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óraszám Tananyag Tanulói tevékenység Fogalmak Eszközök

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elmúlt a nyár

Évszakok – ôsz
Évszakok – idôjárás – öltözködés kapcsolata
Öltözködés

Ôszi jelenségek a természetben. Az évszakok válto-
zásának hatása a környezô természetre (falevelek
színei, hullásuk, madarak költözése)

Ôsz a konyhakertben és a gyümölcsösben. Ôszi beta-
karítás (kiskertben, mezôgazdaságban)

Újra az iskolában
Az iskola címe, külsô kinézete (összehasonlítása más
épületekkel)

Tájékozódás az iskolában
Az iskola helyiségei. A már ismertek bemutatása

Újabb helyiségek megismerése
A tanterem eszközeinek csoportosítása

Iskolai közösségek: az osztály. Viselkedés az osztály-
ban. Az osztályban elôforduló helyes és helytelen ma-
gatartások (születésnapok megünneplése)

Az iskolai viselkedés
– illemszabályok a különbözô helyiségekben
– és a különféle helyzeteknek megfelelôen

Az iskola felnôtt dolgozói
A felnôttekkel kapcsolatos illemszabályok ismerete és
betartása (köszönés, bemutatkozás, megszólítás és
annak formái)

Tbeszélgetés, a nyári élmények
felidézése

öltözködés
képösszerakás
öltöztetôbaba öltöztetése

megfigyelés
séta

megfigyelések

séta az iskola körül

ismétlés
beszélgetés

séta az iskola területén
csoportosítás

beszélgetés
szituációs játék

szituációs játék
beszélgetés

a felnôttek munkájának megis-
merése
szituációs játékok

nyár, nyaralás, idôtöltés

évszakok neve
ruhadarabok neve

levélhullás
színek neve
madarak neve (gólya, fecske)

konyhakert
betakarítás

cím
név

a már ismert helyiségek neve

tanári szoba
orvosi szoba
eszközök

közösség
magatartás

illem
helyiség

felnôtt
gyermek
illem
köszönési formák

képek
Tk. 4. oldal

képösszerakó
öltöztetôbaba
ruhák az ôszi öltözetekbôl

képek
falevelek
rajzok

képek

Tk. 5. oldal

Tk. 6–7. oldal

Tk. 8. oldal
9. oldal

Tk. 10–11. oldal
12–13. oldal

Tk. 14. oldal
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óraszám Tananyag Tanulói tevékenység Fogalmak Eszközök

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Út az iskoláig
A környék gyalogos közlekedése
Rendszerezés

Tárgyak jól érzékelhetô tulajdonságai
Tárgyak fizikai jellemzôi: anyaguk

Tájékozódás térben

Tájékozódás az idôben (régen volt, most van, ezután
lesz …)
A hét napjai

Leggyakoribb ünnepeink
Ezek periodikus ismétlôdése
Ünnepnap – hétköznap

Népszokások, néphagyományok
Ôszi ünnepek

A család ünnepei:
– születésnap
– névnap

A család
– a család adatai, családtagok felsorolása
családrajz készítése

A család – tágabb család (nagyszülôk, unokatest-
vérek…)
Az idôsebbek megbecsülése, tisztelete, annak kife-
jezése
Tegezés, magázás a családban

Munkamegosztás a családban. A családtagok otthoni
munkája
Segítségadás

beszélgetés
szituációs játék

anyagvizsgálat
összehasonlítások végzése

téri irányok megnevezése

az idôben való tájékozódás gya-
korlása
saját eddigi életutak

ünnepek felsorolása, illetve az
ahhoz kapcsolódó szokások fel-
elevenítése

az ôszi idôszak ünnepeinek
felelevenítése

meghívó készítése egy születés-
napi zsúrra

a család bemutatása
családtagok jellemzése

beszélgetés

egyéni beszámoló

közlekedés

nagyobb – kisebb
hosszabb – rövidebb
alacsonyabb – magasabb

lent, fent
elôtt, mögött, között
jobb, bal

régen, most, késôbb
a hét napjai

ünnep, hétköznap
ismétlôdés

ünnep, hagyomány
népszokás

születésnap
névnap

név, becenév
fiúnév, lánynév

nagymama, nagypapa
unokatestvér
magázás
tisztelet
idôs ember

munkamegosztás

Tk. 15–16. oldal

Tk. 17–19. oldal
Tk. 20. oldal

Tk. 21. oldal
22. oldal

Tk. 30. oldal
31. oldal

Tk 32–33. oldal
34. oldal

képek

karton, színes papírok, olló, ragasztó

Tk. 35. oldal
36. oldal

képek

Tk. 37. oldal
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27–28.

