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1. évfolyam 

A megismerési módszerek alapozása 
Megfigyelés, összehasonlítás, cso-
portosítás a tanulók közvetlen 
környezetében lévő tárgyak, élő-
lények érzékelhető tulajdonságai 
körében. 
A tapasztalatok kifejezése élőszó-
ban, rajzban tanítói segítséggel. 

3 Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexi-
konokból, bonyolultabb 
fogalmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés 

Ú 
I 

Szoftver: Ismerd meg a színeket és 
a formákat!; (WOODSTONE ; Ba-
goly doktor sorozat) 
Hardver: multimédiás számítógép 
Win95/98 32MB RAM  
Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 32MB RAM) jól látható 
monitorral, vagy kivetítővel; nyom-
tató 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 64MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Az Ablak-Zsiráf és Az első enciklopédiám használata fejleszti a gyermekek kifejezőképességét, növeli szókincsüket, elősegíti az olvasási készség fejlődését is. A Bagoly doktor sorozat használata az 
önálló problémamegoldó képesség kialakulásához vezet, emellett ha csoportmunkában dolgoznak a gyerekek, fejlődik az alkalmazkodó készségük is.  

Praktikus tanácsok 
Mindhárom felület könnyen kezelhető, a gyerekek kis segítséggel gyorsan elsajátítják a programok használatát, nem feltétel az olvasás. A csoportok, illetve a gyerekek gyakori cseréje szükséges, 
hogy mindenkire sor kerüljön. Az Ablak-zsiráf fogalmainak magyarázatát gyermekek olvassák fel, ami növeli a motivációt (az “olvasás”-tanulásra is!)! Javasolt, az Ismerd meg a színeket és a for-
mákat! CD-ROM használata a témakör elején, a fogalomgyűjtés inkább folyamatosan, vagy a végén tanári bemutatással! 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 
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Az élettelen természet alapismeretei 
A nap időtartama, a napszakok 
váltakozása, jellemzői 
Az időjárás elemeinek megfigyelé-
se 
Az évszakok jellemző időjárása 
Az évszakok sorrendje, a hóna-
pok neve és sorrendje 
Az évszakokhoz kapcsolódó ün-
nepek, helyi szokások 

5 Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexi-
konokból, ismertetés a cd 
hanganyagának meghallga-
tásával, vagy hangos felol-
vasással 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés-
sel; csoportos gyűjtőmunka, 
közös feldolgozással; 

GY 
M 

Szoftver: Az évszakok változásai/1. 
oszt.; (MIKROSULI BT.) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 
Szoftver: Manóka-land/Az idő; 
Időjárás; (MIKROSULI BT.) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 32MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 64MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Mind a négy szoftver fejleszti a gyermek pontos fogalmi ismereteit. Az egyéni és csoportmunkában végzett feladatok a komplex problémamegoldó képesség kialakulását segítik elő. A Manóka-land 
feladatai külön életszerűek, a feladatmegoldások az intellektuális készség fejlesztésére irányulnak. 

Praktikus tanácsok 
A Manókaland mind egyéni mind csoportos feldolgozásra alkalmas, vidám, ötletes feladatokkal játszva sajátít el a gyermek fontos fogalmakat! 
A lexikonok, mint az előző témakörnél. A géptermi egyéni géphasználatot ebben a korban még csak az informatikát is tanuló csoportoknál javaslom! 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 
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Az élő természet alapismeretei 
A közvetlen környezetben gyak-
ran előforduló állatok, társállatok 
megfigyelése (mérete, alakja, szí-
ne, szaga, hangja, mozgása, táp-
lálkozása, jellemző tevékenységei, 
szaporodása). 

4 Állatképek, hangok, moz-
gások megfigyeltetése, (le-
hetőség szerint kivetítés-
sel) 

Egyéni, vagy csoportos gyűj-
tőmunka, felkészülés egyszerű 
összegzésekre, következtetések 
közös megbeszélése tanári irá-
nyítással 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés-
sel; csoportos gyűjtőmunka, 
közös feldolgozással; 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: Manó Élővilág/Noé bár-
kája/ Növények; Állatok 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép a teremben, (Win 3.1/95) 8MB 
RAM, kivetítő a demonstrációhoz 
Szoftver: Hupikék törpikék/ 
Törpkaland a természetben 
(AUTOMEX KFT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép a teremben, (Win95/98) 32MB 
RAM  min.: 8x CD-ROM 
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 32MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 64MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: Játékos meseklub: Állat-
mesék/ La Fontaine: A tücsök és a 
hangya; A farkas és a gólya 
(AUTOMEX KFT.) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98, 16MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: A Budapesti Állatkert 
(CYBERSTONE) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 32MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a gyermekek alapvető intelligenciáját, koncentráló képességét. Különböző témakörökben a játékos feladatok élesítik a logikát és kialakítják az ítéletalkotás képességét. 

Praktikus tanácsok 
Ha állathangokat is be akarunk mutatni, akkor a Budapesti Állatkert cd mellé más lehetőséget is keressünk! 

Testünk és életműködésünk 
Testünk főbb részei.  
Szervezetünk megfigyelhető rit-
musai (szívdobogás, lélegzés, al-
vás és ébrenlét, mozgások) Érzék-
szerveink szerepe a környezet 
megismerésében. 
Az egészség és a betegség. 
Az évszaknak és az időjárásnak 
megfelelő öltözködés. 
A tisztálkodás. 

3 A téma fokozott nehézsé-
ge miatt az „Új anyag fel-
dolgozó”, és az „Ismétlő, 
rendszerező” órákon a ta-
nár lehetőség szerint kive-
títőt használjon. Ezen az 
évfolyamon a „Varázsla-
tos emberi test” cd-t csak 
tanári bemutatásra javas-
lom! 

