyulat egy fo-
lyóban találtam. 

A gyerekek ma ellátogattak az Utazás a világ körül című interaktív kiállításra. Felejthetetlen napnak 
ígérkezik! A gyerekek bemutatókon, műhelymunkákon vehetnek részt, és számos meglepetésben lesz ré-
szük. Mindannyian dobogó szívvel várják, hogy elkezdődjön a kaland.

Bálint folyamatosan cukorkát, teasüteményeket és krémes sütiket evett. Dalma figyelmeztette, hogy 
nem jó, ha ennyi édességet fogyaszt. Még be sem fejezhette mondandóját, amikor kialudtak a fények, és 
egy hatalmas kivetítőn megjelent Márton, a veszélyben levő vadállatok megmentője. Köszöntötte a gyer-
mekeket, és elmondta, hogy ő fogja végigkísérni őket a megismerés útján, amely során néhány figyelmes-
ségi és logikai feladványt is meg kell majd oldaniuk.

– Gyertek, máris teljesítsük első küldetésünket, és mentsük meg barátomat, a nyulat! Ezt a nyulat egy 
folyóban találtam. Békésen éldegélt egy rák, egy delfin és egy béka társaságában.

– Máris kezdődnek a kihívások! – suttogta Dalma. Imádom ezt!
Mindannyian gyerekesen nevettek, majd beszélgetni kezdtek Mártonnal mindegyik állatról.
A virtuális valóság részleg következett. Itt a rendelkezésükre bocsátott technológia segítségével a gyere-

kek egyszer csak teknősök oroszlánok, tigrisek, tevék, ele-
fántok, pingvinek, fókák és kígyók közt találták magukat. 
Sohasem éltek át még hasonló élményt a világ minden ré-
széről származó állatokkal!

Most Márton egy úgy kihívásra szólítja őket. Azt me-
séli, hogy egy kígyó éppen most bújt ki abból a magból, 
amelyet egy hete egy cserépbe ültetett.

– Kérsz egy kígyómagot? – kérdezte Bálintot. Csak el-
ülteted a földbe, megöntözöd, és két hét múlva lesz egy 
saját kígyód! 

1 Keress a szövegben egy-egy jellegzetes élőlényt a táblázatban megjelenő élőhelyekről! 

erdő tenger sivatag

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

ISMERETFELMÉRŐFEJEZET3
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Írd le a mozgásnak az embe-
ri szervezetre kifejtett három elő-
nyét! 

3 Segíts Bálintnak egészségesen táplálkozni! Mindegyik sorból vá-
laszd ki azt az élelmiszert, amely megfelel reggelire: 

5  A gyerekek megpróbálták leírni a bemutatókban látott néhány állat élőhelyét. Mit gondolsz, melyik 
leírást melyik gyermek készítette? Társítsd helyesen!  
a. Bálint: az erdő; b. Júlia: a rét; c. Dalma: a sivatag; d. Csabi: az óceán

4

tej

cukorka gyümölcs keksz

kolbász

gabonafélék csokoládé túró

kukoricapufi? ?
?

?

Bálint

b. 

c. 

a. 

Természetes élőhely, 
ahol számos élőlény él, 
és a növényzet szintekbe 
rendeződik. 

Egy természetes élőhely, 
amely mindegyik földrajzi öve-
zetben, domborzattól függetle-
nül előfordul. Gyakran ezek az 
élőhelyek legelők. 

Olyan természetes élőhely, ahol a 
növények nehezen maradnak életben, 
mivel kevés csapadék hull, és jelentős a 
nappali és éjszakai hőmérséklet közötti 
különbség. 

– Szeretnék delfineket és bálnákat is látni! – ábrándozott Júlia.
– Itt bármi lehetséges! – bátorította Csabi.
–  Amikor nagy leszek, olyan szeretnék lenni, mint Márton: állatokat szeretnék megmenteni, és örömet 

szeretnék szerezni a gyermekeknek! – mondta Júlia. A gyermekek szemei az örömtől csillogtak. Cso-
dálatos napjuk volt!

6 Az alábbi párok esetében találd meg a környezethez való megfelelő alkalmazkodást! 

7 Írj olyan táplálékláncokat, amelyeknek része a kígyó, az egér, illetve a béka! Figyelj arra, hogy mind-
egyik tápláléklánc legalább három alkotót tartalmazzon! 

8 Találj egy, legalább három élőlényből álló vízi táplálékláncot! 

lábujjaikat úszóhártya köti össze, 
amely megkönnyíti a vízben levő 

haladást

zsírszerű anyag, amely 
megakadályozza, hogy a 

tollak elázzanak

bőr alatti zsírréteg, amelynek 
szerepe a test hőmérsékletének 

szabályozása

9 Figyeld meg a képet, és helyezd el a ten-
gelyen az ember fejlődési ciklusának szaka-
szait! serdülőkor

kacsa és liba pingvin és fóka kacsa és kacsacsőrű emlős kacsacsőrű emlős és delfin

Munkaidő: 50 perc

1 2 3 4 5 6 7 8

Nagyon jó 3 3 3 3 3 3 3 3
Jó 2 2 2 2 2 2 2 2

Elégséges 1 1 1 1 1 1 1 1

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad?

A kék számok azt jelentik, hogy legkevesebb hány helyes 
válasz szükséges az adott minősítés eléréséhez. 
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1. lecke:  A Föld a Naprendszerben 
2. lecke:  A kövületek – letűnt korok tanúi
3. lecke:  Az ember és élőhelye 
Ismétlés
Ismeretfelmérő

BOLYGÓNK – A FÖLDBOLYGÓNK – A FÖLD
4

FEJEZET



65

Projekt: Nyílt levél a tisztább 
környezetért
Felelősségteljes és elkötelezett állam-
polgárként fogsz részt venni egy osztály-
projektben, amelynek témája a tisztább 
környezet. Hallasd hangodat, akárcsak 
társaid!  

Több részletet és utasítást a  
digitális tankönyvben találsz. 
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1. lecke:  A Föld a Naprendszerben
A Föld a Naptól számított harmadik bolygó. Terrának vagy Kék Bolygónak is 
nevezik. Pólusainál enyhén lapított gömb alakú. Egyetlen természetes holdja a 
Hold. 

1 EMLÉKEZZ!

A Nap energiaforrás: mind a Föld, mind pedig a Naprendszer többi bolygója számára biztosítja a me-
leget és a fényt. A Nap egy csillag. Mivel a Nap folyamatosan ugyanannyi energiát bocsájt ki, a Földön 
tapasztalható változások a bolygó mozgásainak következtében jönnek létre. 

TUDJ MEG TÖBBET!3

2. tevékenység: KUTATÁS Páros munka: Nappalok és éjszakák
Szükségetek lesz: gyurmára, vastag fonalra, zseblámpára.
Hogyan járjatok el? A gyurmából készítsetek egy gömböt, amely a Földet modellezi! Ezután 

a közepén húzzátok át a fonalat, ez fogja a Föld tengelyét helyettesíteni! Az egyik gyermek 
egyik kezével megfogja a fonal egyik végét, a másik kezével pedig forgatja a gyurmagolyót a 
fonalon. A másik gyermek körülbelül egy méter távolságról megvilágítja a gyurmagolyót. 

Mit figyeltek meg? Mit jelképez az felkapcsolt zseblámpa? A golyónak mindig ugyanaz 
az oldala van megvilágítva?

1. tevékenység: A Naprendszer bolygói
Jegyezd le a füzetbe a bolygók nevét a számoknak megfelelő sorrendben! 

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

Miért  
létezik nappal és  

éjszaka?
Miért van  

hideg télen, és miért 
van meleg nyáron?

Kutassunk! 

1

4

3

2

5

6

7

8
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A Föld saját tengelye körül forog. A tengely egy képzeletbeli vonal, 
amely áthalad a Föld közepén, az Északi-sarktól a Déli-sarkig. A Föld 
tengelye enyhén dőlt. A tengely körüli teljes forgás átlagosan 24 óráig 
tart, vagyis egy nappalt és egy éjszakát foglal magába. Ez a Föld forgó 
mozgása. 

Mivel a Föld gömb alakú, ugyanabban az időben nem lehet egyfor-
mán megvilágítani és felmelegíteni a teljes felszínét. 

A 24 óra alatt a világosság és a sötétség annak függvényében válta-
koznak, hogy az egyes területek a Naphoz viszonyítva hol helyezkednek el. Így, amikor a Föld egyik részét 
felmelegíti és megvilágítja a Nap, a bolygó ellenkező oldalán található terület sötétségbe borul. 

A Föld forgó mozgásának következtében léteznek a nappalok és az éjszakák, a nappalok és éjszakák 
közötti hőmérséklet-különbség és az időeltolódás a világ különböző országai között.  

A tengely körüli forgás mellett a Föld 
egy meghatározott útvonalon körbe jár a 
Nap körül. Ez a Föld keringő mozgása. Azt 
az útvonalat, amelyen a Föld a Nap körül 
kering, pályának nevezzük. 

A pályán megtett teljes „út” 365 napig 
és 6 óráig tart. A 365 nap egy évet jelent. 
Négyévente, amikor összegyűl egy újabb 
24 óra (egy nap), szökőév lesz, amely 366 
napból áll. 

Az év során, a Föld tengelyének dőlése 
miatt a természetben változások mennek 
végbe, amelyek az évszakoknak felelnek 
meg. 

3. tevékenység:  Helyettesítsétek a gyurmát egy földgömbbel! Világítsátok meg a zseblámpával, és las-
san forgassátok! Keressétek meg a földgömbön Európát, és mondjátok meg, melyik kontinens van sötét-
ben, amikor Európa meg van világítva! Egészítsétek ki a kijelentéseket a Tudományos naplóban! 

E földgömb egyik fele ……………, míg a másik fele …………… kap. 
Amikor Európa meg van világítva, …………… sötét van. 

4. tevékenység: Szerepjáték. Az egyik gyermek a Föld, a másik pe-
dig a Nap.

Krétával megrajzolják azt a útvonalat, amelyen a „Föld” a „Nap” 
körül fog keringeni. A  Földet játszó gyermek kétféle mozgást végez: 
meghatározott útvonalon körbe – körbe jár a Nap” körül, ugyanakkor 
piruetteket is végez (körbefordul saját tengelye körül is).

A piruettek a Föld melyik mozgását utánozzák?
A kontinensek nevét fel lehet ragasztani a gyermek mellkasára és 

hátára. A  STOP parancsszóra a „Föld” gyermek megáll, a  többiek 
pedig elemzik a „Naphoz” viszonyított helyzetét, és meghatározzák, 
hogy egy adott területen milyen napszak és milyen évszak van. 
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BOLYGÓNK – A FÖLDFEJEZET4

Más égitestek mozgásai4 NAGYÍTÓ ALATT

A Föld természetes holdja a Hold, amely a Földtől kb. 385 000 km távolságban kering a bolygó körül. 
A Hold esetében a tengely körüli forgás és a keringés ideje megegyezik, ezért a Holdnak mindig ugyanazt 
az oldalát látjuk. 

A napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és emiatt a Föld bizonyos 
területein nem látható a Nap. 

Amikor teljes napfogyatkozás van, a Föld, a Hold és a Nap egy vonalba sorakoznak fel, és a Hold teljesen 
felfogja a Naptól érkező sugarakat. 

Részleges napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Nap és a Hold nincsenek egy vonalban, de a 
Hold a Föld és a Nap között helyezkedik el. 

I. MI A HOLDFOGYATKOZÁS?

II. MI A NAPFOGYATKOZÁS?

Amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, megakadályozza, hogy a fény eljusson a Holdig. Ez akkor 
következik be, amikor a Nap, a Föld és a Hold egy sorba kerül, és a Föld van középen. 

Létezik teljes holdfogyatkozás, amikor a Hold teljesen árnyékolva van, és részleges holdfogyatkozás, 
amikor a Holdnak csak egy része kerül árnyékba.  

A napfogyatkozást  
soha ne nézd szabad szemmel vagy  

rögtönzött eszközökön keresztül (színezett 
üvegdarab, közönséges napszemüveg stb.)! 

Mindig használj speciális, erre a célra 
gyártott szemüveget!  
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B. Képzeld el, hogy romániai idő szerinti 18:00 órakor telefonon kell beszélned egy Los Angeles-i ba-
rátoddal (A.E.Á.)! Írj egy párbeszédet, amit vele folytatsz! Ne feledkezz meg az üdvözlésről sem! (Előbb 
számítsd ki, hány óra van ott!) 

4. Mi a különbség egy normális év és egy szökőév között? Egészítsd ki a szökőévek sorozatát:
……,   …….,   2016, ……,  …… .
5. Gyakorlati tevékenység. Készítsétek el a Naprendszer makettjét! Használjatok újrahasznosított anya-

gokat (például: galacsinná gyűrt papírt, amelyet felfűztök egy cérnára, majd lefestitek azt)! Rögzítsétek a 
bolygókat egy hungarocell lapra, vagy fonal segítségével függesszétek fel egy rúdra! 

2. Csoportmunka
Válassz egyet a képe-
ken bemutatott négy 
évszak közül, és jelle-
mezd azt! A jellemzé-
sedbe foglald bele az 
alábbi szavakat:

 

Csoportosítsatok négy 
különböző évszakról 
szóló leírást, és készít-
sétek el „Az évszakok 
könyvét”!

3. A. Az alábbi táblázatba beírt óra a helyi időt jelzi a világ néhány városában, ugyanabban a pillanatban. 
Számítsd ki az időeltolódást Bukarest és a felsorolt városok között! A kapott eredmények függvényében 
helyezd el a városokat az egyenesen! A viszonyítási pont a fővárosunk legyen! 

Helyi idő – Bukarest

7:00

Bukarest
(Románia)

London
(Nagy Britannia)

Párizs
(Franciaország)

New York
(A.E.Á.)

Los Angeles 
(A.E.Á.)

Moszkva 
(Oroszország)

Auckland
(Új-Zéland)

kedd kedd kedd kedd hétfő kedd kedd
7:00 5:00 6:00 0:00 21:00 8:00 18:00

Föld, Nap, nappalok, 
éjszakák, hossza, 
emberek, állatok, 

növények, hőmérséklet, 
csapadék

1. Társítsd helyesen a három oszlopban levő fogalmakat! 5 ALKALMAZD!

A forgó mozgás a Nap körül 24 óráig

365 napig és 6 óráigA keringés a saját tengely körül

történik, és tart.

a

c

b

d
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2. lecke:  A kövületek – letűnt korok tanúi
Milyen gerinctelen állatcsoportokat is-
mersz? Hát gerinces állatcsoportokat? 

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!1 EMLÉKEZZ!

Vajon a múltbeli  
állatok is ugyanúgy néztek 

ki, mint a mai állatok? 

Évmilliókkal ezelőtt a Földön olyan élőlények éltek, amelyek ma már nem léteznek. 
Kövületek segítségével szerezhetünk tudomást arról, hogy ezek közül egyesek hogyan néztek ki. 
A kövületek állati vagy növényi maradványok vagy ezek darabjai (csontok, fogak, héjak, magok), 

amelyek a kőzetekben vagy a gleccserekben maradtak fenn. 
Az őslénytankutatók (paleontológusok) azok a tudósok, akik feltárják és tanulmányozzák a kövüle-

teket. A kövületek segítenek abban, hogy megértsük, hogyan fejlődtek az élőlények.

A kövületek különböző módon keletkezhetnek, annak függvényében, hogy milyen környezetben élt az 
élőlény, és milyen körülmények között konzerválódott az élőlény maradványa a pusztulása után.  
A kövületek képződésének egyik módját az alábbi képsor mutatja be. 

Hogyan képződik egy kövület?4 NAGYÍTÓ ALATT

 Az állat elpusztul. Tete-
mét fokozatosan beteme-

ti a homok és az iszap. 