29.

30.

A család otthona (lakás, családi ház …)
Saját otthoni környezetünk rendbentartása
Rendszerezés – számonkérés

Tél. Évszakok – idôjárás – öltözködés kapcsolata
Öltözködés

Tél. Téli jelenségek a természetben
Az évszakok változásának hatása a természetre
(kopasz fák, hótakaró …)

Jeles napok, néphagyományok. Mikulás

Az állatok télen
(A költözô madarak „telelése”
– rovarok, békák … télen
– madarak, vadak védelme, gondozása)

Téli vígasságok. Rövid történetek régi idôk teleirôl

Jeles napok, néphagyományok
Karácsony
Az ünnep eredete, jelentése, kapcsolódó szokások,
teendôk

Jeles napok, néphagyományok: Újév

Az érzékszervek
Szerepük, funkciójuk életünkben
A látás és hallás érzékszervei, fontosságuk
Az érzékszervek védelme

beszámoló az otthoni munkáról

beszélgetés
téli ruházat válogatása
öltöztetôbaba felöltöztetése

megfigyelések
vizsgálódások a természetben

mesék, versek, dalok feleleve-
nítése

a tanult ismeretek felelevenítése

beszélgetés
a téli történetek alapján élmény-
rajz készítése

versek, dalok, mesék, karácsonyi
történetek felelevenítése; újak ta-
nulása

újévi köszöntôk tanulása, felidé-
zése

színek, formák megkülönbözte-
tése
hangok közötti különbségek ér-
zékelése

sok lakás, lift, lépcsôház, erkély
udvar, kert…

évszak
idôjárás

tél
idôjárás
évszak

néphagyomány

költözô madár
vadak, etetés

ünnep
jeles nap
néphagyomány

újév

érzékszerv
szem – látás
fül – hallás
színek, formák nevei
állati mozgások megnevezése (pl.
medve – cammog)

képek

téli ruhadarabok
öltöztetôbaba

képek
hangkazetták

képek
szemelvények

rajzlap
színesceruzák

Tk. 64–65. oldal
69. oldal
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31.

32.

33.

34.

35–37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Az érzékszervek
A szaglás, ízlelés
Az érzékszervek funkciója, fontossága, védelme

Érzékszervek
Tapintás
A tapintás érzékletei: puha, kemény, sima, érdes …
Hômérsékleti összehasonlítások

Rendszerezés: az érzékszervekrôl tanultak rendsz-
erezése, ismétlése
Érzékszervi játékok

Tudáspróba

Testi, lelki egészségünk
– A testmozgás szerepe
– Helyes napirend
– Az öltözködés szabályai
– Az egészséges táplálkozás

Tablókészítés – az egészséges ételek képeinek fel-
használásával

Az iskolai környezet rendje
A hulladék elhelyezése

Óvjuk egészségünket!
Játékos vetélkedô osztálykereten belül (Az elôzô
órákon tanultak rendszerezése, számonkérés)

Az I. félévben tanultak rendszerezése

Félévi felmérés

Jeles napok, népszokások: Farsang

az ízek, szagok közötti különb-
ség érzékelése

felületek érzékelése, megkülön-
böztetése

rendszerezés
érzékszervi játékok

tudáspróba

beszélgetés
napirend összeállítása közösen

tablókészítés közösen

rendszerezés játékosan, felnôtt
irányításával

rendszerezés

felmérés

szemelvények feldolgozása
beszélgetés

szaglás
ízlelés
szagok (kellemes, kellemetlen)
ízek megnevezése (4 alapíz)

hideg – meleg
sima – érdes
puha – kemény

egészséges táplálkozás
egészség
vitaminok
ásványi anyagok

hulladék

egészség

népszokás
farsang

Tk. 66–67. oldal

Tk. 68. oldal

játékok

Tk. 70. oldal

Tk. 71. oldal
72–73. oldal
74–77. oldal

karton, képek, ragasztó

Tk. 78–79. oldal

képek, feladatlapok

képek
gyakorló feladatlap

feladatlap

képek
álarcok
szemelvények
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Óvjuk környezetünket!