Egyéni, vagy csoportos “játék” 
a számítógéppel; egyszerű kö-
vetkeztetések, összegzések 

Új anyag feldolgozása csopor-
tokban, előzetes tanári irányí-
tással; egyéni gyakorlás; 

Ú 
GY3 

Szoftver: A varázslatos emberi test 
(Panem Kft.) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98, 16MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
Szoftver: Manó Élővilág/ Látunk, 
hallunk; Egészség, betegség 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép, (Win 3.1/95 8MB RAM) 
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 32MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 64MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Az ide tartozó feladatcsoportok fejlesztik a gyerekek memóriáját, logikai képességeit, megfelelő irányítással az Egészség, betegség témakör feldolgozása a tolerancia kialakulását segíti elő. 

Praktikus tanácsok 
Az egészség, betegség témakörnél érdemes kitérni a helyes számítógép használati szokásokra is. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 
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Tájékozódási alapismeretek 
Saját testhez viszonyított irányok 
(előtte, mögötte, mellette, fölötte, 
alatta, jobbra, balra). 
Az iskola neve. Az iskola legfon-
tosabb helyiségei, azok rendelte-
tése. Az iskola környékének jel-
lemző közterei. 

3 Amennyiben van, érdemes 
bemutatni az iskola hon-
lapját.  

Egyéni játék a Comenius Logo 
játék, illetve 
demoprogramjaival; a Manóka-
land Iskola témakörének cso-
portos, vagy közös felfedezése 

Egyéni gyakorlás; közös fel-
adatmegoldás 

GY 
M 

Web: az iskola honlapjának 
tatása (rövid helytörténeti leírás, 
környéki térkép, legfontosabb a
tok) 

bemu-

da-

Hardver: egy Internet-csatlakozással 
rendelkező számítógép a teremben, 
jól elhelyezett monitorral, vagy ki-
vetítővel  
Szoftver: Comenius Logo/ Demo 
Programok/ Merlin 
Comenius Logo/ Gyerekjátékok/ 
Sün; Vonat (a program beszerezhe-
tő az ISZE-nél) 
Hardver: számítástechnika terem, 
számítógép (Win 3.1/95/98; 386-os 
gépeken is fut) 
Szoftver: Manóka-land/ Az iskola 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: multimédiás számítógép a 
teremben, WIN 3.1/95 8MB RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Elsősorban a tájékozódási képességet fejlesztik a feladatok. Ezt kiegészítve a Merlin az esztétikai érzéket, a Sün a memóriát, a Vonat pedig a logikai készség fejlesztését segíti. Az így alkotott komp-
lex problémamegoldó képesség fejlesztését teszi hatékonyabbá a Manóka-land multimédiás program. 

Praktikus tanácsok 
Azok a gyerekek, akik 1.osztálytól tanulnak informatikát, magát a Comenius Logo programnyelvet is használhatják az irányok gyakorlására.. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 6. oldal 
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Közlekedés 
A gyalogos közlekedés legfonto-
sabb veszélyhelyzetei, szabályai 

3  Az előzetes ismeretek alapján 
helyzetfelismerés és problé-
mamegoldás a már ismert kör-
nyezetben egyéni, vagy cso-
portmunkában; anyaggyűjtés a 
témához csoportmunkában 

Egyéni, vagy csoportos anyag-
gyűjtés, közös feldolgozással;  
tanult elmélet gyakorlati fel-
használása a számítógépen 

GY 
I 

Szoftver: Manóka-land/A közleke-
dés (MIKROSULI BT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép a teremben, (Win 3.1/95) 8MB 
RAM 
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 32MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 64MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A közlekedés szabályainak alkalmazása a számítógépen valósághű feladatok formájában jelenik meg, ezért kreativitást igényel, és erősen fejleszti a koncentráló készséget. 

Praktikus tanácsok 
Közlekedés témakörben használhatjuk a rajzolóprogramokat is (Pl.: Paint). A gyerekek szívesen készítenek közlekedési táblákat, a szabályos eszközök használata és az egyszerű színezési mód gyor-
san sikerélményhez juttatja őket. Ehhez teljes gépterem használatára van szükség (max.: 2 gyerek 1 gép). 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 7. oldal 
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A lakóhely ismerete 
A település (településrész) neve. 
A tanuló lakóhelyének pontos cí-
me. Az iskola pontos címe. 
A környék nevezetes épületei. A 
lakóhely jellegzetességei. 

3 A település weblapjának 
megtekintése; Az iskola 
honlapjának megtekintése.

Játék és felfedezés a Manóka-
land-dal. 

Frontális osztálymunka közös 
értékeléssel; egyéni, illetve kis-
csoportos feladatmegoldás a 
Manóka-land használatával 

Ú 
M 

Web: A település weblapjának meg-
tekintése; Az iskola honlapjának 
megtekintése 
Hardver: egy Internet-csatlakozással 
rendelkező számítógép, jól látható 
monitorral, vagy kivetítővel  
Szoftver: Manóka-land/Lakóhely 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép a teremben, (Win 3.1/95) 8MB 
RAM 
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 32MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 64MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Alapvető ismeretek gyarapításával az általános intelligencia hatékony fejlesztése. 

Praktikus tanácsok 
Amennyiben a település nem rendelkezik saját honlappal, környéki város honlapját is érdemes megnézni. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 8. oldal 



Szerzők: Bálint Szilvia, Schlotter Judit Tantárgy: Környezetismeret  
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

2. évfolyam 

A megismerési módszerek alapozása 
Megfigyelés, leírás, összehasonlí-
tás, csoportosítás, vizsgálódás a 
tanulók közvetlen környezetében 
lévő tárgyak, élőlények érzékelhe-
tő tulajdonságai körében.  
Becslések, egyszerű mérések al-
kalmilag választott és szabvány 
egységekkel (m, dm, cm; kg, dkg; 
l, dl; óra, perc, nap, hét, hónap, 
év; ˚C) tanítói segítséggel. 
A tapasztalatok kifejezése élőszó-
ban, rajzban, írásban tanítói segít-
séggel. 