A környezeti tényezők 
hatására történő mállás 

és a talaj kimosódása 
következtében a kövület a 

felszínre kerül. 

A test keményebb részei (a csontok) anyagokat vesz-
nek fel a homokból és az iszapból. Ezáltal a csontok 

megkövesednek (kővé alakulnak). 

Vajon megtudhatjuk, 
hogyan néztek ki a ki-

halt élőlények? 

Én úgy gondolom,  
hogy a múltban olyan növények 

és állatok éltek, amilyenek ma 
már nem léteznek. 

A múltbéli élet bizonyítékai • Ősmaradványok

TUDJ MEG TÖBBET!3
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A megkövesedett lábnyomok pontos in-
formációkkal szolgálnak arról, hogy milyen 
gyorsan haladtak az állatok, vagy hogy magá-
nyosan vagy csoportban éltek-e.  

A gerinces állatok esetében a megkövesedett csontokat ta-
nulmányozva a tudósok megfigyelhetik az állatok felépítését és 
méretét. 

A megkövesedett 
fogak megmutat-
ják, hogy mivel táp-
lálkozott az állat. 
  Milyen típusú élel-
met fogyasztott az 
az állat, amelynek 
ilyen fogai voltak? 

Sok kőzetben fedezték fel ősi 
növények kövületeit. 

A megkövesedett dinoszaurusz tojások segítenek ab-
ban, hogy megértsük, hogyan szaporodtak ezek az állatok. 
  Napjainkban milyen állatok szaporodnak a szárazföld-
re rakott tojások segítségével? 

A héjjal rendelkező gerinc-
telenek kövületei gyakran meg-
őrzik a héj pontos lenyomatát. 

Különleges kövületek 
találhatók a borostyánban 
(az ősrégi fák megkövese-
dett gyantája). A boros-
tyánban általában rovarok 
kövülete található. 

Néha a kőzetekben is felfedez-
tek rovarkövületeket. 
  A képen bemutatott kövület me-
lyik,  napjainkban is élő rovarhoz 
hasonlít?  

A múltbéli élet bizonyítékai • Ősmaradványok
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3500 millió évvel  
ezelőtt

400 millió évvel  
ezelőtt

360–250 millió évvel  
ezelőtt

A vízi környezetben megjelentek 
az első életformák, amelyek na-
gyon egyszerű felépítésűek voltak. 
Később megjelentek az egysejtű 
szervezetek (mikroorganizmu-
sok), majd a gerinctelen állatok. 
 Melyek a gerinctelen állatok? 

A szárazföldön ősi, egyszerű 
növények éltek. Megjelentek a 
gerinces állatok. A tengerekben 
élő egyes halak testét kemény 
lemezekből álló páncél borította.  

A szárazföldön megjelentek a 
fatermetű harasztok, amelyek 
kiterjedt erdőségeket alkottak. 
Később ezek maradványaiból ala-
kultak ki a kőszéntelepek. Egyes 
halak fokozatosan alkalmazkod-
tak a szárazföldi élethez, és így 
jelentek meg az első kétéltűek. 
 Milyen állatok a kétéltűek?

2. Az állatok mely részei maradtak fenn kövületek formájában? Magyarázd meg, miért? 
3. Írj egy fogalmazást egy képzeletbeli kirándulásról a Föld múltjába! 

5 ALKALMAZD!

Növények Rovarok Halak Hüllők Madarak Emlősök

1.  Figyeld meg a fenti ábrákon a különböző időkben a Földön élő élőlényeket! Írd be az 
élőlények megnevezését a Tudományos naplóba, a megfelelő csoport megnevezése alá!  

Hogyan fejlődött az élet a Földön?

A múltbéli élet bizonyítékai • Ősmaradványok
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250–65 millió évvel  
ezelőtt

65–2 millió évvel  
ezelőtt

2 millió évvel  
ezelőtt

 Miért haltak ki a mamutok 
és a dinoszauruszok? 
Keress információkat különböző 

forrásokból! Készíts egy plakátot, 
és mutasd be osztálytársaidnak! 

Bemutató4. Az alábbi élőlénycsoportok közül melyik a legrégebbi a Földön? 
Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

a. madarak b. hüllők c. halak d. emberek
5. Csoportmunka: Alkossatok 4-5 csoportot! Mindegyik csoport mu-
tasson be egy, már kihalt állatot (mikor élt, mivel táplálkozott, hogyan 
védekezett)! Modellekből, gyurmafigurákból, szórólapokból, képregé-
nyekből készítsetek egy kiállítást az osztályban Kihalt állatok címmel! 

Az emlősök és a virágos nö-
vények egyre változatosabbak 
lettek. Kezdtek megjelenni azok 
a növények és állatok, amelyek 
hasonlítanak a ma is élőkre. A di-
noszauruszok kipusztulása után 
az emlősök csoportja fejlődésnek 
indult. 

A szárazföldet hatalmas emlősök 
népesítették be. Ilyen volt az óri-
ásszarvas, a mamut, a gyapjas orr-
szarvú. Voltak olyan időszakok is, 
amikor az éghajlat nagyon lehűlt. 
A legutolsó ilyen lehűlés során el-
tűntek az óriási szárazföldi emlő-
sök, többek között a mamutok is. 
  Milyen hasonlóságok vannak a 
mamutok és a ma élő elefántok 
között? Hát különbségek? 
200 000 évvel ezelőtt megjelent a 
Földön az ember. 

A múltbéli élet bizonyítékai • Ősmaradványok

Ebben az időszakban a hüllők 
nagyon változatosak voltak, és 
megjelentek az első madarak és 
emlősök. A hüllők különböző élet-
terekhez alkalmazkodtak: voltak 
víziek, levegőben élők (szárnyas 
gyíkok) és szárazföldiek is (dino-
szauruszok). A dinoszauruszok 
rendkívül változatosak voltak. 
Megjelentek az első virágos növé-
nyek. Ennek az időszaknak az ele-
jén és a végén számos természeti 
katasztrófa következett be, ame-
lyek nagyon sok állat és növény 
tömeges kihalását eredményezték. 
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Az ember környezetre gyakorolt hatása • Fajok kihalása (túlzott halászat/vadászat) • Környezetvédelem

Milyen élőhelyeken élnek az állatok?
Mi a szennyezés?

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

Az élőlényeknek védelemre van szükségük4 NAGYÍTÓ ALATT

Az emberek használják a Föld kincseit, és megváltoztatják a természetes környezetet. Az erdőirtás, 
a legelők tönkretétele, a túlzott vadászat és halászat olyan tevékenységek, amelyek veszélybe so-
dorják a természetet. Emiatt az utóbbi száz évben számos élőlény tűnt el, mások pedig a kihalás szélén 
állnak. Napjainkban számos intézkedést hoznak a környezet védelmére. Egyes területeken, amelyek 
valódi természeti kincsek, nemzeti parkokat és rezervátumokat létesítenek. Egyes élőlényeket ter-
mészeti emlékeknek nyilvánítottak, és a törvény védelme alatt állnak. Más állatok csak az év bizo-
nyos szakaszában vadászhatók és halászhatók. A törvénytelen halászat vagy vadászat neve vadorzás. 

A kihalás szélén álló állatok: elefánt, tigris, panda, gorilla, orrszarvú. 

1 EMLÉKEZZ!

Hasonlítsd össze a két képet, és azonosítsd azokat a tevékenységeket,  
amelyek révén az ember átalakítja a környezetét! 

Egyes állatokat bundájukért vagy bőrükért vadásszák (leopárd, 
tigris, medve, kígyó, krokodil), míg másokat szarvukért (szarvas, orr-
szarvú) vagy tollaikért (strucc). Az elefántokat az elefántcsont agya-
raikért vadásszák, amelyekből dísztárgyakat készítenek. 

A mértéktelen halászat miatt jelentősen csökkent a kagylók, ha-
lak, fókák és bálnák száma. A halakat húsukért és ikráikért halásszák. 
A fókákat húsukért, zsírjukért és bundájukért vadásszák, de vadá-
szatukat törvény korlátozza.

Egyes növényeket nagy mennyiségben gyűjtenek. Emiatt a nálunk 
élő havasi gyopár nagyon ritka növény lett. 

3. lecke:  Az ember és élőhelye

a b

TUDJ MEG TÖBBET!3
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  A nemzeti parkok és a rezer-
vátumok hozzájárulnak a ki-
halás szélén álló állatok védel-
méhez. Keress információkat 
Románia nemzeti parkjairól 
és rezervátumairól! Mutasd 
be osztálytársaidnak! 

  Romániából eltűnt állatok: 
túzok, őstulok, szakállas saske-
selyű. 

Bemutató1.  Egyes állatokat miért fenyeget a kihalás veszé-
lye? Milyen intézkedéseket hoznak az emberek 
ezek védelmére? 

5 ALKALMAZD!

2. Képzeld el, hogy egy tájékoztató táblát kell kihelyezned egy nem-
zeti parkba vagy természeti rezervátumba! Írj egy, a természetvéde-
lemre vonatkozó üzenetet a turistáknak! 

3. Válassz ki egy állatot, amely a kihalás szélén áll! Keress róla informá-
ciókat (hol él, hogyan alkalmazkodott a környezetéhez, hogyan táplálko-
zik és hogyan változtatja a helyét, miért csökkent az egyedszáma, milyen 
megoldások léteznek a megmentésére)! Mutasd be osztálytársaidnak! 

4. Csoportmunka: Dolgozzatok csoportban, és készítsetek egy pla-
kátot az országunkban élő védett állatokról! 

Figyeljétek meg a térképen egyes rezervá-
tumok és nemzeti parkok elhelyezkedését:

  1. Duna-delta
  2. Retyezát Nemzeti Park
  3. Bucsecs Természeti Park
  4. Nyugati Szigethegység Természeti Park
  5. Békás-szoros Nemzeti Park
  6. Radnai-havasok Nemzeti Park
  7. Néra-szurdok - Beusnica Rezervátum
  8. Királykő Nemzeti Park
  9. Măcin-hegység Természeti Park
10. Domogled-Cserna Nemzeti Park

Milyen más, törvény által védett növényeket és állatokat ismersz hazákban? 
Milyen más veszélyek fenyegetik a természetes környezetet? Hogyan segíthetsz a helyzet javításán? 

királykői szegfű

bölény

havasi gyopárboldogasszony papucsa

siketfajd mór teknős

1
9

8

6

7
2

3

4
5

10
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Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a pontozott részeket a megfelelő fogalmakkal a szólistából!

MÚLT

A  Föld kőzeteiben és gleccsereiben olyan 
állatok, növények vagy élőlényrészek maradtak 
fenn, amelyek már eltűntek a bolygóról. Ezek a …, 
amelyeket az … tanulmányoznak. Segítségükkel 
információkat szerezhetünk az élet … a Földön. 

Az első egyszerű élőlények … környezetben jelen-
tek meg. Az első állatok … állatok voltak. A tenge-
rekben olyan halak éltek, amelyek testét kemény … 
borították, a  szárazföldön pedig fatermetű … nőt-
tek.

A  szárazföldi környezethez alkalmazkodva, el-
hagyva a vízi környezetet, megjelentek az első … .

A … képviselték azt a hüllőcsoportot, amely egy, 
a bolygó egészét sújtó katasztrófa következtében el-
tűnt a Földről.

Az óriás … közé tartozott a mamut is.
200 000 évvel ezelőtt jelent meg az … . 

JELEN

A … a Föld energiaforrása. A Föld egy … kering 
a Nap körül. Ez a Föld … mozgása, és 365 … és 6 
… tart. Négyévente a február hónap 29 napból áll; 
ilyenkor … van.

Ugyanakkor, a  Föld 24 óra alatt megfordul 
a saját … körül. Ez  a Föld … mozgása. Emiatt a 
mozgás miatt a … és a … egymást váltja a Földön, 
és az emberek ezekhez a változásokhoz igazítják 
tevékenységeiket. 

Amikor a 
Föld a Hold és a Nap 
közé kerül, … következik be, 
mivel a fény nem jut el a Föld természetes 
holdjához. 

FEJEZET4
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JÖVŐ

Az erdőirtás, a mértéktelen ha-
lászat és vadászat megváltoztat-
ják a természetes …, és … ennek 
egyensúlyát.

Egyes élőlények a … szélén áll-
nak. Ezeket természeti … nyilvání-
tották, és törvény … őket.

Ahhoz, hogy ezeket az élőlé-
nyeket megvédhessük és biztosít-
hassuk fennmaradásukat, a  Föl-
dön természeti … hoztak létre. 

Azonosítsd az alábbi listában a törvény által védett élőlényeket, majd 
írd be őket egy táblázatba, amelyben az alábbi sorok vagy oszlopok 
szerepelnek: 1. védett állatok; 2. védett növények

elefánt, róka, lóhere, 
orrszarvú, barna-

medve, gorilla, pan-
da, havasi gyopár, 

farkas, bölény, hiúz, 
boldogasszony pa-

pucsa

 A Naprendszer összes bolygója a Naptól függ: gravitációs erejének köszönhetően körü-
lötte keringenek, és energiát is a Naptól kapnak. 

 A Föld az egyedüli bolygó, amelyről bizonyítottan tudjuk, hogy élet van rajta. A Föld 
megfelelő távolságra helyezkedik el a Naptól, és olyan mennyiségű energiát kap tőle, amely 
lehetővé teszi, hogy az élet számára megfelelő körülmények alakuljanak ki rajta. 

 A Föld mozgásai váltják ki a bolygón megszokott változásokat (a nappalok és éjszakák 
váltakozása). A Földön az összes élőlény életritmusa ezekhez a változásokhoz igazodik. 

 Az élet megjelenése óta a Földön, ami több mint 350 millió évvel ezelőtt történt, az 
élőlények fejlődtek, vagyis több millió generáció során olyan lassú, de fokozatos változáso-
kon mentek át, amelyek eredményeként kialakult a mai kinézetük. A kövületek a letűnt idők 
valódi tanúi, segítenek abban, hogy megértsük, hogyan fejlődtek az élőlények a Földön. Nap-
jainkban az ember által létrehozott civilizáció nagymértékben befolyásolja az élőlényeket. 
Mivel számos közülük a kihalás szélére került, védelmükre különböző intézkedéseket hoznak. 

SZÓLISTA

dinoszauruszok
éjszakák
ember
emlékeknek 
emlősök
fejlődéséről
forgó
gerinctelen
harasztok
holdfogyatkozás
keringő
kétéltűek
kihalás
környezetet
kövületek
lemezek
Nap
napig
óráig
őslénytankutatók
pályán
rezervátumokat
sötétség
szökőév
tengelye
védi
veszélybe sodorják
világosság
vízi
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 Egészítsd ki a Földről szóló kijelentéseket azokkal az információkkal, amelyeket a gyermekek a Planetá-
riumban tudtak meg. Egészítsd ki a pontozott részeket a megfelelő szavakkal az alábbi listából! 

3   

A Föld a Naptól számított … bolygó. …-nak vagy Kék Boly-
gónak is nevezik. … alakú, a … felé kissé … . Van egy természetes 
holdja, a … . 

Terra, Vörös Bolygó, gömb, 
kocka, Mars, Hold, Sarkok, 
hosszúkás, lapított, harma-
dik, ötödik

Találj a szövegben két példát kövületre! Magyarázd meg, hogyan keletkezik a kövület! 1   

Válaszolj a következő kérdésekre:
a. Hol jelentek meg a Földön az élet első formái? 
b. Miért haltak ki a mamutok? 
c. Milyen élőlényekből fejlődtek ki a kétéltűek? 

2   

A  IV. osztályos tanulók nagyon tü-
relmetlenek. Ma egy nevezetes nap van: 
Természettudományok óra a múzeumban. 
Az  idegenvezető Bálint nagybátyja, és 
mindent el fog magyarázni nekik, amire 
csak kíváncsiak.

Már a bejáratnál azt mondja nekik, hogy 
előkészítette az Őslénytankutató egy órára 
című tevékenységet, és behívta őket.