Tavasz. Évszakok – idôjárás – öltözködés kapcsolata
Öltözködés

Évszakok – Tavasz
A tavaszi idôjárás; annak hatása az élôlényekre

Környezetünk növényei
Az emberek munkája a virágoskertben és a zöld-
ségeskertben tavasszal

A zöldségeskert növényei:
A sárgarépa és a fehérrépa
– növényi részeik (gyökér, szár, levél)
– a gyökér alakja
– felhasználásuk módja

A zöldségeskert növényei:
A paradicsom és a paprika
növényi részeik: gyökér, szár, virág, termés
A termések alakja, színe, íze, felhasználása

Konyhakerti növények:
A káposztafélék (fejes káposzta, vörös káposzta,
kelkáposzta)
Növényi részeik
Felhasználásuk

A konyhakerti növények:
Karalábé, karfiol
Növényi részeik
Felhasználásuk

A konyhakerti növényekrôl tanultak rendszerezése,
összefoglalása

Tudáspróba

környezetünkben élô állatok és
növények védelme

öltöztetôbaba öltöztetése
ruhák válogatása

megfigyelések

megfigyelések

sárgarépa és fehérrépa vizsgála-
ta

paradicsom és paprika növé-
nyek, azok terméseinek vizsgá-
lata

káposztafélék vizsgálata

növények vizsgálata

csoportosítás
rendszerezés

tudáspróba

idôjárás
évszak

idôjárás

növényi részek neve
ételek neve, melyekhez felhasz-
náljuk

növényi részek neve
ételek neve, melyekhez felhasz-
náljuk

káposztafélék neve
növényi részek neve
ételek neve, melyekhez felhasz-
náljuk

karalábé, karfiol növényi részei
ételek neve, melyekhez felhasz-
náljuk

öltöztetôbaba
tavaszi ruházat darabjai

Tk. 38. oldal
39. oldal

sárgarépa, fehérrépa
(növények), kés
Tk. 41. oldal

paradicsom és paprika növények ter-
mése
Tk. 42–43. oldal

44. oldal

Tk. 45. oldal

Tk. 46. oldal

Tk. 47. oldal
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Környezetünk fái

A gyümölcsöskert fái
A gyümölcsfa részei. Összehasonlítás egy lágyszárú
növénnyel. A koronán levô változások az évszakok
hatására. Az emberi tevékenység a gyümölcsösben

A gyümölcs. A gyümölcs részei
A gyümölcsök színe, nagysága, íze
Gyümölcsök csoportosítása

Kiegészítô feladatok, érdekességek
A gyümölcs útja asztalunkig
A gyümölcs tartósítása
A gyümölcsfogyasztás fontossága 
(Rendszerezés)

Tudáspróba

Jeles napok, népszokások
Húsvét

Az állatokról tanultak felidézése. A háziállatok képze-
tének, fogalmának kialakítása
Háziállatok: Kutya és macska

Háziállatok: 
A baromfiudvar lakói (tyúk, liba, kacsa…)

Háziállatok
A ló és a szarvasmarha

Madarak. Az évszakok változásainak hatása a mada-
rak életére
Csoport-meghatározások

megfigyelések
azonosítások, egyeztetések

vizsgálódás, összehasonlítás,
megfigyelés

a gyümölcs részeinek vizsgálata

tudáspróba

hagyományok felelevenítése

Külsejük, testfelépítésük, táplál-
kozásuk megfigyelése. Kicsi-
nyeik megismerése

testfelépítés, táplálkozás, kicsi-
nyeik megismerése

testfelépítés, táplálkozás, kicsi-
nyeik megismerése

az állatok külsô jellemzôinek
megfigyelése, rögzítés

fa

fa
a fa részeinek megnevezése

gyümölcsrészek neve
gyümölcsnevek

ünnep
jeles nap

háziállat
kültakaró
testfelépítés
táplálkozás
kicsinyek

baromfi
szárnyasok neve
kicsinyeik neve

kicsinyeik neve

madár

Tk. 40. oldal

Tk. 48. oldal

alma Tk. 49. oldal
szilva
dió

képek

Tk. 50. oldal

Tk. 52. oldal

Tk. 53. oldal

Tk. 54. oldal

Tk. 55. oldal
56–57. oldal
58–59. oldal
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64.

65.

66.

67–68.

69–70.

Az ember gondozó munkája:
A növények gondozása
Az állatok gondozása

Az idôjárás hatása a növényekre és az állatokra
Rendszerezés: környezetünk állatai

Számonkérés – Tudáspróba

Év végi összefoglalás

Tanév végi felmérés

Szabadon felhasználható 4 óra

növénygondozás osztálykereten
belül

megfigyelések

tudáspróba

gondozás

idôjárás

Tk. 60–61. oldal

Tk. 62–63. oldal
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