3 Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexi-
konokból, bonyolultabb 
fogalmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális. 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: Ismerd meg a színeket és 
a formákat! (WOODSTONE ; Ba-
goly doktor sorozat) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98) 32MB RAM  
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 32MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 64MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: Manó élővilág/Ilyenek 
vagyunk/Látunk, hallunk 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép a teremben, (Win 3.1/95) 8MB 
RAM 
Szoftver: Manókaland/Az idő 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép a teremben, (Win 3.1/95) 8MB 
RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Az Ablak-Zsiráf és Az első enciklopédiám használata fejleszti a gyermekek kifejezőképességét, növeli szókincsüket, elősegíti az olvasási készség fejlődését is. A Bagoly doktor sorozat használata az 
önálló problémamegoldó képesség kialakulásához vezet, emellett ha csoportmunkában dolgoznak a gyerekek, fejlődik az alkalmazkodó készségük is.  
A szoftverek grafikája (pl.: Manóka-land figurái és színvilága) fejlesztik a gyermekek esztétikai érzékét. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 9. oldal 
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Praktikus tanácsok 
A szervezés megoldható egy teremben egy géppel is, ekkor folyamatosan cseréljük a gyerekeket, illetve a csoportokat. Amennyiben egy egész gépterem áll rendelkezésünkre, egyszerre dolgozunk 
több szoftverrel, és a végén összegezzük a tapasztalatokat (nagyobb szervezést igényel). 

Az élettelen természet alapismeretei 
Az érzékszerveink szerepe a kör-
nyezetünk megismerésében. A 
környezetben előforduló anyagok 
érzékelhető tulajdonságainak (szí-
nének, alakjának, hőmérsékleté-
nek, felületének, keménységének, 
rugalmasságának, ízének, szagá-
nak) megfigyelése. Megmérhető 
és nem megmérhető tulajdonsá-
gok. 
Az anyagok csoportosítása (fa, 
kelme, üveg, papír, cserép, fém, 
ásvány stb.) 
Az anyagok tulajdonságai és fel-
használásuk, hatásuk közötti kap-
csolat. 
Élelmiszerek. 

5  Egyéni, illetve kiscsoportos; egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés-
sel; csoportos gyűjtőmunka, 
közös feldolgozással; csoport-
munkák összehasonlítása; 

GY 
M 

Szoftver: Manó élővilág/Látunk, 
hallunk (MIKROSULI BT.) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(WIN 3.1/95) 8MB RAM 
Szoftver: Manókaland/Anyagok 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(WIN 3.1/95) 8MB RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A szoftverek fejlesztik a gyermek szelektáló képességét, esztétikai érzékét, folyamatosan növelik a problémamegoldó képességét. 

Praktikus tanácsok 
A szervezés megoldható egy teremben egy géppel is, ekkor folyamatosan cseréljük a gyerekeket, illetve a csoportokat. Amennyiben egy egész gépterem áll rendelkezésünkre, egyszerre dolgozunk 
több szoftverrel, és a végén összegezzük a tapasztalatokat (nagyobb szervezést igényel). 
Csoportmunka során 3-nál több gyerek lehetőség szerint ne legyen egy csoportban, hogy mindenki géphez kerüljön, bár a feladat megoldása közös, az “egérfogásnak” nagy varázsa van. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 10. oldal 
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Az élő természet alapismeretei 
megfi-A termesztett növények 

gyelése, leírása, vizsgálata. Cso-
portosítsuk felhasználásuk szeri
Növényi táplálékaink. Gyümöl-
csök, zöldségek szerepe az egész
séges táplálkozásban. 

nt. 

-

A vadon élő és a tenyésztett, 
kedvtelésből vagy társként tartott 
állatok élete közötti különbség. 
Az állatok viselkedésének megfi-
gyelése, leírása, összehasonlítása. 

6 Növények bemutatása, 
megfigyeltetése 

Egyéni, vagy csoportos gyűj-
tőmunka; tanult ismeretek gya-
korlati alkalmazása. 

Frontális új anyag feldolgozás; 
egyéni vagy csoportos feladat-
megoldás; 

Ú 
I 

Szoftver: Manó élővilág/Noé bár-
kája/Virágok, növények, termések 
/ /Az állatok és mi (MIKROSULI 
BT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép a teremben, (WIN 3.1/95) 
8MB RAM; jól elhelyezett monitor-
ral, vagy kivetítővel 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A szoftverek kihangsúlyozzák a környezetvédelem fontosságát, ezáltal ez természetessé válik a tanulók mindennapi életében, kifejlesztik a pontosság igényét, és fokozottan fejlesztik a koncentráló 
képességet. 

Praktikus tanácsok 
A program előnye, hogy folyamatosan értékel, tehát a gyerekek csak helyes megoldás után lépnek tovább, így nem igényel állandó tanári felügyeletet a használata, ezáltal egyszerre több munkafor-
ma is megvalósítható az órán. A szervezés megoldható egy teremben egy géppel is, ekkor folyamatosan cseréljük a gyerekeket, illetve a csoportokat. Amennyiben egy egész gépterem áll rendelke-
zésünkre, egyszerre dolgozunk több szoftverrel, és a végén összegezzük a tapasztalatokat (nagyobb szervezést igényel). 

Testünk, életműködésünk 
Életműködéseink főbb jellemzői 
(mozgás, táplálkozás, légzés, fej-
lődés) Legfontosabb szerveink 
szerepe életünkben.  
A helyes fog- és testápolás. A 
fogorvos és az orvos gyógyító 
munkája. A környezet szerveze-
tünkre gyakorolt leggyakoribb ár-
talmas hatásai (pl. napsugárzás, 
hő, zaj, szennyezett levegő, víz, 
talaj, erős fény, a képernyő hatása, 
vérszívó élősködők). Fogyatékos, 
sérült embertársaink. 