Mindannyian helyet foglaltak, és fi-
gyelmesen hallgatták a magyarázatot. Sok 
mindent megtudtak a Föld kezdeteiről, és 
azt is, hogy hogyan jelentek meg az első 
élőlények a Földön. Ugyanakkor arról is 
tudomást szereztek, hogy hogyan tűn-
tek el az egyes élőlények. Ezután vették 
a felszereléseiket, és aprólékos munkával 
elkezdtek ásni és keresgélni a talajra emlé-
keztető anyagban.

– Ide nézzetek! Egy fog! – mondta Csabi.
– És egy lábnyom! – kiáltott fel büszkén 

Dalma.
És hol egy csont, hol egy levéllenyomat 

vagy egy rovarkövület bukkant elő szép 
sorban a gyermekek csodálkozó pillantá-
sai közepette. A Föld titkai itt nem értek 
véget! A múzeumba tett látogatás után a 
gyermekek ellátogattak a Planetáriumba, 
hogy megtudjanak egyet s mást a Világ-
egyetem titkairól. 

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! 

FEJEZET4
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 Csabi véletlenül eltépte azokat a lapokat, amelyeken a Föld mozgásaival kap-
csolatos információk voltak. Segíts neki újraírni a szöveget úgy, hogy helyesen 
társítod a fogalmakat! 

4   

a Nap körül

24 óráig

A Föld forgó mozgása

a nappalok és az éjszakák 
váltakozása

365 napig és 6 óráig

saját tengelye körül

A Föld keringése

valósul meg

tart

és következménye

Az a képzeletbeli vonal, amely áthalad a Föld közép-
pontján, és az Északi-sarktól a Déli-sarkig húzódik, … .

A Föld által a Nap körül megtett út … .

A Föld elhelyezkedése a Hold és a Nap között úgy, 
hogy az megakadályozza a fény eljutását a Holdig, … .

a Föld pályája

a holdfogyatkozás

a Föld tengelye

6    Júlia osztálytársai különbözőképpen határozták meg a Föld tengelyét, a holdfogyatkozást és a Föld 
pályáját, emiatt a kislány már nem is tudja, hogy melyik a helyes válasz. Segíts neki helyesen társítani 
a fogalmakat! 

5   Bálint mindent szeretne tudni a szökőévekről. Segíts neki megtalálni a helyes válaszokat! 

Hazaindulás előtt Bálint nagybátyja megajándékozta a gyermekeket egy tájékoztató füzettel, amely-
ben a Retyezát Nemzeti Parkról találtak információkat, és elmesélte nekik, hogy ő az egyike azoknak a 
személyeknek, akik támogatják  a kihalás szélén álló állatok védelmét célzó tevékenységeket. Elmondta, 
hogy csak mindannyiunk együttes gondoskodásával lehet megőrizni a Földet, annak összes gazdagsá-
gával együtt. Elváláskor meghívta a gyermekeket, hogy látogassák meg a múzeumot bármikor, amikor 
érdekes dolgokat szeretnének megtudni. 

A. Egy szökőév:
a. 365 napból áll
b. 366 napból áll
c. 360 napból áll

B. A szökőév kialakulásának oka: 
a. a Föld forgó mozgása
b. a Föld Nap körüli keringése
c. a Hold keringése a Föld körül

C. Szökőév van: 
a. minden évben
b. kétévente
c. négyévente

 Sorolj fel három védett élőlényt 
országunkból! 

7   
1 2 3 4 5 6 7

Nagyon jó 3 3 5-6 5-6 3 3 3
Jó 2 2 3-4 3-4 2 2 2

Elégséges 1 1 2 2 1 1 1

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad? 

A kék számok azt jelentik, hogy 
legkevesebb hány helyes válasz szükséges 

az adott minősítés eléréséhez. 

a forgás
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1. lecke:  A testek úszása a vízen 
2. lecke:  Keverékek. Keverékek szétválasztása
3. lecke:  Az oldódás 
4. lecke:  A víz – tulajdonságok és felhasználás
5. lecke:  Az anyag átalakulásai 
Ismétlés
Ismeretfelmérő

A TESTEK – 
TULAJDONSÁGOK 
ÉS ÁTALAKULÁSOK

5
FEJEZET
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Projekt: Csónakok vízre bocsájtása
Különböző anyagokból készíts csóna-
kokat! Osztálytársaiddal együtt vegyél 
részt a legvidámabb és legtanulságo-
sabb versenyben! 

Több részletet és utasítást 
a digitális tankönyvben találsz. 
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1. lecke:  A testek úszása a vízen
Melyek a testek tulajdonságai? Hogy nevezzük azt a jelenséget, amely során a 
tárgyakat vonzza a Föld? 

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

Ha két test ugyanolyan térfogattal, de különböző tömeggel rendelkezik, akkor azt mondjuk, hogy 
sűrűségük különbözik. 

Például a tégla sűrűsége nagyobb, mint a hungarocellé. 
A nagyobb sűrűségű testek esetében az azt alkotó anyag részecskéi közelebb vannak egymáshoz, így 

ez a test nehezebb, mint a kisebb sűrűségű test. A víz meghatározott sűrűséggel rendelkezik.
Egy test lebeg a vízen, ha sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége.  
Egy test elsüllyed a vízben, ha sűrűsége nagyobb, mint a víz sűrűsége. 

1 EMLÉKEZZ!

KUTATÁS  Szükséged lesz: egy 
nagyobb, vízzel telt edényre, egy 
téglára, egy, a téglához hasonló 
alakú és méretű hungarocell da-
rabra, egy mérlegre. 
Hogyan járj el? Mérd meg mind-
két tárgy tömegét, és hasonlítsd 
össze az eredményt! Helyezd a 
vizet tartalmazó edénybe a tég-
lát, majd a hungarocell darabot! 
Mit figyelsz meg?

Ismételd meg a fenti tevékeny-
séget más tárgypárokkal, amelyek 
különböző anyagból készültek: 
egy ugyanolyan méretű műanyag 
és fémkanállal, egy fakockával és 
egy ugyanolyan méretű gyurma-
kockával! 

Mely tárgyak süllyednek le a 
vízben, és melyek úsznak a vízen? 

Miért maradnak fenn egyes tárgyak 
a vízen, míg mások elsüllyednek? 

Egészítsd ki a mondatokat a Tudományos naplóban! 

A hungarocell …………, a tégla pedig elsüllyed a vízben. A két test ugyanolyan alakú, ugyanolyan 
méretű, vagyis a ………… ugyanakkora. A tégla tömege viszont …………, mint a hungarocell tömege. 
Ez a különbség abból adódik, hogy a két tárgy különböző anyagból készült. 

TUDJ MEG TÖBBET!3
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3. KUTATÁS A. Szükséged lesz: egy tojásra, vízre, sóra. Hogyan járj el? 
Tedd a tojást egy pohár csapvízbe! Mit figyelsz meg? Magyarázd meg!
Tedd a tojást nagyon sós vizet tartalmazó pohárba (három kiskanál 
sót oldj fel egy pohár vízben)! Mit figyelsz meg? Magyarázd meg! 
Egészítsd ki a szöveget: A csapvíz sűrűsége …………, mint a tojás 
sűrűsége. Ezzel ellentétben, a sósvíz sűrűsége …………, mint a tojásé. 
A sósvíz sűrűsége …………, mint a csapvízé.

B. Magyarázd meg, miért könnyebb úszni a tengerben (sós víz), 
mint egy édesvizű tóban!

1.  Tölts három kanál olajat egy pohárba! Töltsél rá vizet! Mit figyelsz meg? 
Magyarázd meg! 

Hogyan úsznak a hajók a vízen?4 NAGYÍTÓ ALATT

5 ALKALMAZD!

Egy darab vas nem úszik 
a vízen, de egy hajó igen, bár 
ugyanabból az anyagból készült. 
Az alábbi kutatást elvégezve 
fedezd fel, hogy miért történik ez: 

  A csónak alakja és a nagymére-
tű, levegővel telt ürege miatt a csó-
nak össz-sűrűsége kisebb lesz, mint a 
vízé. 

Ha a hajóba túlságosan sok ra-
kományt tesznek, elsüllyed. Ahhoz, 
hogy ezt elkerüljék, mindegyik hajó 
oldalán található egy jel (merülési 
vonal), ami a maximális merülési 
mélységet jelöli.

Miért süllyed el a hajó, ha léket 
kap, és a víz a hajó belsejébe jut? 

KUTATÁS  Szükséged lesz: két egyforma méretű gyurmagolyóra, egy vízzel telt edényre. Az egyik golyó-
ból modellezz egy csónakot! A gyurmagolyót helyezd a vízbe, majd tedd vízre a csónakot is! Mit figyelsz 
meg? Próbáld megmagyarázni a megfigyelteket! Mi található a csónak belsejében? 

2. Helyezd szerre a vízbe a következő tárgyakat: pénzérme, dió, szeg, parafadugó! Mindegyik tárgy esetében 
fogalmazz meg egy feltételezést, majd ellenőrizd le azt! Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban! 

Tárgy Feltételezés (Mit gondolsz, mi fog történni a tárggyal?) Megfigyelés (Mi történik?)
pénzérme
dió
szeg
parafadugó

Bemutató

  Vízi szállítóeszközök a 
 történelemben  
Keress információkat külön-
böző forrásokból, készíts egy 
írott bemutatót, és mutasd 
be osztálytársaidnak!  
Legyen ez is a portfóliód része! 
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Melyek a testek tulajdonságai? 2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

A testek hajlamosak összekeveredni. Ahhoz, hogy szétválaszthassuk a keverékben található anyago-
kat, mindig figyelembe kell vegyük azok tulajdonságait.

Így, ha két szilárd anyagból álló keveréket szeretnénk szétválasztani, amelyek szemcséi különböző 
méretűek (például liszt és rizs), használhatjuk a szitálást, mint szétválasztási módszert. Ebben az eset-
ben a szita nyílásai lehetővé teszik, hogy az egyik anyag kihulljon belőle, a másik pedig ne.

Ha egy szilárd és egy folyékony halmazállapotú anyagot szeretnénk szétválasztani (például ho-
mok és víz), több módszert is használhatunk. Az egyik közülük az ülepítés. A módszer abban áll, hogy 
a keveréket állni hagyjuk, így a szilárd anyag leülepedik az edény aljára, majd a folyadékot átöntjük egy 
másik edénybe.

A szilárd anyagból és folyadékból álló keverék hatékonyabb szétválasztására a szűrést használják. La-
boratóriumban ezt speciális papír, az úgynevezett szűrőpapír segítségével valósítják meg. A hétköznapi 
életben a szűrőpapír helyett papírszalvétát, vásznat, kávéfiltert stb. használnak. 

1 EMLÉKEZZ!

Júlia egy tasakba tökmagokat és napraforgómagokat tett. A magok 
keveréket képeznek. Júlia szétválasztja a keveréket úgy, hogy kézzel 
kiválogatja a tökmagokat. 

Mi történik akkor, ha más testek keverednek össze? Megtudhatod, 
ha elvégzed az alábbi tevékenységeket. 

Melyik a nehezebb: hogy 
összekeverj, vagy hogy szétválassz 

különböző testeket? 

Úgy gondolom, hogy  
nehezebb szétválasztani őket! De hogyan  
tudsz szétválasztani különböző testeket,  

ha azok összekeveredtek? 

KUTATÁS  Szükséged lesz: szitára, szűrőpapírra (vagy kávéfilterre), átlátszó poharakra, lisztre, rizsre, vízre, 
olajra, homokra. Hogyan járj el? Keverj össze különböző anyagokat az alábbi táblázat szerint, majd próbáld 
őket szétválasztani! Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban!

KUTATÁS  Szükséged lesz: egy 
üveg ásványvízre (szénsavas), 
egy pohárra.

Hogyan járj el? Töltsd ki a vi-
zet a pohárba! Mit figyelsz meg? 
Mi történik a vízzel, ha néhány 
órára  pohárban hagyod? 

Egészítsd ki a mondatokat a Tudományos naplóban! 

Keverék A keverékben levő testek 
halmazállapota

A szétválasztásra 
használt eszköz

Hogyan választod 
szét őket? 

liszt + rizsszemek ……….+……….
víz + homok ………+……….
víz + olaj ………+……….

Az ásványvíz (szénsavas) ……… és gáz keveréke. 
A  ………… alkotói szétválaszthatók. Ebben az 
esetben a gáz természetes módon eltávozik a 
palackból, miután eltávolították a dugót. 

2. lecke:  Keverékek. Keverékek szétválasztása

A testek és anyagok tulajdonságainak változása • Keverékek és keverékek szétválasztása

TUDJ MEG TÖBBET!3
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A keverékek szétválasztása a mindennapi életben4 NAGYÍTÓ ALATT

 Víztisztító állomás
A  csapvíz eredetileg esővíz volt. 

Az esővíz természetes módon összegyűl, 
folyókat, tavakat vagy talajvizet hozva 
létre. Viszont veszélyes lenne kezelés nél-
kül fogyasztani ezt a vizet. 

A  természetből származó víz szeny-
nyeződéseket és olyan káros élőlényeket 
tartalmazhat, amelyek súlyos megbete-
gedéseket okozhatnak. A veszély elhárí-
tása céljából a vizet víztisztító állomá-
soknak nevezett speciális üzemekben 
kezelik, mielőtt az a lakossághoz jutna. 
Ezekben az üzemekben a vizet megtisz-
títják és fertőtlenítik. Így a víz több ülepí-
tési és szűrési folyamaton megy keresz-
tül, amelyek során elválasztják a benne 
található szennyeződésektől. 

 A keverékek szétválasztására számos módszer létezik. Ezeket széles körben használják az iparban: 
élelmiszerek előállítására (például olaj, só, cukor), vegyi anyagok előállítására (például parfümök, benzin 
stb.), arany és más fémek kivonására. 

2.  Hogyan választasz szét egy gombokból és golyókból álló keveréket? 
Miért nem használhatod ezt a módszert a homok és a víz szétválasztására? 

3.  Válaszd ki az alábbi listából a megfelelő fogalmakat, és egészítsd ki a kijelentéseket:  
szűréssel, ülepítéssel, szűrőt (szitát), leülepedjenek. 

Anna gyöngyfűzére elszakadt, és a gyöngyszemek egy pohár vízbe potyogtak. 
Ahhoz, hogy az összes apró és nagyobb gyöngyszemet visszaszerezze, hagyta, hogy 
a gyöngyszemek ………… a pohár aljára. Ezután a gyöngyszemeket a víztől ………… 
választotta el. Amikor már csak kevés víz maradt 
a pohár alján, keresett egy …… . Végül ………… 
sikerült visszaszereznie az összes gyöngyszemet.

4. Ha ugyanabból az anyagból készült, különböző méretű testeket 
rázogatsz, a nagyobb méretűek igyekeznek a felszínen maradni. Ellen-
őrizd azáltal, hogy kisebb-nagyobb burgonyagumókat választasz szét 
egymástól ezzel a módszerrel! Próbáld megmagyarázni, miért történik 
ez a jelenség! 

1. Karikázd be a helyes választ, és magyarázd meg, miért azt választottad: A. Ahhoz, hogy 
szétválaszd a gombostűket a fogpiszkálóktól: a. szitát használsz b. mágnest használsz.
B. A víz és a kavics szétválasztására: a. szűrőpapírt használsz b. szitát használsz.

  Keress a mesékben olyan mese-
figurákat, amelyek különböző 
keverékeket kellett szétválasz-
szanak! Írd le, hogyan sikerült 
megoldaniuk ezt a feladatot! 

Bemutató

5 ALKALMAZD!

A testek és anyagok tulajdonságainak változása • Keverékek és keverékek szétválasztása
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3. lecke:  Az oldódás
Mik az ötvözetek?

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

 A só vizes oldata egy szilárd anyag folyadékban történő oldódása során jött létre. De oldatok 
létrejöhetnek két vagy több különböző halmazállapotú anyag összekeveredésével is.

 A levegő több gáznemű anyag (oxigén, szén-dioxid és más nitrogénben oldott gázok) oldatának 
tekinthető.

 Egyes gázok oldódnak folyadékokban. Például: 1. az oxigén oldódik vízben (a vízi élőlények légzé-
sében fontos szerepet betöltő jelenség). 2. a szénsavas italok vízben oldott szén-dioxidot tartalmaznak.

 A fémek ötvözetei szilárd oldatoknak tekinthetők. Például a sárgaréz, amelyből az 50 banis pénz-
érme készült, réz és cink ötvözete. 

Úgy tűnik, mintha egyes szilárd anyagok eltűnnének, ha vízzel keverjük össze őket. Azt mondjuk, 
hogy ezek a szilárd anyagok feloldódnak a vízben. Az így nyert keveréket oldatnak nevezzük. Az oldat 
egy sajátos keverék. 

Amikor a szilárd anyag feloldódik a vízben, az őt alkotó részecskék elkeverednek a víz részecskéi 
között. Ezek a részecskék annyira aprók, hogy nem láthatjuk őket. A részecskék elég kicsik ahhoz, hogy 
átjussanak a szűrőpapír pórusain (apró lyukain), így az oldat alkotói szűréssel nem választhatók szét.

Ha egy szilárd anyag (például cukor) feloldódik a vízben, azt mondjuk, hogy az anyag vízben oldható.
Ha egy szilárd anyag (például homok) nem oldódik fel a vízben, azt mondjuk, hogy az anyag vízben 

oldhatatlan.

1 EMLÉKEZZ!

Ahhoz, hogy megtudd a választ, végezd el a következő tevékenységet! 
KUTATÁS  Szükséged lesz: vízre, sóra, átlátszó pohárra, kiskanálra. Hogyan járj el? Tegyél egy kiskanál sót 

egy pohár vízbe, és keverd jól össze! Mit figyelsz meg? Kóstold meg a keveréket! Milyen ízű? Hol van a só?

Hová tűnik a só, amikor  
egy pohár vízbe tesszük? 

KUTATÁS  Szükséged lesz: vízre, sóra, cukorra, 
homokra, három átlátszó pohárra, három befőttes-
üvegre, egy kiskanálra, egy teaszűrőre, szűrőpapírra. 
Hogyan járj el? Egy-pohárba készítsd el a következő 
keverékeket: víz + cukor, víz + só, víz + homok. He-
lyezd a szűrőpapírt a teaszűrőbe! Szűrd át mindegyik 
keveréket egy befőttesüvegbe! Mit figyelsz meg?

Keverék Mi marad a 
szűrőben?

Mi megy át a 
szűrőn?

víz + cukor
víz + só

víz + homok

Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban! 

Testek és anyagok tulajdonságainak változása
Az oldódás. A hőmérséklet oldódást befolyásoló hatása

TUDJ MEG TÖBBET!3
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KUTATÁS  Csoportmunka
1. csoport – A kutatás témája: hogyan befolyásolja a hőmérséklet az oldódást? 
Szükséged lesz: forró vízre, hideg vízre, kristálycukorra, két egyforma átlátszó pohárra, kiskanálra. 
Hogyan járj el? Tölts egyik pohárba forró vizet, a másikba hideg vizet! A poharakban egyforma mennyi-

ségű víz legyen! Tegyél mindkét pohárba egy-egy kiskanál cukrot! Ne keverd fel a poharak tartalmát! 
Mit figyelsz meg? Melyik pohárban oldódott fel hamarabb a cukor?  

Vajon a testek  
különböző körülmények között 

ugyanúgy oldódnak? 

2. csoport – A kutatás témája: hogyan befolyásolja a keverés az oldódást? 
Szükséged lesz: hideg vízre, kristálycukorra, két egyforma átlátszó pohárra, kiskanálra. 
Hogyan járj el? Tölts mindkét pohárba ugyanannyi vizet! Tegyél mindkét pohárba egy-egy kiskanál cuk-

rot! Az egyik pohárban a kanál segítségével kevergesd az oldatot, a másik pohárban ne keverd meg az 
oldatot! Mit figyelsz meg? Melyik pohárban oldódott fel hamarabb a cukor?  

3. csoport – A kutatás témája: hogyan befolyásolja a részecskék mérete az oldódást? 
Szükséged lesz: hideg vízre, porcukorra, kristálycukorra, két egyforma átlátszó pohárra, kiskanálra. 
Hogyan járj el? Tölts mindkét pohárba ugyanannyi vizet! Tegyél az egyik pohárba egy kiskanál porcukrot, 

a másikba pedig egy kiskanál kristálycukrot! Kevergesd mindkét pohár tartalmát 10-10 másodpercig!  
Mit figyelsz meg? Melyik pohárban oldódott fel hamarabb a cukor?  

Cso-
port Helyzet

Mely esetekben 
oldódik fel hamarabb 

a cukor?

1.
hidegvíz + kristálycukor
melegvíz + kristálycukor

2.
hidegvíz + kristálycukor, kanállal kevergetve
hidegvíz + kristálycukor, kevergetés nélkül

3.
hidegvíz + kristálycukor
hidegvíz + porcukor

Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban! 

Az anyagok oldódásának sebességét több tényező is befolyásolja. Így, ha a folyadék hőmérséklete 
magasabb, az oldódás hamarabb végbemegy. 

Az oldat keverésének hatására az oldódás szintén hamarabb végbemegy. 
A folyadékban oldódó szilárd anyagok esetében, minél kisebbek a szilárd anyag részecskéi, az oldó-

dás annál hamarabb végbemegy. 
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Az oldatok alkotóinak szétválasztása4 NAGYÍTÓ ALATT

KUTATÁS  Mennyi sót lehet feloldani a vízben?
Szükséged lesz: vízre, sóra, egy átlátszó pohárra, egy kiskanálra.
Hogyan járj el? Tölts vizet a pohárba, majd rendre tegyél bele egy-

egy kiskanál sót! Minden kanál só után keverd alaposan össze az olda-
tot, míg a só teljesen fel nem oldódik! Egy adott pillanatban megfigyel-
heted, hogy a só már nem oldódik fel az oldatban, akármennyi ideig is 
kevergeted. Mit gondolsz, mi történt?

Adott mennyiségű vízben nem oldható fel végtelen mennyiségű szilárd anyag. Egy idő után az oldat 
nem képes több szilárd anyagot feloldani. Erre azt mondjuk, hogy az oldat telített.

KUTATÁS  Szükséged lesz: vízre, sóra, egy fémből készült edényre.
Hogyan járj el? Készíts vizes sóoldatot! 
Felnőtt felügyelete mellett melegítsd fel forrásig az oldatot! 
Zárd le a tüzet abban a pillanatban, amikor már nem maradt több 

folyadék az edényben! Miután az edény kihűlt, kóstold meg az edény 
alján maradt anyagot! Mit figyelsz meg? 

Hát a vízzel 
mi történt? 

Vajon visszanyerhető az oldatból a víz? 

KUTATÁS  Szükséged lesz: vízre, sóra, fémből készült edényre és egy 
fedőre.

Hogyan járj el? Készíts vizes sóoldatot! Felnőtt felügyelete mellett 
melegítsd fel forrásig az oldatot a fedővel lefedett edényben! Óvatosan 
emeld fel a fedőt, és figyeld meg a fedő alját! 

Mit figyelsz meg? Kóstold meg a fedő alján összegyűlt folyadékot! 
Milyen ízű? 

A vízpára a fedő alján ……, vagyis a víz …… halmazállapotból 
…… halmazállapotba ment át. Az így keletkezett víz már nem tar-
talmaz sót. Ilyen módon a víz és a só szétválasztható az oldatból. 

Egészítsd ki a mondatokat a Tudományos naplóban!  

A víz a vizes sóoldatból melegítés hatására ………, vagyis ……… 
halmazállapotból ………… halmazállapotba ment át. 

Egészítsd ki a mondatokat a Tudományos naplóban!  

  Az oldódás visszafordítható változás, mert az oldatot alkotó anyagok különböző módszerekkel szét-
választhatók egymástól. 

  Ha szilárd anyagot folyadékban oldunk fel, az így nyert oldat esetében a folyadék elpárologtatása le-
hetővé teszi a szilárd anyag szétválasztását a folyadéktól. A só vizes oldata esetén a víz elpárologtatásával 
visszanyerhető a só. 

A testek és az anyagok tulajdonságainak változása
Az oldódás. A hőmérséklet oldódást befolyásoló hatása
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  Válaszd ki az alábbiak közül a 
kedvenc témádat, majd külön-
böző forrásokból (enciklopédiák, 
internet stb.) keress a témával 
kapcsolatos információkat! 
  Hazánk sós tavai
  Hogyan keletkeznek a csepp-
kőbarlangok?
  Hogyan nyerjük ki a cukrot a 
cukorrépából? 
  Milyen kapcsolat van az ol-
dódás és az ízérzékelés kö-
zött?

Bemutató

Iparilag ezt a módszert hasz-
nálják arra, hogy a tengervízből 

ivóvizet nyerjenek.  

Tudtad azt, hogy  
a cukor kioldásával és a víz elpáro-
logtatásával állítják elő a cukrot a 

 cukorrépából? 

2.  Készíts limonádét! 
Szükséged lesz citromlére, cu-

korra, vízre. Írd le, hogyan jársz el, 
és húzd alá azokat a fogalmakat, 
amelyek ebben és az előző lecké-
ben tanult jelenségeket írnak le! 

1.  Egészítsd ki a pontozott részeket a listában 
levő fogalmakkal! 

5 ALKALMAZD! összekeverik, vízben, fel-
oldják, oldatba(n)/oldatot

A  paradicsompaprikából készült 
savanyúsághoz vízre, ecetre, sóra, cukor-
ra és paradicsompaprikára van szükség.

A vizet … az ecettel. A kapott ol-
datban … a sót és a cukrot, majd 
ezt az … felforralják, és ráöntik 
a befőttesüvegekbe rakott, 
megmosott és megtisztított 
paradicsompaprikákra.

Az üvegeket jól lezárják. 

Savanyúság paradicsompaprikából

Savanyú káposzta

A savanyú káposz-
ta készítéséhez a sót 
…… a …… . A káposz-
tát nagy befőttesüve-
gekbe vagy hordóba 
teszik el, az előállított 
……… .

Kompót

Kompót készíté-
séhez a cukrot …… 
a ………, majd a gyü-
mölcsöket megfőzik 
a kapott………… .

3. A só vizes oldatának készítésekor mit 
tehetsz, hogy a só hamarabb feloldódjon? Vá-
laszd ki mindegyik esetben a helyes választ! 

a.  durva (nagy szemcséjű)/finom sót hasz-
nálsz

b. meleg/hideg vizet használsz
c. kevergeted/nem kevergeted az oldatot
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Milyen halmazállapotú lehet a víz? Hogy nevezik azokat a folyamatokat, amelyek 
során a víz egyik halmazállapotból a másikba megy át? Hogyan történik a víz 
körforgása a természetben? 

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. 
A fény könnyen áthatol a vízen; ennek a jelenségnek nagy jelentősége van a természetben. 
A Nap fénye bizonyos mélységig behatol a vízbe, biztosítva ezáltal a vízi növények növekedését. Ezek 

a növények oxigént termelnek, amely feloldódik a vízben, és a vízi élőlények légzéséhez szükséges.  

Számos anyag oldódik vízben. Kijelenthetjük, hogy a víz jó oldószer.
Ennek a tulajdonságának nagy jelentősége van a természetben, az iparban, de a hétköznapi életben 

is: testünk, lakásunk, ruházatunk higiéniájának megőrzésében stb. 

A víz ezen szokatlan tulajdonságának a Föld éghajlatának megtartásában és a élet fenntartásában van 
nagy jelentősége. Alacsony hőmérsékleten a folyók, tavak és lápok felszíne befagy. A jégréteg a felszínen 
úszik, alatta pedig a víz folyékony marad, ami lehetővé teszi a túlélést az élőlények számára. Ha a jég nem 
úszna a vízen, a tavak vize télen teljesen befagyna. 

1 EMLÉKEZZ!

Egy előző leckében  
arról tanultunk, hogy a testek úsznak 
a vízen. Még a szilárd halmazállapotú 
víz is úszik a folyékony halmazállapo-

tú vízen!  

Vagyis a jég úszik a vízen? 
Mi a jelentősége a víz ezen 

tulajdonságának?

Tudtad, hogy az emberi test 
több mint felét víz alkotja? 

Testek – jellemzőik • A víz tulajdonságai. A víz felhasználási lehetőségei különböző halmazállapotokban

KUTATÁS  Szükséged lesz: 2 befőttesüvegre, csapvízre, tejre, kismé-
retű elemlámpára. Hogyan járj el? Töltsd meg az egyik befőttesüveget 
vízzel, a másikat pedig tejjel! Szerre szagold meg és ízleld meg mindkét 
folyadékot! Helyezd a világító elemlámpát előbb a tejet tartalmazó 
befőttesüveg mögé, majd a vizet tartalmazó mögé! Mit figyelsz meg? 

Amikor vizet iszol, azt tapasztalod, hogy nincs … . Megszagolva 
azt érzed, hogy a víznek nincs … . Láthatod az elemlámpa fényét, 
amikor a … telt befőttesüvegen nézel keresztül, mivel ennek a fo-
lyadéknak nincs … .

Egészítsd ki a mondatokat a Tudományos naplóban!  

Én azt gondolom, hogy víz nélkül 
nem lenne élet. Az összes ismert 

életforma vizet igényel. 

4. lecke:  A víz – tulajdonságok és felhasználás

TUDJ MEG TÖBBET!3
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A vizet mindegyik halmazállapotában használjuk4 NAGYÍTÓ ALATT

  A Víz Világnapja
Minden év március 22-én ün-

neplik a Víz Világnapját. Készíts 
egy plakátot, amelyen bemuta-
tod a víz jelentőségét a bolygón-
kon! Osztálytársaiddal együtt 
készítsetek egy kiállítást a mun-
káitokból! 

 A víz fontossága az egész-
ség megőrzésében

Keress információkat a kiszá-
radásról, és arról, hogy hogyan 
kell fogyasszuk a vizet az egész-
ségünk megőrzése céljából! 

Bemutató

Mi a fontosabb: hogy olyan módszereket dol-
gozzunk ki, amelyekkel takarékoskodhatunk az édesvízzel vagy olyano-
kat, amelyekkel hatékonyabban nyerhetünk édesvizet a tengervízből? 

Vita

5 ALKALMAZD!

A legtöbb vizet a mezőgazdaságban és az iparban használnak. Kisebb mennyiségben a háztartásokban 
használunk vizet, és valamennyit megiszunk.

A víz rendkívül értékes nyers-
anyag. Minden ember nagyon 
tudatosan kellene használja a 

vizet. 

Egyetlen papírlap előállítására 10 li-
ternél is több vizet használnak fel. Egy 
farmernadrág előállításához 8000 liter 

víz szükséges! 

Már az Ókorban a gőz se-
gítségével különböző gépeze-

teket hoztak mozgásba. 
A gőzgép felfedezése (a XVIII. 

században) felgyorsította az ipar 
és a közlekedés fejlődését. 

A hőerőművekben az elektro-
mos áram előállítására a gőz 
erejével meghajtott turbinákat 

használnak. 
A gőz ugyanakkor kitűnő 

fertőtlenítőszer is. 

A jeget különböző 
anyagok tartósítására 

használják: alacsony 
hőmérsékleten egyes 
élelmiszerek, gyógy-
szerek, oltóanyagok 

hosszabb ideig 
megőrzik szava-

tosságukat.

A víz erejét használják a 
vízi erőművek turbináinak 

meghajtására. 
Mit állítanak elő a vízi erőművek? 