4 Életműködésünk bemuta-
tása 

Egyéni gépi munka, kiscsopor-
tos összegzéssel; 

A már tanult ismeretek ismét-
lése, bővítése után egyéni és 
kiscsoportos alkalmazás, gya-
korlás. 

I 
GY 

Szoftver: A varázslatos emberi test 
(Panem Kft.) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win95/98 16MB RAM) jól elhe-
lyezett monitorral, vagy kivetítővel; 
nyomtató 
Szoftver: Manó élővilág/Noé bár-
kája/Levegő és víz (MIKROSULI 
BT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép a teremben, (WIN 3.1/95) 
8MB RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a gyerekek általános intelligenciáját, kreativitását, logikáját. A csoportos összegzések kialakítják az önálló véleményalkotás képességét. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 11. oldal 
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Praktikus tanácsok 
A Varázslatos emberi test CD-nek elsősorban a “Tölts velem egy napot!” részét ajánlom, először tanári bemutatással. A gyerekek hamar megtanulják segítségével a túlzásoktól való tartózkodást, és 
a helyes egyensúly kialakítását napirendünkben!  

Tájékozódási alapismeretek 
Út az otthontól az iskoláig. Az is-
kola környékének megfigyelése 
(közterületek, közlekedési eszkö-
zök, üzletek, a szabadidő eltölté-
sének helyei, intézmények, neve-
zetes és érdekes épületek, helyek, 
a felszín formái) 

3 Település és nevezetessé-
gei honlapjának bemutatá-
sa 

A tanult ismeretek alkalmazása 
játékos feladatmegoldással 

Kiscsoportos feladatmegoldás, 
csoportváltásokkal 

GY 
M 

Szoftver: Manóka-
land/Iskola/Lakóhely/Közlekedés 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: egy multimédiás számító-
gép a teremben, (WIN 3.1/95) 
8MB RAM 
Web: Település honlapjának meg-
tekintése; intézmények, nevezetes 
épületek honlapjának megtekintése 
Hardver: egy Internet-csatlakozással 
rendelkező számítógép, jól látható 
monitorral, vagy kivetítővel  

Fejlesztendő képességek, készségek 
A feladatmegoldások során fejlődik a helyzetfelismerő, ítéletalkotó képesség, a csoportmunka fejleszti az alkalmazkodó képességet. 

Praktikus tanácsok 
A sajtóból, és az elektronikus médiából is kaphatunk segítséget webcímek gyűjtéséhez, valamint ajánlott a keresővel kombinált link-gyűjteményeket segítségül hívni, mint például a 
http://www.startlap.hu/ , ezen belül külön lapon található például az általános iskolák gyűjteménye: altalanosiskola.lap.hu  

Közlekedés 
A közlekedés illemszabályai. A 
helyes viselkedés járműveken. 
Gyermekekkel történt balesetek 
okai, megelőzésük. 

3  A megszerzett ismeretek alap-
ján feladatmegoldás 

Kiscsoportos feladatmegoldás GY 
M 

Szoftver: Manókaland/Közlekedés 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(WIN 3.1/95) 8MB RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A feladatok mélyítik az idősekkel szembeni toleranciakészséget, a helyes közlekedési szabályok alkalmazásának képességét, és a problémamegoldó képességet. 

Praktikus tanácsok 
A számítógépen látható szituációkat javasolt eljátszatni a gyerekekkel, így a gépi munka és a közvetlen tevékenység kombinációja komplexebben elősegíti a készségek kialakulását.  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 12. oldal 

http://www.startlap.hu/
http://altalanosiskola.lap.hu/
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A lakóhely ismerete 
A település és környéke felszíné-
nek jellemző formái, vizei.  
A településhez fűződő hagyomá-
nyok, mesék, mondák, történetek. 
A település utcái, házai egykor. A 
település lakóinak élete régen és 
most 

3 A település weblapjának 
megtekintése; Az iskola 
honlapjának megtekintése.

Játék és felfedezés a Manóka-
land-dal 

Frontális osztálymunka közös 
értékeléssel; egyéni, illetve kis-
csoportos feladatmegoldás a 
Manóka-land használatával. 

I 
M 

Szoftver: Manóka-land/Lakóhely 
(MIKROSULI BT.) 
Hardver: multimédiás számítógép 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 
Web: település honlapja, iskola 
honlapja 
Hardver: egy Internet-csatlakozással 
rendelkező számítógép 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Alapvető ismeretek gyarapításával az általános intelligencia hatékony fejlesztése, fantázia, esztétikai érzék fejlesztése.   

Praktikus tanácsok 
Amennyiben a település nem rendelkezik saját honlappal, környéki város honlapját is érdemes megnézni. A sajtóból, és az elektronikus médiából is kaphatunk segítséget webcímek gyűjtéséhez, 
lamint ajánlott segítségül hívni a keresővel kombinált link-gyűjteményeket, mint például a ht

va-
tp://www.startlap.hu/ , ezen belül külön lapon található például az általános iskolák gyűjteménye: 

altalanosiskola.lap.hu  

3. évfolyam 

A megismerési módszerek megalapozása (folyamatosan) 
Megfigyelés, leírás, összeha-
sonlítás, csoportosítás, vizs-
gálódás, egyszerű kísérletek 
végzése a tanulók közvetlen 
környezetében lévő tárgyak, 
élőlények érzékelhető tulaj-
donságai körében, a folya-
matok nyomon követése, 
egyszerű természeti jelensé-
gek felismerése. 
A tapasztalatok általánosítá-
sa 

  Egyéni, kiscsoportos 2–3 
gyerek egy gépnél. 

Egyéni és kiscsoportos 
gyakorló feladatok meg-
oldása, értékelés közösen.

Ú 
GY 
M 
I 

Gyakorláshoz minden tanu-
lónak, vagy csoportonként 
önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 
számítógép a teremben. 
Szoftver: Manó Kaland / 
Gombdomb / Az anyagok 
(Profi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 13. oldal 

http://www.startlap.hu/
http://altalanosiskola.lap.hu/
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Fejlesztendő k
Fejleszti a gyerekek megfigyelő 

épességek, készségek 
és rendszerző képességét, növeli a szókincsüket, az eszköz és a géphasználat készségét fejleszti. 