Az emberi fogyasztásra szánt vizet ivó-
víznek nevezzük. 

Mi történik akkor, ha olyan vizet iszol, 
ami emberi fogyasztásra nem alkalmas? 

Közlekedési útvonalként a víz hozzá-
járult a felfedezésekhez, a keres-

kedelem fejlődéséhez és az 
ismeretek elterjedé-

séhez.

Folyékony  
halmazállapotú vízGáz halmaz-

állapotú víz

Szilárd halmaz-
állapotú víz

1. Egy háztartásban egy család az alábbi módon 
használja a vizet:

egytizedét – zuhanyzáshoz 
egyhatodát – mosáshoz
egynegyedét – a vécécsésze leöblítésére
a többit – más célokra 
A. Ábrázold grafikusan ezeket az értékeket egy olyan négyzetben, 

amelynek oldalai 120 mm-esek! 
B. Ha a család rendelkezésére 360 liter víz áll, hány liter vizet hasz-

nálnak külön-külön a fent leírt tevékenységekhez? 
C. Javasolj néhány megoldást, amellyel csökkenteni lehet a háztar-

tásotok vízfogyasztását! 

Testek – jellemzőik • A víz tulajdonságai. A víz felhasználási lehetőségei különböző halmazállapotokban
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Minden test anyagból épül fel. 
Anyag mindaz, ami helyet foglal el a térben. 

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

1 EMLÉKEZZ!

Az Iskola másként héten azért, „hogy többet tudjanak és jobbak legyenek”, a IV. osztály tanulói önkén-
tesek lettek egy állatvédő egyesületnél. Az a feladatuk, hogy segítsenek egy ház felújítási munkálatainál, 
amelyből majd kutyamenhely lesz a kóbor ebek számára.

Az építőkkel együtt útnak indultak. Türelmetlenül várták, hogy megtudják, hol fogják tölteni az elkövet-
kező napokat, az állatokért dolgozva.

Az építész, aki elkísérte őket, azt mondta, hogy a közelmúltig idős emberek laktak a házban, de egy tűz-
eset miatt a lakók elköltöztek, és eladományozták a házat. Mesélés közben az út rövidnek tűnt.

Megérkeztek! Már messziről látták a fákkal körülvett házikót.

A testek és az anyagok tulajdonságainak változása • Égés, rozsdásodás, rothadás, romlás, érés

5. lecke:  Az anyag átalakulásai
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Az alábbi táblázatban pipáld ki mindegyik anyag esetében, hogy véleményed szerint milyen válto-
záson ment keresztül! 

Test
Folyamatok

Égés Rozsdásodás Rothadás Romlás
vaskapu
fából készült háztető
lakat
alma
sütemények
falevelek

Már a kapunál fokozódott az izgalom, mert a lakat nem akart 
kinyílni. Hiába próbálták a kulcsot, az beszorult, így levágták a 
lakatot, és meglökték a vaskaput. Hosszas nyikorgás után végre 
kinyílt a kapu, de még azelőtt a kezüket vörösesbarna por kente 
össze.

Lelógott a tető egyik tönkre-
ment és megfeketedett fadarabja.  
A falak, amelyek valaha világoskék 
színűek voltak, most feketék. 

Az építők megvizsgálták mind-
egyik szobát, és eldöntötték, hogy 
mit kell megjavítani és kicserélni. 

Ezután a gyerekek is bementek a házba. 
A konyhaasztalon egy doboz süteményt felejtettek. Ínycsik-

landóak kellett volna legyenek, mintha frissen vették volna ki 
a sütőből, de illatuk már rég elszállt! Zöldesek voltak, így senki 
nem szerette volna megkóstolni őket. 

A  kertben a gyermekek az el-
múlt őszről maradt barna és ned-
ves leveleken sétáltak.

„Miután minden elkészül – 
gondolták ők, ez  a hely nagyon 
kellemes lesz a kutyák számára.”

De az udvar annyira barátságos volt! A ház előtt levő rózsabok-
ron még volt néhány virág. Közöttük szétszórva a fákról lehullott 
almák hevertek. Csabi fel akart venni egyet, de csakhamar meggon-
dolta magát. Úgy tűnt, hogy már régóta ott lehetnek, mert színük 
barnás volt, és puhák voltak.

A testek és az anyagok tulajdonságainak változása • Égés, rozsdásodás, rothadás, romlás, érés
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A Földön az anyag folyamatos átalakulásban van. 
Az anyagok átalakulnak, vagyis megváltoztatják tulajdonságaikat, és más szerkezettel és sajátossá-

gokkal rendelkező anyagokká alakulnak. 
Egyes átalakulások visszafordíthatóak, mások visszafordíthatatlanok. 

A talajra hullott levelek és gyümölcsök, valamint az elpusztult állatok szervezete a rothadásnak 
nevezett folyamat során lebomlik. A rothadásért más mikroorganizmusok felelősek. 

A folyamat során az elpusztult növények és állatok testében levő anyagok visszakerülnek a talajba, és 
más növények táplálékául szolgálnak. 

Hő hatására egyes élelmiszerek megsül-
nek, vagyis olyan visszafordíthatatlan válto-
zásokat szenvednek, amelyek során új tulaj-
donságokra tesznek szert. A sütés lehetővé 
teszi, hogy egyes élelmiszerek fogyasztha-
tóvá váljanak. 

Nem megfelelően 
tárolt vagy szállí-
tott élelmiszerek 
megromlanak, és 
az egészségre veszé-
lyessé válnak. Az élel-
miszerek romlásáért 
apró, mikroorganizmusoknak 
nevezett élőlények felelősek. 

Egyes anyagok elégnek, ha oxigén jelenlétében magas hőmérsékletre melegítik őket. 
Az égés visszafordíthatatlan folyamat, és új anyagok keletkezésével jár. Amikor a fa elég, hamuvá és 

mérgező gázokká alakul. 

A rozsdásodás a vasból készült tárgyak átalakulása. 
A rozsda egy új anyag, amely akkor keletkezik, amikor a 

vasat megtámadja a nedvesség és a levegő oxigénje. Ez káros, 
mert tönkreteszi a tárgyakat. Megelőzhető, ha a vastárgyakat 
festékréteggel védik, zsírral vonják be, vagy száraz, nedves-
ségtől védett helyen tárolják.  

A testek és az anyagok tulajdonságainak változása • Égés, rozsdásodás, rothadás, romlás, érés

TUDJ MEG TÖBBET!3
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Hasznos mikroorganizmusok4 NAGYÍTÓ ALATT

 Több ezer mikroorganizmus létezik, amelyek közül több 
is hasznos az ember számára. Különböző mikroorganizmusok 
vesznek részt bizonyos élelmiszerek előállításában, amelyeket 
az emberiség több ezer éve fogyaszt. A sörélesztő lehetővé te-
szi, hogy a kenyértészta megkeljen (felnőjön). Így állítható elő a 
mindenki által közkedvelt lyukacsos kenyér.

Más mikroorganizmusok részt vesznek a savanyú káposzta, 
a korpacibere, az ecet, a sajt és a joghurt, valamint a sör és más, 
ember által fogyasztott termékek előállításában. 

 Keress információkat a faze-
kasságról és azokról az átalaku-
lásokról, amelyeken átmegy az 
agyag, miközben edény készül 
belőle! Készíts filmet róla!

 A tűz – tűzvédelmi szabá-
lyok

Bemutató

A testek és az anyagok tulajdonságainak változása • Égés, rozsdásodás, rothadás, romlás, érés

A tésztából kenyér lesz általa: A fából hamu lesz általa: A levelek lebomlanak általa:

égésrothadás sütés

5 ALKALMAZD! 1. Társítsd helyesen az információkat:

3. Köztudott, hogy a környezetbe véletlenül kidobott papírtasak 5 
hónap alatt bomlik le, a tejesdoboz pedig 5 év alatt. Az alábbi grafiko-
non más anyagok átlagos lebomlási idejéről találsz információkat. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
alumíniumdoboz műanyag zacskó nedves törlőkendők műanyag dobozok

hulladékok
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)

(                                = 100 év)

A. A fenti információk alapján írj egy fogalmazást, amelyben a sze-
lektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást népszerűsíted!

B. Készítsetek csoportban ezen tevékenységeket népszerűsítő pla-
kátokat!

2. A lekváros kifli receptje:

Egy száraz, tiszta, rozsdamentes fémtepsit kenjünk ki olajjal! 
Az élesztőt összekeverjük a langyos tejjel és a liszttel, majd kelni hagyjuk. Ezután kinyújtjuk a tésztát, 

megkenjük lekvárral, formázzuk és tepsibe helyezzük. Körülbelül  30 percig sütjük, és frissen fogyasztjuk.
Ha néhány napig megfeledkezünk a kiflikről, felszínükön zöldes bevonat keletkezik. Ilyenkor már nem 

alkalmasak a fogyasztásra.

Találj a fenti receptben legalább két példát az anyag átalakulására, és magyarázd meg azokat! 

 Az égés: hasznos vagy veszé-
lyes?

Az égés nagyon gyakori je-
lenség. Azonosíts olyan helyze-
teket, amikor az égés hasznos, és 
olyanokat, amikor ez veszélyes! 

Vita
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Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a pontozott részeket a megfelelő fogalmakkal 
a szólistából!

ÚSZÁS

A téglának nagyobb a tömege, 
mint az ugyanolyan méretű szi-
vacsnak. A tégla részecskéi nehe-
zebbek és közelebb vannak egy-
máshoz, mint a szivacs részecskéi, 
ezért a tégla … nagyobb, mint a 
szivacsé. 

A fa úszik a vízen, mert sűrűsé-
ge …, mint a folyadék sűrűsége. 

A … csavarok … a vízben, mert 
sűrűségük … a víz sűrűségénél. 

A TESTEK ÁTALAKULÁSAI

A víz …, …, … test. A jégkocka 
… halmazállapotú víz, míg a víz-
gőz … halmazállapotú. Folyékony 
állapotban a víz … a szilárd anya-
gokat, mint amilyen a só vagy a 
cukor. Ugyanakkor számos anyag 
… a vízen. A  víz ereje lehetővé 
teszi a … működését elektromos 
energia előállítása céljából. 

A  pékségben fontos folyamat a kenyér …, mert enélkül a kenyér 
fogyasztásra alkalmatlan lenne. 

Egy erős hőforrás közelében hagyott vászon visszafordíthatatlan … 
megy át, mivel … folyamatnak van kitéve. 

A nagyszülők házát borító bá-
doglemezen barna foltok jelen-
tek meg. Ezek annak a jelei, hogy 
megtámadta a … .

A  régi, fából készült kerítés 
szinte teljesen összedőlt a … ered-
ményeként. 

A  hűtőszekrény megakadá-
lyozza az élelmiszerek …, mert 
olyan hőmérsékleten tartja azo-
kat, amelyen az egészségre káros 
… nem tudnak fejlődni. 

ISMÉTLÉSFEJEZET5
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  A Földön található anyag állandó átalakulásban van. Egyes átalakulások visszafordíthatóak, 
mások visszafordíthatatlanok. Az anyag körforgása biztosítja az élet folytonosságát a Földön.

 A víz a legfontosabb természeti erőforrás a Földön. Víz nélkül nem lenne lehetséges az élet 
a Földön. Tulajdonságainak köszönhetően a vizet számos területen használják, és mindig 
kielemkedő jelentőségű volt az emberi civilizáció fejlődésében. 

KEVERÉKEK

A cukor … a vízben, vagyis feloldódik, a ho-
mok viszont … a vízben. Ha cukrot vagy ho-
mokor teszünk a vízbe, mindkét esetben … 
nyerünk. 

Visszanyerhetjük a sót a vizes oldatból, ha megvárjuk, hogy … a víz. 

Ha más eszköz nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy visszanyerjem 
a gyöngyszemeket a vízzel telt befőttesüvegből, a/az  … kell alkal-
mazzam.

Az  oxigén elengedhetetlen az 
állatok légézéséhez. Ahhoz, hogy 
a halak lélegezni tudjanak, a  víz-
ben … kell legyen feloldva. 

A … vízben a só hamarabb feloldódik, mint 
a hideg vízben.

A  finomsó … feloldódik a vízben, mint a 
durva só. 

Ugyanakkora méretű alumíni-
um- és vasgolyókat kevertek ösz-
sze. Szétválogathatom őket egy … 
segítségével, mivel a vasgolyókat 
vonzza ez, az alumíniumgolyókat 
viszont nem.

SZÓLISTA
átalakuláson
égési
elpárologjon
feloldja
forró
gáz
hamarabb
íztelen
keveréket
kisebb
lesüllyedtek
mágnes
megromlását
mikroorganizmusok
nagyobb
oldhatatlan
oldható
oxigén
rothadás/korhadás
rozsda
sűrűsége
sütése
szagtalan
szilárd
színtelen
szűrés
szűrőre
ülepítést
úszik
vas
vízi erőművek

Ahhoz, hogy a vízbe szórt pulisz-
kalisztet szétválasszam a víztől, … 
van szükségem, mert ebben az eset-
ben a … leghasznosabb művelet.
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ISMERETFELMÉRŐ

Azonosíts a szövegben három fogalmat, amelyek a víz halmazállapotait írják le!
gáz halmazállapot: …;
szilárd halmazállapot: …;
folyékony halmazállapot … .

 Dalmának nagyon ízlett a sütőből frissen kivett 
burgonya. Szeretné megtudni, hogy:
a. milyen átalakuláson ment át a burgonya.
b. milyen típusú átalakulás ez.
c. mire volt szükség az átalakuláshoz. 

1   

2

Korán reggel a gyermekek a Bucegi- 
hegységben található Szfinx-hez indultak. 
A Babele menedékházig felvonóval mentek.

Itt megálltak, hogy megigyanak egy meleg 
teát. A  csészékből felszálló illatos pára sza-
móca és málna zamatára emlékeztette őket. 
Valaki most vett ki a sütőből egy tepsi sült 
almát és sült burgonyát. Nagyon finom volt!

Gyalog mentek tovább. A  fűszálakon, 
a Nap sugaraiban harmatcseppek csillogtak. 
Be is ázott tőlük a bakancsuk. Azon gondol-
koztak, hogy vajon ott fent, az Omu csúcson 
látnak-e majd havat.

Ismét megpihentek, és ebédig egy réten 
beszélgettek. Számos problémát kellett meg-
fejtsenek.

Júlia információkat szeretne megtudni a testek jellemzőiről. 
Társítsd a két oszlopban levő információkat úgy, hogy helyes kijelentéseket nyerj!

3   

Egy test úszik, ha sűrűsége nagyobb, mint a folyadék sűrűsége, amelybe belemerül.

sűrűsége kisebb, mint a folyadék sűrűsége, amelybe belemerül.

a folyadék hőmérséklete csökken.

a folyadék hőmérséklete nő.
Egy test nem úszik, ha

Egy test gyorsabban felol-
dódik egy folyadékban, ha

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! 

FEJEZET5
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Egészítsd ki a hiányzó részeket a testeket érintő változásokkal!6

7   Egy doboz fekete gyöngyszem közé bekerült néhány, a gyöngyök méretével azonos nagyságú vasgolyó is. 

A gyerekek az idegenvezetővel indultak tovább. Az úton számos jelzést és egy menedékházat is 
láttak, és az idegenvezető az élményeiről mesélt nekik, amelyek a hegyen érték őt.

A vasból készült jelzéseket ki kell cserélni, mivel nedvesség hatására ……… . A tűz után a menedék-
házat újraépítették, mivel az fából készült és ……… . Most már nem teljesen fából építették újra, mert a 
szél, az eső és a hő felgyorsítják a fa ……… . Előnyös, ha olyan élelmiszereket viszel magaddal a kirándulásra, 
amelyek nem ……… hamar, ellenkező esetben megbetegedhetsz. 

szita
mágnes
szűrőpapír

 A mellékelt listából válaszd ki az egyetlen tárgyat, amely segítségével szét-
választhatod őket! 
Indokold meg válaszodat, és magyarázd meg, hogyan jártál el! 

1 2 3 4 5 6 7

Nagyon jó 3 3 3 3 3 4 3
Jó 2 2 2 2 2 3 2

Elégséges 1 1 1 1 1 2 1

MINŐSÍTÉS
FELADAT

4 A. Júlia összekevert két folyadékot.
Mit gondolsz, melyik az ő keveréke?
a. bors és víz
b. olaj és ecet
c. sütőpor és citromlé

B. Csabi poharában levő ásvány-
víz:
a. folyadék és gáz keveréke
b. folyadék és folyadék keveréke
c. szilárd anyag és gáz keveréke

elpárologtatás

szűrés

ülepítés

oldás

5  Bálint megkérdezte társait, hogy hogyan lehet szétválasztani a különböző keverékeket alkotó anyago-
kat. Segíts neki, hogy helyesen egészítse ki társai válaszait! 

Csabi: A homok és víz szétválasztására használt módszer a/az... .

Dalma: A rizs és a víz szétválasztására használt módszer a/az ... .

Júlia: A só és a víz szétválasztására használt módszer a/az ... .

C. Az asztalnál Dalma sót tett a levesbe. 
A só:
a. oldható anyag
b. oldhatatlan anyag
c. íztelen anyag

? ?
?

?
Bálint

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 kék számok azt jelentik, hogy legkevesebb hány 
helyes válasz szükséges az adott minősítés eléréséhez. 
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AZ ENERGIA – FORRÁSOK ÉS HATÁSOK
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1. lecke:  Hőátadás 
2. lecke:   Egyszerű áramkörök. 

Az elektromos áram
3. lecke:   A fény 

Fénnyel kapcsolatos jelenségek 
Ismétlés
Ismeretfelmérő 

AZ ENERGIA – 
FORRÁSOK  
ÉS HATÁSOK

AZ ENERGIA – 
FORRÁSOK  
ÉS HATÁSOK

6
FEJEZET
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Projekt: Árnyszínház
Színész leszel egy másféle szereppel. 
Az általad létrehozott árnyak részei 
lesznek az osztályotok legérdekesebb 
előadásának. 

Több részletet és utasítást  
a digitális tankönyvben találsz. 
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AZ ENERGIA – FORRÁSOK ÉS HATÁSOK

A fémek egyik tulajdonsága, hogy jó hővezetők.  
A hőmérséklet mérésére hőmérőt használnak. 

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

1 EMLÉKEZZ!

KUTATÁS  Szükséged lesz: egy fémből ké-
szült csészére, egy ugyanolyan térfogatú por-
celáncsészére, meleg vízre, hideg vízre, egy 
tálra, két fürdőszobai hőmérőre. 

Hogyan járj el? Töltsd tele a csészét meleg 
vízzel! Helyezd a csészét a tálba! Tölts hideg 
vizet a tálba a csésze felső pereméig! Tegyél 
egy hőmérőt a csészébe és egyet a tálban 
levő vízbe! 

A vizsgált anyag Mennyi idő telt el a hőmér-
sékletek kiegyenlítődéséig? 

fémcsésze
porceláncsésze

Jegyezd le azt az időtartamot, amely alatt a csészében 
levő víz és a tálban levő víz hőmérséklete egyforma lett! 

Ismételd meg a kísérletet úgy, hogy a fémcsésze helyett 
porceláncsészét használsz! Mit figyelsz meg? 

Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban!

KUTATÁS  Szükséged lesz: két csészére, me-
leg vízre, jégkockákra, fürdőszobai hőmérőre.

Hogyan járj el? Töltsd tele az egyik csészét 
meleg csapvízzel! Töltsd tele a másik csészét 
jégkockákkal! Helyezd a hőmérőt szerre a 
csészékbe, és olvasd le az értékeket! Hagyd 
az asztalon a hőmérőt 10 percig! Olvasd le a 
mutatott értéket! 

Mit figyelsz meg? 

Test Hőmérséklet
a meleg víz

a jég
a szoba levegője

Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban!

KUTATÁS  Szükséged lesz: egy fémből ké-
szült csészére, meleg vízre, hideg vízre, egy 
tálra, két fürdőszobai hőmérőre. 

Hogyan járj el? Töltsd tele a csészét meleg 
vízzel! Helyezd a csészét a tálba! Tölts hideg 
vizet a tálba a csésze felső pereméig! Tegyél 
egy hőmérőt a csészébe és egyet a tálban 
levő vízbe! 

A vizsgált test Kezdeti hő-
mérséklet

A hőmérséklet 
20 perc múlva

a csészében levő víz
a tálban levő víz

Jegyezd le a két hőmérő által mért hőmérsékleti érté-
keket! Várj 20 percet! Ismét jegyezd le a hőmérsékleti érté-
keket! Mit figyelsz meg? 

Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban!

1. lecke:  Hőátadás

a b c

FEJEZET6
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Mindegyik testet részecskék alkotják. Ezek a részecskék folyamatos mozgásban vannak. 
Minél gyorsabban mozognak a részecskék, annál nagyobb a test hőenergiája. Ebben az esetben a test 

melegebb. Azt mondjuk róla, hogy magasabb a hőmérséklete. 
Minél lassabban mozognak a részecskék, annál kisebb a test hőenergiája. Ebben az esetben a test 

hidegebb. Azt mondjuk róla, hogy alacsonyabb a hőmérséklete. 
A hőmérséklet egy test hőenergiájának mértéke. 

Amikor két különböző hőmérsékletű test érintkezik, hőenergia átadás (hőátadás) megy végbe. 
A testek arra törekednek, hogy hőmérsékletük kiegyenlítődjön: a magasabb hőmérsékletű test hőt ad le 
(lehűl), míg az alacsonyabb hőmérsékletű test hőt vesz fel (felmelegszik).

A hőátadás alkalmazásai4 NAGYÍTÓ ALATT

A fémből készült edé-
nyek átadják a tűzhely me-
legét a bennük található élel-
miszereknek. 

Jó hővezető anyagok

Hőszigetelő anyagok

Az állatok a levegő jó hőszigetelő képességét használják testhőmér-
sékletük megőrzésére. Az emlősök bundájában és a madarak tollai között 
megmarad a levegő. Az emberek is kihasználják a levegő ezen tulajdonsá-
gát. Bundával vagy műszőrmével bélelt ruhákat viselnek, pehelytollal vagy 
gyapjúval töltött paplant használnak stb. 

Az épületek falát hungarocellel vagy ásványi gyapot-
tal szigetelik. Ezek az anyagok megakadályozzák, hogy 
télen a szoba melege eltávozzon, és nyáron nem enge-
dik, hogy a kinti meleg bejusson a lakásba. A hőszigetelt 
(termopán) ablakok két üvegből készülnek, amelyek 
között szigetelő szereppel rendelkező levegőréteg van. 

Hogyan működik a fűtő-
test? 

Télen a fűtőtestben forró 
víz kering. 

A fűtőtest fémből ké-
szült, és átadja a víztől át-
vett hőt a szoba levegőjé-
nek. 

Azokat az anyagokat, amelyek gyors hőátadást tesznek lehetővé jó hővezetőknek nevezzük. Azo-
kat az anyagokat, amelyek nem tesznek lehetővé gyors hőátadást hőszigetelő anyagoknak nevezzük.  

magasabb hőmérsékletű test
(melegebb)

alacsonyabb hőmérsékletű test
(hidegebb)

hőt ad le

energiaátadás

hőt vesz fel

TUDJ MEG TÖBBET!3
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Gyere, lepjük meg az 
osztálytársainkat! Hoz-
zunk nekik fagylaltot! 

De hogyan tároljuk 
a fagylaltot, hogy az 

ne olvadjon meg? 
5 ALKALMAZD!

KUTATÁS  Csoportmunka
Szükségetek lesz: 5 egyforma poharas fagylaltra, amelyeket egy hűtődobozban szállítottak, 5 egyforma 

kartondobozra, hőmérőre, különböző anyagokra a dobozok megtöltéséhez (homok, hungarocell darabok, 
kavics, buborékfólia). 

Hogyan járjatok el? Mérjétek meg a fagylalt hőmérsékletét közvetlenül azután, hogy kivettétek a hűtő-
dobozból! Jegyezzétek le a hőmérőről leolvasott értéket! Tegyetek mindegyik dobozba egy-egy pohár fagy-
laltot! Az első négy doboz esetében a fagylaltos pohár körül töltsétek meg a dobozokat a fent leírt anyagok 
valamelyikével! Az ötödik dobozba csak a fagylaltot tegyétek!  Zárjátok le a dobozokat! 30 perc múlva 
nyissátok ki a dobozokat, és mérjétek meg újra mindegyik pohárban a fagylalt hőmérsékletét! Jegyezzétek 
le az értékeket! 

Poharas fagylalt A pohár körüli anyag A kezdeti hőmérséklet A hőmérséklet 
30 perc múlva

1. pohár
2. pohár
3. pohár
4. pohár
5. pohár

A fagylalt megolvad amikor …………… . Ahhoz, hogy a fagylalt ne olvadjon meg olyan hamar, a po-
harak köré …………… anyagokat kell tenni. Ezek megakadályozzák a gyors …………… a szoba leve-
gője és a fagylalt között. A kísérlet nyomán megállapítható, hogy a legjobb hőszigetelő képességgel a 
…………… rendelkezik, míg a leggyengébb hőszigetelő képessége a …………… van. 

Egészítsétek ki a pontozott részeket a megfelelő fogalmakkal! 

Egészítsétek ki a táblázatot a Tudományos naplóban! 

FEJEZET6
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  Hogyan őrzik meg testhő-
mérsékletüket a hideg ég-
övön élő állatok?

Keress információkat külön-
böző forrásokból, és készíts egy 
plakátot! 

Bemutató

KUTATÁS  Szükséged lesz: két jégkockára, alumínium fóliára, egy papírlapra. 
Hogyan járj el? az egyik jégkockát csomagold be alumínium fóliába, a másikat pedig a papírba. 
Mit figyelsz meg? A két jégkocka közül melyik tűnik hidegebbnek?
Magyarázd meg, hogy egy fémből készült tárgy télen miért tűnik hidegebbnek, mint egy fából készült tárgy? 

2. A királypingvinek az Antarktiszon élnek, ahol a hőmérséklet na-
gyon alacsony. Emiatt a szaporodási módjuk sajátosan alkalmazko-
dott. Ezek a madarak nem építenek fészket. A nőstény lerakja a tojást, 
amit a hím azonnal gondozásába vesz. Ő fogja kikölteni a tojást úgy, 
hogy a lábfeje felső felén, egy bőrlebennyel beborítva tartja azt. Életük 
első napjaiban a fiókákat ugyan ilyen módon védi az apjuk. A testhő-
mérsékletük megtartása céljából a pingvinek szoros csoportokba tö-
mörülnek, amelyekben a madarak időnként megváltoztatják a helyü-
ket: akik a csoport közepén voltak, azok a  szélére kerülnek, akik pedig 
a szélen voltak, bekerülnek középre. 

Válaszolj az alábbi kérdésekre, felhasználva a hőátadásról tanulta-
kat, valamint az előző leckékben tanult információkat: 

 Miért kell a hímnek azonnal átvennie a nőstény által lerakott tojást?
 Mi történne a pingvintojással, ha azt közvetlenül az Antarktisz fa-

gyott talajára rakná a nőstény? 
 Miért szükséges, hogy a fiókákat életük első pár napjában apjuk a 

lábán tartsa, beborítva őket a bőrlebennyel? 
 Miért van az, hogy amikor csoportba tömörülnek, egy idő után a 

csoport szélén levő pingvinek behúzódnak a csoport közepére? 
 Miért gondolod, hogy a pingvinfiókák testét pelyhes tollazat bo-

rítja?

A hungarocellt fagyasztott élelmiszerek szállítására használják, mert jó ………………… .
Egy csésze forró teába helyezett alumínium kiskanál …………………, mert a fém jó ………………… . 
Ebben az esetben a ………………… hőmérsékletű oldattól ………………… az ………………… fémnek. 

1. Egészítsd ki a pontozott részeket a megfelelő fogalmakkal!
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2. lecke:  Egyszerű áramkörök. Az elektromos áram 

Mire használható az elektromosság? 1 EMLÉKEZZ!

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!
Vajon hogyan műkö-

dik az elemlámpa? Kutassunk! 

KUTATÁS Szükséged lesz: egy 
elemre, két, elektromosan szige-
telt huzalra (vezetékre), egy elem-
lámpa-izzóra.

Hogyan járj el? Csatlakoztasd 
az alkotóelemeket a mellékelt 
ábra szerint! Ha az izzó felgyúl, azt 
jelenti, hogy egy áramkört készí-
tettél. Vágd ketté az egyik vezeté-
ket, és végeit távolítsd el egymás-
tól! Mit figyelsz meg?

Az elektromosság egy energiaforma. Az elektromosságot elektromos áram formájában használjuk. 
Ennek segítségével működnek az elektromos készülékek. 

Azt a zárt útvonalat, amelyen az elektromos áram az elemtől (áramforrás) az izzó felé (fogyasztó) és 
vissza az áramforráshoz halad a vezetékeken keresztül, egyszerű elektromos áramkörnek nevezzük. 

KUTATÁS  Szükséged lesz: egy működő elemlámpára. 
Vizsgáld meg az elemlámpa részeit! Magyarázd meg, 

hogyan működik az elemlámpa! Fedezd fel, hogy milyen 
körülmények között nem világít a lámpa izzója? 

KUTATÁS  Szükséged lesz: a fentiek alapján elkészített áramkörre, szegre, fogpiszkálóra, szívószálra, alu-
míniumfóliára, ollóra. 

Hogyan járj el? Vágd el az egyik vezetéket, és végeit távolítsd el egymástól! Mi található a végek között? 
Helyezd szerre az elvágott vezeték két vége közé a táblázatban felsorolt tárgyakat! Mit figyelsz meg?

Az áramkörbe 
beiktatott tárgy

Mi történik?
Az izzó világít Az izzó nem világít

vasszeg
fogpiszkáló

szívószál
alumínium fólia

Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban!

egyszerű áramkör

Elektromos áram • Egyszerű áramkörök

TUDJ MEG TÖBBET!3

FEJEZET6
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Azok az anyagok, amelyek lehetővé teszik az elektromos áram áthaladását, jó elektromos vezetők. 
A fémek rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, de a csapvíz is jó elektromos vezető. Azt az anyagot, 

amelyik megakadályozza az elektromos áram áthaladását szigetelőnek nevezzük. A gumi, a fa, az üveg, 
a műanyag szigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, de a levegő is jó elektromos szigetelő. 

Az elem véges elektromos áramforrás. Miután elhasználódtak, egyes elemek más elektromos áram-
forrást használva újratölthetők. A hétköznapi életben az épületekben levő fali dugaszokból (hálózati 
csatlakozó aljzatokból) származó energiát használjuk. 

TEVÉKENYSÉG  Figyeld meg az alábbi ábrát! Azo-
nosítsd az elektromos áramforrást, amelyet a táb-
lázatban szereplő eszközök használnak! 

Egészítsd ki a táblázatot más, elektromos áram-
mal működő tárgyakkal! 

Tárgy
Áramforrás

fali dugasz elem
számítógép

falióra
nyomtató

elemlámpa
táblagép

Elektromos áram • Egyszerű áramkörök
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Az elektromos áramot az elektromos erőművek (vízi erőművek, hőerőművek) állítják elő. Ezt elektro-
mos vezetékeken keresztül szállítják. 