 

s csoportos felhasznál sra is igen alkalmas. Eg ít  szükség  Ism keket, 
kat, és megismételjék azokat, amelyek ne

Praktikus tanácsok 
A program egyéni é
hogy átlépjenek feladato

á yéni felhasználáshoz szám
m jól sikerültek. 

ógép használat ismerete es. étlésnél hagyjuk a gyere

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 14. oldal 
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Ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem megszerezhető ismeretek forrásaival 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 15. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 16. ol
Szoftver: Végtelen világ
  - A természet encikdal 

egy-

kifejezése 
ban 

kiscsopor- feladat- számí-

tanu-
ént 

diffe-
1 

D 

M 
opé-
 

gép Win 
 

-

WIN 

z 

g 

IN 

 
z 

-

Gyermekenciklopédiák, 
szerű képes határozók, tér-
képe, álló és mozgóképek. 
A tapasztalatok 
élőszóban, rajzban, írás
tanítói segítséggel 

 Ha még nem ismerik 
a programokat, akkor 
keresés és bemutatás 
a lexikonokból. 

Egyéni, esetleg 
tos 2 - 3 fő egy gépnél. 

Egyéni keresés, 
megoldás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: Legalább egy 
tógép a teremben, jó, ha van 
kivetítő. 
Gyakorláshoz minden 
lónak, vagy csoportonk
önálló munkaállomás, 
renciált munkához legalább 
számítógép a teremben. 
Szoftver: Ablak-zsiráf (C
Multimédia - Europress 
Hungary) 
Hardver: Számítógép 
Win95/98 32MB RA
Szoftver: Az első encikl

ONE)diám (WOODST
Hardver: Számító
95/98 64MB RAM
Szoftver: Természeti Kisen
ciklopédia (Magister) 
Hardver: Számítógép 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Alfred Brehm - A
állatok világa (Kossuth Ki-
adó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a kör-
nyezetünk titkait! (Kerekvilá
Stúdió) 
Hardver: SzámítógépW
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: A Föld élővilága -
Tájak és életközösségek - A
élőlények rendszerezése 
(Panem Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 

lopédiája (Panem Kft.) 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a gyerekek megfigyelő, rendszerező és felismerő képességét, növelik szókincsüket, elősegítik az olvasási készség fejlődését. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. A kép és a 
anyag sokrétűen felhasználható. 

hang-

-
tanu-
ént 

diffe-
1 

/ 
k 

Az élettelen természet alapismeretei 
A környezetben előforduló 
anyagok mérhető tulajdon-
ságai. A változások megfi-
gyelése.  

  Egyéni, kiscsoportos 2–3 
fő egy gépnél. 

Egyéni és kiscsoportos 
gyakorló feladatok meg
oldása. 

GY 
M 
I 

Gyakorláshoz minden 
lónak, vagy csoportonk
önálló munkaállomás, 
renciált munkához legalább 
számítógép a teremben. 
Szoftver: Manó Kaland 
Gombdomb / Az anyago
(Profi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
sségét, növeli a szókincsüket, az eszköz és a géphasználat készségét fejleszti. 

ortos felhasználásra is igen alkalmas. Egyéni felhasználáshoz számítógép használat ismerete szükséges. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, 

Fejleszti a gyerekek megfigyelő és rendszerző képe

Praktikus tanácsok 
A program egyéni és csop
hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 17. oldal 
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Változások a természetben 
A hőmérséklet változása. A 
halmazállapot-változások a 
mindennapi életben. Az idő-
járási jelenségek és az any
tulajdonságainak változás
Fagyás, olvadás, párolgás, 
forrás, lecsapódás megfigye-
lése. Az olvadás és oldódás 
megkülönböztetése. 

ag 
a. 

-
sé-

min-
por-
o-

 

kör-
mé-
) 
IN 

  Egyéni, kiscsoportos 2–3 
fő egy gépnél. 

Egyéni és kiscsoportos 
gyakorló feladatok meg
oldása, fogalmak kere
se, teszt kitöltése. 

Ú 
GY 
M 
I 
E 

Hardver: Gyakorláshoz 
den tanulónak, vagy cso
tonként önálló munkaáll
más, differenciált munkához
legalább 1 számítógép a te-
remben. 
Szoftver: Manó Kaland / 
Gombdomb / Az idő / Az 
időjárás (Profi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a 
nyezetünk titkait! / Ter
szet (Kerekvilág Stúdió
Hardver: Számítógép W
3.1/95 8 MB RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
figyelő, rendszerező képességet. A folyamatos értékelés segíti a motivációt. 

portos felhasználásra is alkalmasak. Egyéni felhasználáshoz számítógép használat ismerete szükséges. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, 

Mindkét program fejleszti a szabályfelismerő, meg

Praktikus tanácsok 
A programok egyéni és cso
hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. A tesztkitöltés nehézsége választható, közben is segítséget kap a gyerek a helyes 
válasz megtalálásához. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 18. oldal 
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Az élő természet alapismeretei 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 19. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 20. oldal 

A növények életéhez 
lözhetetlen környezeti felté-
telek vizsgálata. A környezet
változásainak (pl.: fény, talaj, 
időjárás, szennyező anya-
gok) hatása a növények éle-
tére. A növényi élet évsza-
kos ritmusa. 

nélkü-
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 Ismertetés a CD 
anyagának felhas
lásával. 

Egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, 
ni és kiscsoportos gyak
ló feladatok megoldása
teszt kitöltése. 