Az elektromos áram eljut mindegyik épületbe (lakás, iskola, kórház stb.) és az elektromos eszközök 
működtetésére és világításra használódik fel. A lakásban az áram az elektromos hálózatban kering, ame-
lyet elektromos vezetékek, kapcsolók és fali dugaszok alkotnak. A lakásban az elhasznált elektromos 
áram mennyiségét a villanyóra méri.  A villanyóráról leolvasott információk alapján számolják és fizetik ki 
az elfogyasztott elektromos energia ellenértékét.

Soha ne játssz a fali du-
gaszokkal, és ne nyúlj 
oda, ahol ezeket a jeleket 
látod! 

elektromos 
erőmű

villany-
oszlopok

elektromos 
vezetékek

Figyeld meg a képet, és mondd el, 
mely eszközök használnak elektro-
mos áramot! 

Vizes kézzel soha ne érints meg működő elektromos 
eszközöket, fali dugaszokat vagy kapcsolókat!  

Megrázhat az áram! !

Az elektromos áram útja4 NAGYÍTÓ ALATT

Jó elektromos 
vezető a víz?

Milyen érdekes!

De tudod te azt,  
hogy az emberi test is  
jó elektromos vezető? 

Elektromos áram • Egyszerű áramkörök

FEJEZET6
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5 ALKALMAZD!

3. Alkoss egy rövid fogalmazást az alternatív, természetbarát elekt-
romos energiaforrásokról! 

4. A Föld Óráját minden évben március utolsó szombatján tartják, 
20.30 és 21.30 óra között. Mi ennek az eseménynek az üzenete? Vegyél 
részt rajta te is! 

5. Mivel foglalkozik egy villanyszerelő? Hívjatok meg iskolátokba 
egy villanyszerelőt, hogy meséljen a szakmájáról! 

6. A villanyszerelők által használt csavarhúzók és fogók fémből ké-
szülnek, de nyelüket műanyag vagy gumi borítja. Magyarázd meg, miért!  

7. Készíts egy házikót vagy más játékot, és világítsd ki egy elemmel 
működő  áramkör segítségével! 

Mindegyik elektromos eszköz oldalán található egy címke, 
amelyen színekkel, nyilakkal és az ábécé betűi segítségével az 
eszköz elektromos energia használatára vonatkozó információk 
vannak feltüntetve. Az energiahasználat alapján több energeti-
kai kategória létezik: az A kategória alacsony elektromos ener-
gia használatot jelent, a B és C kategória közepes használatot, a 
D kategória pedig magas elektromos energia használatot jelent. 

Milyen típusú eszközöket kellene vásárolj?
Keress információkat a lakásodban található háztartási 

eszközök energiafogyasztásáról! Készíts egy bemutatót! 

Bemutató

a. Számítsd ki, mennyi energiát használt a családod úgy, hogy ki-
számítod a két oszlopban levő számok különbségét! Hasonlítsd össze 
eredményeidet az osztálytársaidéval!

b. Hogyan csökkenthetjük az elektromos áram fogyasztást az iskolában? 
c. Hogyan csökkenthetjük az elektromos áram fogyasztást otthon?

8. Gyakorlati projekt  
Mennyi elektromos energiát 

használ a családod egy hét alatt? 
Kérd felnőtt családtagod segít-

ségét, hogy leolvasd a lakásotok-
ban levő villanyórát! 

Egészítsd ki a táblázatot! 

Mit mutat a 
villanyóra az 
első napon? 

Mit mutat a vil-
lanyóra hét nap 

múlva? 

1. Milyen lenne az élet elektromos áram nélkül?
2.  Milyen közlekedési eszközök használnak elekt-

romos áramot? 

9.  Hatékonyan használod az 
energiát?

Válaszd ki azt a választ, amely 
igaz az egyes helyzetekre!

 Ha kimész a szobából, leol-
tod a villanyt? Igen/Nem 

 Elzárod a számítógépet, ha 
egy ideig nem használod azt? 
Igen/Nem

 Nyitva hagyod résnyire a hű-
tőszekrény ajtaját? Igen/Nem

 Takarékos izzókat használsz? 
Igen/Nem

Ha IGEN-nel válaszoltál: 
• kettőnél több kérdésre – ha-

tékonyan használod az elektro-
mos energiát. Gratulálok! 

• kettőnél kevesebb kérdésre 
– meg kellene változtatnod a 
viselkedésed! 

Elektromos áram • Egyszerű áramkörök

A+
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Azokat a testeket, amelyek átengedik a fénysugarakat, átlátszó testeknek nevezzük. Azokat a teste-
ket, amelyek nem engedik át a fénysugarakat átlátszatlan testeknek nevezzük. Léteznek olyan testek 
is, amelyek bizonyos mértékben átengedik a fénysugarakat, de nem látunk át tisztán rajtuk. Ezeket a 
testeket áttetsző testeknek nevezzük. 

A fény egy energiaforma. A Nap, a villámlás, egyes állatok természetes fényfor-
rások. Az elektromos izzó és a gyertya lángja mesterséges (ember által létreho-
zott) fényforrások. 

2 FIGYELD MEG ÉS FEDEZD FEL!

1 EMLÉKEZZ!

KUTATÁS Milyen tárgyak engedik át a fényt? Szükséged lesz: egy asztali lámpára, zsírpapírra, különböző 
anyagokból (fa, karton, üveg, fém) készült lapokra. 

Hogyan járj el? Kapcsold fel az asztali lámpát, és helyezd el úgy, hogy az izzó a szemeddel egy vonalban 
legyen! Helyezd szerre a szemed elé a falapot, a kartont, az üveglapot, a fémlapot, majd a zsírpapírt! 

Mit figyelsz meg? Egészítsd ki a táblázatot a Tudományos naplóban! 

KUTATÁS  Mi az árnyék? Szükséged lesz: három fehér papírlapra, egy kartondobozra, egy elemlámpára. 
Hogyan járj el? Tedd a papírlapokat az asztalra! Helyezd a kartondobozt az első lapra, és világítsd meg 

balról lefelé! Ismételd meg a folyamatot úgy, hogy a kartondobozt most a második lapra helyezed, és felülről 
világítod meg, majd a harmadik lapra helyezed és jobbról felfelé világítod meg! Rajzold meg a körvonalát 
annak, ami mindegyik esetben megjelenik a lapon! 

A tanulmányozott test Látod az égőt? 
fa

karton
üveg
fém

zsírpapír

Fény • Fényforrások. Fényt igénylő jelenségek (árnyék, szivárvány, színek, testek láthatósága)

3. lecke:  A fény. Fénnyel kapcsolatos jelenségek

TUDJ MEG TÖBBET!3

FEJEZET6
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Ha a fény útjába egy átlátszatlan tárgyat helyezünk, a tárgy mögött sötét terület alakul ki. Ezt árnyék-
nak nevezzük. 

Az árnyék helyzete, alakja és nagysága függ a fényforrás tárgyhoz viszonyított helyzetétől. 
Az árnyék nagysága függ a tárgy és a fényforrás közötti távolságtól, valamint a tárgy és az ernyő 

(felület, amire az árnyék vetül) közötti távolságtól is.  

A. Mi történik az árnyékkal, ha megváltozik a 
fényforrás és a tárgy közötti távolság? 

Helyezd a fényforrást (elemlámpát) 30 cm-re a 
tárgytól (kartonnégyzet), és mérd meg az árnyék 
szélességét! Ismételd meg a mérést úgy, hogy a fény-
forrást 40 cm-re, majd 50 cm-re helyezed a tárgytól! 

Mit figyelsz meg? Jegyezd le az eredményeket egy 
táblázatba! 

B. Mi történik az árnyékkal, ha változik a tárgy 
és az ernyő közötti távolság? 

Helyezd a tárgyat (kartonnégyzet) 10 cm-re az 
ernyőtől, és mérd meg az árnyék szélességét! Ismé-
teld meg az árnyék mérését úgy, hogy a tárgyat 20 
cm-re, majd 30 cm-re távolítod el az ernyőtől! 

Mit figyelsz meg? Jegyezd le az eredményeket egy 
táblázatba!

Az árnyék nagysága függ a fényforrás és a tárgy, illetve a tárgy és az ernyő (az a felület, amelyre az 
árnyék vetül) közötti távolságtól. Minél közelebb van a tárgy az ernyőhöz, az árnyék annál ………… . 
A fényforrás minél ………………… a tárgytól, az árnyék annál ………………… .

Egészítsd ki a pontozott részeket a megfelelő fogalmakkal! 

KUTATÁS  Milyen nagy az árnyék? 
Szükséged lesz: elemlámpára, gyurmára, egy 5 cm oldalhosszúságú kartonnégyzetre, drótdarabra, egy 

nagy ív fehér papírra. 
Hogyan járj el? Készítsd el az alábbi ábrán látható berendezést! A berendezés a következőkből áll: fény-

forrás (ebben az esetben az elemlámpa), a tanulmányozott tárgy (a kartonnégyzet), ernyő (a felszín, amely-
re az árnyék vetül - ebben az esetben a papírlap).

Tevékenység. Válassz ki egy fát, és kövesd nyo-
mon annak árnyékát a nap folyamán! Jegyezd le 
az órát, amikor a megfigyelést végzed, és írd le az 
árnyékot (helyzet, nagyság stb.)! 

Mit gondolsz, miért változik a fa árnyéka a nap 
folyamán? 

Felhasználva ezt az információt, tudnál készíte-
ni egy időmérő eszközt? 

Milyen tárgyat használhatnál a fa helyett? 

Fény • Fényforrások. Fényt igénylő jelenségek (árnyék, szivárvány, színek, testek láthatósága)

TUDJ MEG TÖBBET!
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A fény a körülöttünk levő testekkel különböző módon lép kölcsönhatásba.
A kölcsönhatásoknak különböző következményei vannak. Ilyen következmény a szín is.
Amikor a fény elér egy testhez, az egy részét elnyeli (visszatartja), a másik részét pedig visszaveri. 

A visszavert fény eljut a szemünkhöz. A tárgyról visszavert fény lehetővé teszi, hogy bizonyos színeket 
lássunk.

Ha egy test teljesen visszaveri a fényt, azt fehérnek látjuk.
Más testek teljesen elnyelik a fényt. Ezeket feketének látjuk.

A két gyermek közül melyiket veszi észre könnyebben a sofőr? 

Fény • Fényforrások. Fényt igénylő jelenségek (árnyék, szivárvány, színek, testek láthatósága)

Minél több 
fényt ver 

vissza egy test, 
annál jobban 

látható!

TUDJ MEG TÖBBET!

FEJEZET6
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A napfény többféle fénysugár keveréke, amelyeket mi színekként érzékelünk. 
A testek, amelyeket mi színesnek látunk, különböző mértékben nyelik el, vagy verik vissza ezeket a 

színes fénysugarakat. Például a leveleket zöld színűnek látjuk, mert visszaverik a zöld fénysugarakat, és 
elnyelik a többit.

Amikor a napfény áthalad bizonyos átlátszó testeken, felbomlik az őt alkotó színes sugarakra. Ilyen je-
lenség például a szivárvány. Ez akkor keletkezik, amikor a napfény vízcseppeken (átlátszó testek) halad 
át, és különböző színű sugarakra bomlik fel. 

Fény és szín4 NAGYÍTÓ ALATT

A. Hány színből áll a szivárvány? 
Azt mondjuk, hogy a szivárvány hét színből áll, de va-

lójában nehéz elkülöníteni és megszámolni a színeit. 
A tudósok azt mondják, hogy a szivárvány egy szín-

skála, amelyet különböző színek átmenete képez a vö-
röstől az ibolyáig. Ezeket nem lehet pontosan elhatárolni 
egymástól, mert úgy tűnik, hogy egymásra tevődnek és 
összefolynak. A szivárvány a különböző színek árnyalata-
it tartalmazza. 

B. A színek világa
Az, ahogyan az emberek látják a színeket össze-

függ a szemük szerkezetével.
Mivel a különböző élőlényeknél más-más a szem 

felépítése, ezért nem olyan színekben látják a világot, 
mint az emberek. Egy virág például más-más színben 
pompázik ha az ember, egy méh, vagy egy ló nézi. 

5 ALKALMAZD!

1. Miért jelenik meg több 
árnyék a korcsolyázók körül? 

2. Készíts egy táblázatot, 
amelyben természetes és mes-
terséges fényforrásokat sorolsz 
fel! 

3. Írj öt-öt példát átlátszó 
és átlátszatlan testre! 

4. Készíts egy hajtogatott 
papírra  képregényt különbö-
ző állatok árnyékával! 

Bemutató

Fény • Fényforrások. Fényt igénylő jelenségek (árnyék, szivárvány, színek, testek láthatósága)

Sötétben úgy tűnik, hogy a 
tárgyaknak nincs színük. 

Világosságban 
mindent színesnek 

látunk. 

  Készítsd el egyik osztálytársad 
portréját a képen bemutatott 
módszer segítségével! 
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ISMÉTLÉS

ELEKTROMOSSÁG HŐ

Minden lakásban … van szükség, ha kint sö-
tét van. Ahhoz, hogy a lakást ki lehessen világítani, 
elektromos … kell kiépíteni. A fali dugasztól az elekt-
romos áram összekötő … keresztül eljut az … és a 
különböző elektromos eszközökhöz. Minden ember 
tudja, hogy mennyi elektromos áramot használ a la-
kásban, ha leolvassa a … . 

Ahhoz, hogy a tojásban kifejlődjön a madár-
embrió, … van szükség. A  felnőtt madarak saját 
testükkel melegítik a tojásokat. Ezt a folyamatot … 
nevezik. Ez idő alatt a felnőtt … teste hőt ad át a … .

Minden elektromos eszköz vezetékét … anyag-
gal vonják be, mivel a fémhuzalok jó elektromos 
…, és veszélyt jelentenek az ember számára. Csak 
így bebiztosítva csatlakoztatható a vezeték a …, 
hogy a készülékeket üzembe lehessen helyezni. 

114

Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a pontozott részeket  a megfelelő fogalmakkal a 
szólistából!

Andrásnak van egy távirányítós kisautója, ami 
nem működik, mert az áramköréből hiányzik az 
áramforrás, vagyis az … . 

Ha édesanya keze meleg, és megfogja gyermeke 
hideg kezét, akkor a hő …, és a kicsi kezecske … .

Néha, amikor megbetegedünk, testünk … meg-
nő. Ezt egy … segítségével mérhetjük meg. 

FEJEZET6
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FÉNY

A Nap egy … fényforrás, a gyertya pedig egy … fényforrás. 

Egy testet fehérnek látunk, ha … az összes fénysugarat, és feketének, 
ha az összes fényt … . 

A  könyv egy … test, mi-
vel a fény nem hatol át rajta, 
az ablak pedig …, mert a fény 
áthatol rajta.

Ha a könyv a fényforrás és 
a fal között helyezkedik el, ak-
kor megjelenik a falon az … . 

  A fény, a hő és az elektromosság energiaformák. Megtalálhatók a természetben, és el-
engedhetetlenek az élet számára. 

 Csak az ember volt képes arra, hogy az idők során új energiaforrásokat és felhasználási 
módokat találjon fel. A tűz felfedezése, mint hő és fényforrás, rendkívül fontos volt az em-
beriség fejlődése szempontjából. Az utóbbi időben az emberek felfedezték, hogy hogyan 
tudják előállítani és felhasználni az elektromosságot. A modern emberi civilizáció nagymér-
tékben függ ettől az energiaformától. 

SZÓLISTA
árnyéka

átadódik

átlátszatlan

átlátszó

elem

elnyeli

fali dugasz

felmelegszik

fényre

hálózatot

hőmérő/lázmérő

hőmérséklete

huzalokon

izzókhoz

költésnek (kotlásnak)

madár

melegre

mesterséges

szigetelő

természetes

tojásnak

vezetők

villanyóra

visszaveri
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 Társítsd a két oszlop fogalmait, hogy helyes információkat közölhess az előadáson résztvevő gyerme-
kekkel! 