Ú 
GY 
M 
I 
E 

Hardver: A teremben 
alább egy számítógép kiv
tővel. Gyakorláshoz mind
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállom
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Manó Kaland / 
Gombdomb / Az időjárás 
(Profi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Manó Élővilág / 
Napfény és meleg / Ezers
nű növényvilág / A növény
és mi / Erdőn mezőn / A 
magtól a fáig (Profi - Méd
Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a 
nyezetünk titkait! / Ter
szet (Kerekvilág Stúdió
Hardver: Számítógép W
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: A Föld élővilága -
Tájak és életközösségek - Az
élőlények rendszerezése 
(Panem Kft.) 
Hardver: Számítógép W
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Végtelen világ - A
természet enciklopédiája 
(Panem Kft.) 
Hardver: Számítógép WI
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Magiszter - Termé
szeti kisenciklopédia 
(Informania Digitalmedia 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok a megfigyelő és rendszerező képességet fejlesztik. Az önálló problémamegoldó képesség és az olvasási készség is fejlődik. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Ismétlésnél 
juk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. 

hagy-

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 21. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 22. olda

élőlények rendszerezése 
(Panem Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
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Az állatok életéhez 
lözhetetlen környezeti felté-
telek vizsgálata. A környezet
változásainak hatása az á
tok életére. Az állatok év-
szakok szerinti viselkedése. 
A növények és állatok kap-
csolata, egymásrautalts

 Állatképek, hangok, 
mozgások bemutatá-
sa, megfigyel

Egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, 
ni és kiscsoportos gyak
ló feladatok megoldása
teszt kitöltése. 

Ú 
GY 
M 
I 
E 

Hardver: A teremben 
alább egy számítógép kiv
tővel. A gyakorláshoz mind
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállom
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Manó Élővilág / Az 
állatok és mi / Erdőn mezőn 
(Profi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Magyarország 
ja és faunája - / Emlősál
/ Halak, kétéltűek, hüll
(Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Alfred Brehm Az 
állatok világa (Kossuth Ki-
adó) 
Hardver: Számítógép W
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -az álla
tok világát! (Kerekvilág S
dió) 
Hardver: Számítógép WIN
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a kör-
nyezetünk titkait! / Ter
szet (Kerekvilág Stúdió
Hardver: Számítógép W
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: A Föld élővilága - 
Tájak és életközösségek - A
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A gyerekek megfigyelő, rendszerző, problémamegoldó képességét fejleszthetjük a leginkább. Az eszközhasználat, gépkezelés és olvasási készség fejlesztésében is 
szerepet játszik. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Ismétlésnél 
juk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. Az internetes oldalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illet-
ve differenciált házi feladatnak az otthoni Internettel rendelkező gyerekeknek. 

hagy-

ter- diffe-

uta-
ép 

nem-

Helyes viselkedésünk a 
mészetben. 

 Nemzeti parkjaink 
bemutatása. 

Differenciált egyéni és 
kiscsoportos 2–3 fő egy 
gépnél, teljes osztály a 
bemutatónál. 

Tanári prezentáció, 
renciált egyéni, vagy kis-
csoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 

I 

Hardver: A teremben legalább 
egy számítógép kivetítővel. A 
gyakorláshoz csoportonként 
önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához és bem
táshoz legalább 1 számítóg
a teremben. 
Szoftver: Magyarország 
zeti parkjai (VESZPROG 
Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Internet: 
www.sulinet.hu/termved/ 
(Magyarország nemzeti park-
jai) 
Internet: 
www.kkapcsolat.hu/el_konyv 
/legalabb/index.htm (Leg-
alább ennyit… elektronikus 
könyv - letölthető /1,4 MB/ - 
természetvédelem témakör) 
Internet: 
www.ktm.hu/korny/allapot 
(Gazdaság és környezet, Hul-
ladék, Vízkészlet, Erdőva-
gyon) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 23. oldal 

http://www.sulinet.hu/termved/
http://www.kkapcsolat.hu/el_konyv�/legalabb/index.htm
http://www.kkapcsolat.hu/el_konyv�/legalabb/index.htm
http://www.ktm.hu/korny/allapot
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Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő, felismerő és rendszerező képességét, s az olvasási készségük is javul. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD - t a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Az internetes oldalakat csak előzetes letöltés után 
ajánlom, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni Internettel rendelkező gyerekeknek. 

Testünk és életműködésünk 
Testünk és életműködésünk  A témához kapcsoló-

dó képek, ábrák be-
mutatása. 

Egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni és kiscsoportos gyakor-
ló feladatok megoldása, 
differenciált egyéni, vagy 
kiscsoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. A gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Manó Élővilág / 
Ilyenek vagyunk (Profi - Mé-
dia Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a kör-
nyezetünk titkait! / Házunk 
tája (Kerekvilág Stúdió) 
Hardver: SzámítógépWIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Végtelen világ - A 
varázslatos emberi test 
(Panem Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 16MB RAM 
Szoftver: Az emberi test fel-
építése (Woodstone Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 24. oldal 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a szabályfelismerő, megfigyelő, rendszerező képességet. Javul a gyerekek manipulációs, eszközhasználat és gépkezelés készsége. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Ismétlésnél hagy-
juk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. 
 
Testünk mérhető tulajdon-
ságai. Életünk nélkülözhe-
tetlen környezeti feltételei-
nek vizsgálata. A környezet 
változásainak hatása éle-
tünkre. Egészséges életmód. 
Helyes napirend. Az egész-
ség és a sport. 

 A témához kapcsoló-
dó képek, ábrák be-
mutatása. 

Egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni gyakorló feladatok, dif-
ferenciált egyéni vagy kis-
csoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. A gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább egy számítógép a te-
remben. 
Szoftver: Manó Élővilág / 
Egészség, betegség (Profi - 
Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Harmónia - Egész-
séges táplálkozás (Automex 
Kft) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Herbárium - 
Gyógynövények (Kossuth 
Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 12MB RAM 
Internet: www.kkapcsolat.hu/ 
el_konyv/legalabb/index.htm 
(Legalább ennyit… elektroni-
kus könyv - letölthető /1,4 
MB/ - Egészség témakör) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 25. oldal 

http://www.kkapcsolat.hu/�el_konyv/legalabb/index.htm
http://www.kkapcsolat.hu/�el_konyv/legalabb/index.htm
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a szabályfelismerő, rendszerező, megfigyelőképességet. Javul a gyerekek eszközhasználata, arányérzékelése, manipulációs készsége. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Ismétlésnél hagy-
juk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. Az internetes oldalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illet-
ve differenciált házi feladatnak az otthoni Internettel rendelkező gyerekeknek. 

A betegség tünetei (rossz 
közérzet, láz, fájdalom, 
hasmenés, hányás, vérzés). 
A leggyakoribb fertőző be-
tegségek és megelőzésük. A 
védőoltások fontossága. 
A beteglátogatás, betegápo-
lás szabályai. 
A kuruzslás veszélyei. 

  Egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni gyakorló feladatok, dif-
ferenciált egyéni vagy kis-
csoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Manó Élővilág / 
Egészség, betegség (Profi - 
Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a kör-
nyezetünk titkait! / Házunk 
tája (Kerekvilág Stúdió) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: Herbárium - 
Gyógynövények (Kossuth 
Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Internet: www.kkapcsolat.hu/ 
el_konyv/legalabb/index.htm 
(Legalább ennyit… elektroni-
kus könyv - letölthető /1,4 
MB/ - Betegség témakör) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 26. oldal 

http://www.kkapcsolat.hu/�el_konyv/legalabb/index.htm
http://www.kkapcsolat.hu/�el_konyv/legalabb/index.htm
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a szabályfelismerő, rendszerező, megfigyelőképességet. Javul a gyerekek olvasási készsége, eszközhasználata, arányérzékelése, manipulációs 
készsége. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Ismétlésnél hagy-
juk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. Az internetes oldalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illet-
ve differenciált házi feladatnak az otthoni Internettel rendelkező gyerekeknek. 

Tájékozódási alapismeretek 
A tárgyak alaprajza. Kicsi-
nyítés rajzolással. Útvonal-
rajzok, térvázlatok, térkép-
szerű ábrázolások ismert te-
repről. A valóság térképi áb-
rázolása jelekkel. 
A négy fő világtáj. Az irány-
tű. 

  Egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni gyakorló feladatok, dif-
ferenciált egyéni vagy kis-
csoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben legalább egy 
számítógép kivetítővel. Gyakor-
láshoz minden tanulónak, 
vagy csoportonként önálló 
munkaállomás, differenciált 
munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. 
Szoftver: Fedezd fel - a kör-
nyezetünk titkait! / Világ kö-
rülöttünk (Kerekvilág Stúdió) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: Budapest tér - ké-
pekben (Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Magyarország CD - 
atlasz (Cartographia Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel - a Föld 
országait! (Kerekvilág Stúdió) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8 MB RAM 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 27. oldal 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A szoftverek az arányérzékelés, a megfigyelőképesség és tervezőképesség fejlesztésében hatásosak. Használatukkal fejlődik az olvasási készség, az eszközhasználat, 
a gépkezelés. 

Praktikus tanácsok 
A térképeket tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek 
nem jól sikerültek.  

Közlekedés 
A lakóhely jellemző közle-
kedési eszközei. A helyi és 
távolsági tömegközlekedés 
eszközei. Helyes és helyte-
len utazási szokásaink. 
A gyerekek, mint a balesetek 
okozói. 

  Egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél. 

Egyéni gyakorló feladatok 
végzése, differenciált 
egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás. 

GY 
M 
I 

Hardver: Gyakorláshoz min-
den tanulónak, vagy csopor-
tonként önálló munkaállo-
más, differenciált munkához 
legalább 1 számítógép a te-
remben. 
Szoftver: Manó Kaland / 
Kártyavár / Közlekedés (Pro-
fi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Internet: www.bkv.hu (a Bu-
dapesti Közlekedési Vállalt 
honlapja - Múzeum - ban régi 
közlekedési eszközök) 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a szabályfelismerő, rendszerező, megfigyelőképességet. Javul a gyerekek eszközhasználata, arányérzékelése, manipulációs készsége. 

Praktikus tanácsok 
Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. Az internetes oldalakat csak előzetes letöltés 
után ajánlom, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni Internettel rendelkező gyerekeknek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 28. oldal 

http://www.bkv.hu/
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Országismeret 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 29. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 30. oldal 

Élet a fővárosban és az or-
szág más vidékein. Hazánk 
fővárosa Budapest. 
Ismerkedés a főváros neve-
zetes és a gyerekek szem-
pontjából érdekes épületei-
vel, létesítményeivel, helyei-
vel. 

 Képek, filmrészletek 
bemutatása. 

Differenciált egyéni és 
kiscsoportos 2–3 fő egy 
gépnél, teljes osztály a 
bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni gyakorló feladatok, dif-
ferenciált egyéni vagy kis-
csoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Differenciált munkához 
legalább 1 számítógép a te-
remben, vagy csoportonként 
önálló munkaállomás. 
Szoftver: Budapest tér - ké-
pekben (Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Magyarország CD - 
atlasz (Cartographia Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a Föld 
országait! (Kerekvilág Stúdió) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: Bibliotheca 
multimediana - Magyarország 
műemlékkönyvtárai (Akadé-
mia Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 32MB RAM 
Szoftver: Pannon Enciklopé-
dia - A magyarság kézikönyve 
(Arcanum Adatbázis Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Budapesti állatkert 
(Cyberstone) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Budapest CD 
(Europress Hungaria) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Internet: 
www.budapestinfo.hu ( a Bu-
dapesti Turisztikai Hivatal 

http://www.budapestinfo.hu/
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a szabályfelismerő, rendszerező, megfigyelőképességet. Javul a gyerekek olvasási készsége, ítéletalkotása, eszközhasználata, arányérzékelése, 
manipulációs készsége. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD - ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Az internetes ol-
dalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni internettel rendelkező gyerekeknek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 31. oldal 
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4. évfolyam 

Ismeretforrások 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 32. oldal 



Szerzők: Bálint Szilvia, Schlotter Judit Tantárgy: Környezetismeret  
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3
Szoftver: Végtelen világ
  - A természet encik-
lopédiája (Panem Kft.) 