4

Egy átlátszatlan test lehetővé teszi, hogy a fénysugarak áthatoljanak rajta. 

a fénysugarak útjába áll.

lehetővé teszi, hogy a fénysugarak egy része áthatoljon rajta. 
Egy átlátszó test

Egy áttetsző test

Találj a szövegben három fényforrást, és határozd meg azok természetét! 1   

 Magyarázd el, hogyan működik az egyszerű áramkör! Sorold fel ennek a három kötelező alkotóele-
mét! Így megtudhatod, miért gyúlt ki az izzó a bemondó sétapálcájának végén! 

2   

Csabi szeretné megtudni, hogy: 
a. Kié volt az árnyék?  b. Hogyan keletkezett az árnyék?  c. Miért volt olyan nagy az árnyék?

3   

Egy napsütéses napon a IV. osztályos tanulók türelmetlenül várják, hogy eljussanak A színpad rej-
télyei című előadásra. A teremben meleg van, és az összes izzó világít;  minden fényárban úszik, kivéve a 
színpadot. A nézők megkeresik a helyüket. Kialszanak a fények, és kigyúl egy fényszóró a függöny mögött. 
Egy kalapos alak árnyéka jelenik meg. Az árnyék óriási. Tesz néhány lépést, majd eltűnik! 

Felgördül a függöny, és a színtéren megjelenik egy alacsony és mosolygós bemondó. Sétapálcája és 
kalapja van. A sétapálca végén kigyúl majd kialszik egy izzó. Tenyerében egy elem látható. Kalapján egy 
szentjánosbogár van. A közönség tapsol. 

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! 

egy természetes fényforrás. 

FEJEZET6
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Az előadás interaktív volt. A gyermekek is részt vettek benne. Több kérdést tettek fel nekik, és mind-
egyik helyzetre megtalálták a megoldást. Még a színészeket is meglepte, hogy mennyire vág az eszük! 

A. Ahhoz, hogy megtudjuk, 
mennyi elektromos áramot használ-
tunk az előadás alatt, meg kell nézzük, 
mit mutat a:

a. fali dugasz; b. villanyóra;
c. kapcsoló.

B. A fény és a hő: 
a. halmazállapotok; 
b. az anyag átalakulásai;
c. energiaformák.

C.  A színházteremben levő hőmér-
séklet mérésére: 

a. hőmérőt használnak; 
b. mérleget használnak;
c. villanyórát használnak.

Csabi össze kell állítson egy listát olyan tárgyakról, amelyek veze-
tik az elektromos áramot. Listájába azonban hibák csúsztak.

Segíts neki kijavítani azt! Húzd ki azt a három anyagot, amelyek 
nem rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal! 

6
gumi, víz, fa,  
vas, műanyag,  
emberi test

Bálint információkat szeretne szerezni a tárgyak színéről. Társítsd a két oszlop fogalmait úgy, hogy he-
lyes kijelentéseket kapj! 

Fehérnek látunk egy testet,

Feketének látunk egy testet,

Színesnek látunk egy testet,

teljesen elnyeli a fényt.

a fény egy részét elnyeli, a többit pedig visszaveri.

teljesen visszaveri a fényt.

lehetővé teszi, hogy a fénysugarak áthaladjanak rajta. 

7   

ha az

8   Egészítsd ki a hiányzó részeket a hőről szóló 
megfelelő információkkal:

Ahhoz, hogy lehűts egy csésze teát, a  csészét 
………… vizet tartalmazó edénybe kell helyezni, mi-
vel a hő ………… . Így egy idő után bátran elfogyaszt-
hatod a teát, és a víz is …………, mert a két test hő-
mérséklete ………… .

Ha a tábortűznél sült burgonyát szeretnél ké-
szíteni, és egy hosszú, fémből készült nyársat hasz-
nálsz, figyelned kell arra, hogy a nyele fából legyen, 
mivel a fém ………… a hőt , a fa pedig …………, így 
megvédi a kezed. 

5   Válaszd ki a helyes válaszokat! 

1 2 3 4 5 6 7 8

Nagyon jó 3 3 3 3 3 3 3 5-6
Jó 2 2 2 2 2 2 2 3-4

Elégséges 1 1 1 1 1 1 1 2

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Hogyan értékeld magad? 

A kék számok azt jelentik, hogy legkevesebb 
hány helyes válasz szükséges az adott 

minősítés eléréséhez. 
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Az  ember mindenevő emlős, amely több táp-
lálékláncnak is tagja lehet. A kiegyensúlyozott táplál-
kozás, a  szabad levegőn történő mozgással társulva, 
elengedhetetlen az ………… megőrzésében. 

A bolygó … és … mozgásai egyidőben történ-
nek. A  forgó mozgás (a tengely körüli) átlagosan 24 
óráig tart; ennek köszönhető, hogy léteznek az éj-
szakák és a nappalok, a hőmérséklet-különbség az 
éjszakák és a nappalok között, valamint az időel-
tolódás a világ egyes országai között. A … dőlésének 
következményeként a keringő mozgás során a Földön 
változások történnek a természetben, vagyis kiala-
kulnak az évszakok. 

Az  élőlények életciklusát befolyá-
solják az évszakok. A  legtöbb növény a 
magban található …… fejlődik ki. 
Az  embrióból csíranövény lesz; ez 
fejlődik, és kifejlett növénnyé alakul, 
amelyik ismét magokat hoz. 

A rovarok, a halak, a kétéltűek, a hüllők 
és a madarak a ……… található embrióból 
fejlődnek ki. Egyes állatoknál a tojásból/petéből 
közvetlenül kifejlődik a fióka, míg más állatok élet-
ciklusa bonyolultabb, és mind kinézetbeli, mint élet-
módbeli változásokból áll (átalakulással történő 
fejlődés a rovaroknál és a kétéltűeknél). A legtöbb em-
lősnél az embrió az anya testében fejlődik.

A legtöbb élőlény természetes élőhelyen él: erdő-
ben, réteken, folyókban, tengerekben, sivatagban.

A növények és állatok sajátosan ……… ezekhez az 
élőhelyekhez. 

Az  élőlények között különböző kapcsolatok 
léteznek. Ezek közül legfontosabbak a … (trófikus) 
kapcsolatok. A növények a Nap sugarait használják 
fel ahhoz, hogy tápanyagokat állítsanak elő. A növé-
nyek a növényevő állatok táplálékát képezik, ame-
lyeket elfogyasztanak a ragadozók. Ez  utóbbiakat 
más ragadozók fogyasztják el. A mindenevő állatok 
növényekkel és állatokkal is táplálkoznak. A mikroor-
ganizmusok lebontják az elpusztult növényeket és ál-
latokat. A rothadás során a bennük található anyagok 
visszakerülnek a talajba, majd más növények fogják 
ezeket felhasználni táplálékuk előállításához. 

A ……… 
bolygónk 

legfontosabb 
természeti 

erőforrásainak 
egyike. Nélküle 

nem létezne 
az élet. Tulaj-
donságainak 

köszönhetően ezt 
az erőforrást széles 

körben felhasználják 
a mezőgazdaságban, 

az iparban, a szállítás-
ban és a háztartásokban. 

Az első életformák a Földön 3500 millió évvel 
ezelőtt, vízi környezetben jelentek meg. Az  idők 
során számos élőlény jelent meg, amelyek egyszerű 
felépítésűektől bonyolultabb felépítésűekké fejlődtek. 
Más élőlények eltűntek, csak ………… hagyva maguk 
után. 

A Nap energiaforrás mind a Föld, mind pedig a 
Naprendszer többi bolygója számára. ……… és ……… 
ad. Az árnyék, a színek, a szivárvány a fényhez köt-
hető jelenségek, amelyek bizonyos körülmények kö-
zött jelennek meg. 

A fény, a hő és az elektromosság ……… formák. 
Egyes anyagok vezetik a hőt vagy az elektromos ára-
mot, mások nem vezetik azokat. Ismerve az anyagok 
ezen tulajdonságait, az  emberek megfelelő módon 
használhatják fel azokat. 

A Földön az anyag állandó átalakulásban van. 
Az emberek használják a bolygó erőforrásait, és meg-
változtatják a természetes környezetet. A  környezet 
védelme érdekében egyes területeket … nyilvánítottak, 
és egyes élőlények a törvény védelme alatt állnak. 

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS

Olvasd el a kijelentéseket! Egészítsd ki a pontozott részeket a megfelelő fogalmakkal a szólistából!

SZÓLISTA
alkalmazkodtak, egészség, embrióból, energia, 
fényt, forgó, keringő, kövületeket, meleget, peté-
ben/tojásban, táplálkozási, tengely, természeti re-
zervátumokká, víz
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ÉV VÉGI FELMÉRŐ

 Egészítsd ki a hiányzó részeket:
Az évszakok a Föld ………… mozgása következtében alakulnak ki, a Föld tengelyeinek dőlése eredmé-

nyeként. A Föld saját tengelye körüli forgó mozgásának következménye a(z) ……… és ……… váltakozása. 

1   

Válaszd ki a helyes válaszokat:
A. Az alábbi fák közül melyik jellem-

ző a tűlevelű erdőkre?
a. bükk;  b. akác;  c. erdeifenyő.

B. A réten: 
a. fűfélék nőnek
b. algák nőnek
c. sás nő

C. A forrástól egészen a torkolatig 
a folyó élőhely a:

a. halak, fókák, rákok számára
b. kacsák, rákok, halak számára
c. kagylók, bálnák, halak számára

2

Az évszakok körtáncot járnak. Elmúlt a tavasz, elkezdődött a nyár, és a nagyvakáció utáni vágya-
kozás a gyermekek gondolatait a nagyszülők felé sodorja. Türelmetlenül várják a szép mesékkel átszőtt, 
süteményekkel és édességekkel megédesített, a gyümölcsök zamatával megillatosított napokat. 

A nagyszülőkre gondolva a IV. osztályos tanulók leveleket írtak, amelyeket kiállítottak az osztály-
ban. A levelek tele voltak szeretettel és hálával, bennük volt a  várva várt vakációval kapcsolatos összes 
gondolatuk és vágyuk. 

Drága nagymama!
Nagyon hiányoznak a hegyek és az erdő! Alig várom, hogy szaladgálhassak a réten, hogy nézhessem 

a lepkék táncát, és hallgathassam a madarak énekét! Vannak-e még békák a kert melletti tóban? Hát az 
oszlopon a gólyafészekben vannak-e fiókák?  Szeretettel, Júlia

Drága nagyanyó!
Ma az osztálytársaimnak meséltem a meleg tejből és almás pitéből álló reggelikről, amelyeket reg-

gelente készítesz nekem. Mintha éreztem volna az alma és a fahéj illatát, amikor megpróbáltam leírni a 
receptet. Elmeséltem nekik, mire emlékszem, de arra kérlek, ellenőrizd le, hogy jól tudom-e!

„Megszitálják a lisztet. Ezután összekeverik a sütőporral. Feloldanak 2 kanál cukrot egy kevés langyos tejben, 
majd a liszthez öntik, és alaposan összedolgozzák vele. Az így nyert tésztát félreteszik.

Megmossák a mazsolát, és egy pohár vízbe áztatják. Egészséges almákat válogatnak (amelyeknek nincs rothadt 
részük), és kis kockákra vágják őket. Meghintik fahéjjal és hozzáadják a lecsepegtetett mazsolát.

A tésztát két részre osztják, és két lapot nyújtanak belőle, majd a tepsibe helyezik a következőképpen: tésztalap, 
alma, tésztalap. Megfelelő hőmérsékleten aranyszínűre sütik a pitét."

 Szeretettel ölel,
 Dalma

3 Írj két hasonlóságot és egy különbséget a lepkék és a békák szaporodási módja között! 

5 Találj a Dalma által leírt pitereceptben két példát az anyag átalakulására! Egészítsd ki még egy átala-
kulással, és magyarázd meg, hogyan történik az! 

4 Írj egy, legalább három láncszemből álló táplálékláncot, amelyben használod a Júlia által megemlített 
egyik élőlényt! 

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! 
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Egy testet feke-
tének látunk,

ha teljesen elnyeli a fényt.

ha teljesen visszaveri a fényt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nagyon jó 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Elégséges 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MINŐSÍTÉS
FELADAT

Árnyék jön 
létre,

ha egy átlátszatlan test a fény útjába áll.

ha egy átlátszó test átengedi a fényt.

Egy test úszik 
a vízen,

ha sűrűsége nagyobb, mint a folyadék sűrűsége.

ha sűrűsége kisebb, mint a folyadék sűrűsége.

Drága nagytata!
Az osztálytársaimnak hihetetlennek tűnt, amikor azt mondtam, hogy te villanyszerelő vagy, és hogy 

speciális eszközeid és kesztyűid vannak, amelyekkel megfoghatod a vezetékeket, és hozzányúlhatsz a fali 
csatlakozókhoz. Képeket mutattam nekik, és elmeséltem, hogyan gyúl ki egy izzó, ha van egy elemed. Először 

elfelejtettem, hogy szükség van még valamire, de utána eszembe jutott. Mit csinál nagymama? Szereltél fafogan-
tyút a palacsintasütő nyelére? Remélem, igen!  Nagyon hiányoztok!

 Bálint 

Nagytata!
Ma az osztályban árnyszínházi előadást tartottunk. A csapatommal a mamut meséjét mutattuk be, 

amelyet olyan sokszor elmeséltél nekem, és az árnyékok pont úgy sikerültek, ahogy tanítottad. A tanítónéni 
elcsodálkozott a rátermettségemen, amikor látta azt a hatalmas árnyékot! Elmondtam neki, hogy nagyta-
tám varázsló, és számos dolgot csinál. Az osztálytársaim elámultak az úszó tárgyakkal végzett „mutatványainkon". 
Ezután bebizonyítottam nekik, hogy ahogy te is mondtad, mindegyik „mutatvány" a tudományon alapszik. Kíváncsi-
ak voltak, hogy mivel foglalkozol. Most mindannyian őslénytan-kutatók szeretnének lenni! Nagyon büszke vagyok rád, 
nagytata! Alig várom, hogy találkozzunk!  Csabi

9 Három kijelentő mondatban magyarázd meg, miért szükséges fafogantyú a vas palacsintasütőnek! 
Használd a következő fogalmakat: hő, szigetelő, átadás! 

A liszt + gabonaszemek ülepítéssel

szitálással

szűréssel

oldással

A mazsola + víz

Az olaj + víz

6 Társítsd a három oszlop fogalmait, hogy helyes kijelentéseket kapj a keverékekről:

folyadék és folyadék

szilárd anyag és szilárd anyag

szilárd anyag és folyadék

gáz és folyadék

közötti 
keveréket 
képez, és

választ-
ható szét.

8 Írd le az egyszerű áramkör három szükséges elemét! 

Társítsd helyesen a két oszlop fogalmait: 

A. Ha a cukor feloldódik a tejben, azt mondjuk, hogy:
a. a tej oldószer  b. a cukor oldhatatlan  c. a cukor és a tej nem keveredik 

B. Dalma levelében találsz legalább egy 
egészséges élelmiszert. Az alábbi sorozatok 
közül melyik tartalmaz kizárólag egészséges 
élelmiszereket?  a. csokoládé, üdítő, keksz

b. gyümölcs, gabonafélék, hal
c. cukorka, hús, zöldség

C. 2021.05.13-án az egyik élelmiszer címkéjén azt írta: 

Ez a termék:
a. lejárt
b. fogyasztásra alkalmas 
c. fogyasztásra már nem ajánlott

Ha őslénytan-kutató len-
nél, és be kellene bizonyítsd a 
gyermekeknek, hogy ez a leg-
szebb szakma, hogyan mutat-
nád be? Írj három érvet! 
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Készült: 2020.07.27.
Érvényes: 12 hónapig. 

Munkaidő: 50 perc

Hogyan értékeld magad? 

A kék számok azt jelentik, hogy legkevesebb hány helyes 
válasz szükséges az adott minősítés eléréséhez. 
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