3. oldal 

Az ismeretforrások (gyer-
mekenciklopédiák, egyszerű 
képes határozók, térképe, 
álló és mozgóképek) fel-
használása a megismeréshez 
tanítói segítséggel. 
A tapasztalatok rögzítése 
élőszóban, rajzban, írásban 
tanítói segítséggel. 

 Csak ha nem ismerik 
a programot. 

Egyéni és kiscsoportos 2 
- 3 fő egy gépnél. 

Egyéni gyakorló felada-
tok, differenciált egyéni 
vagy kiscsoportos foglal-
kozás. 

Ú 
GY 
M 
I 
E 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Ablak-zsiráf (CD 
Multimédia - Europress 
Hungary) 
Hardver: Számítógép 
Win95/98 32MB RAM 
Szoftver: Az első enciklopé-
diám (WOODSTONE) 
Hardver: Számítógép Win 
95/98 64MB RAM 
Szoftver: Természeti Kisen-
ciklopédia (Magister) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Alfred Brehm - Az 
állatok világa (Kossuth Ki-
adó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a kör-
nyezetünk titkait! (Kerekvilág 
Stúdió) 
Hardver: SzámítógépWIN 
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: A Föld élővilága - 
Tájak és életközösségek - Az 
élőlények rendszerezése 
(Panem Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő és rendszerző képességét, növeli a szókincsüket, az olvasási, az eszköz és a géphasználat készségét fejleszti. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására ajánljuk. A kép és a hanganyag sokrétűen felhasználható. 

Környezetünk védelme 
A lakóhely levegőjének, vi-
zeinek tisztasága, szennye-
zettsége. Szennyező forrá-
sok a környezetben, a 
szennyezés hatása az élőlé-
nyekre, az emberre. A meg-
előzés, a védekezés lehető-
ségei. 

  Egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél. 

Egyéni gyakorló felada-
tok, differenciált egyéni 
vagy kiscsoportos foglal-
kozás. 

GY 
M 
I 

Hardver: Gyakorláshoz min-
den tanulónak, vagy csopor-
tonként önálló munkaállo-
más, differenciált munkához 
legalább 1 számítógép a te-
remben. 
Szoftver: Manó Élővilág / 
Levegő és víz (Profi - Média 
Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a kör-
nyezetünk titkait! / Világ kö-
rülöttünk (Kerekvilág Stúdió) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8 MB RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok a szabályfelismerő, koncentráló, megfigyelő és rendszerező képességet fejlesztik. Az önálló problémamegoldó képesség és az olvasási készség is fej-
lődik. 

Praktikus tanácsok 
Nagyon jó önálló és csoportmunkára egyaránt. Differenciált foglalkozást is lehetővé tesz. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megis-
mételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 34. oldal 
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Különválogató hulladék-
gyűjtés. 

  egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél. 

Egyéni vagy kiscsoportos 
gyakorló feladatok. 

GY 
M 

Hardver: Gyakorláshoz min-
den tanulónak, vagy csopor-
tonként önálló munkaállo-
más, differenciált munkához 
legalább 1 számítógép a te-
remben. 
Szoftver: Környezetvédelmi 
játék - floppy lemezen (Tetra 
Pak) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8 MB RAM 
Internet: www.kukabuvar.hu 
(a Hulladék Munkaszövetség 
honlapja) 
Internet: 
www.ktm.hu/korny/allapot 
(Hulladék) 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A program fejleszti a megfigyelő, térbeli tájékozódó, felismerő és rendszerző képességet. Fejlődik a gyerekek finommozgása, arányérzékelése. 

Praktikus tanácsok 
A programot ingyen kapták floppy lemezen az iskolák. Az internetes oldalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni In-
ternettel rendelkező gyerekeknek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 35. oldal 

http://www.kukabuvar.hu/
http://www.ktm.hu/korny/allapot
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Az élő természet alapismeretei 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 36. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 37. oldal 

A tanuló környezetében 
megfigyelhető élőhelyek jel-
lemzői. Az erdő, a füves és 
vizes élőhelyek néhány gya-
kori, jellemző növény- és ál-
latfajának jellemzői (mérete, 
testfelépítése, jellemző ré-
szei, szervei, táplálkozása, 
szaporodása, változása illet-
ve viselkedése, alkalmazko-
dása) 

 A témához kapcsoló-
dó képek, bemutatók, 
összefüggések bemu-
tatása. 

Egyéni és kiscsoportos 2 
- 3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni gyakorló feladatok, dif-
ferenciált egyéni vagy kis-
csoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Manó Élővilág / 
Erdőn, mezőn (Profi - Média 
Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Magyarország flórá-
ja és faunája - / Emlősállatok 
/ Halak, kétéltűek, hüllők 
(Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Alfred Brehm - Az 
állatok világa (Kossuth Ki-
adó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 12MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -az álla-
tok világát! (Kerekvilág Stú-
dió) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a kör-
nyezetünk titkait! / Termé-
szet (Kerekvilág Stúdió) 
Hardver: SzámítógépWIN 
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: A Föld élővilága - 
Tájak és életközösségek - Az 
élőlények rendszerezése 
(Panem Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A gyerekek megfigyelő, rendszerző, problémamegoldó képességét fejleszthetjük a leginkább. Az eszközhasználat, gépkezelés és olvasási készség fejlesztésében is 
szerepet játszik. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Ismétlésnél hagy-
juk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek.  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 38. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 39. oldal 

Az ember hatása az élőhe-
lyekre. A természet védel-
mének fontossága, védett 
helyi természeti értékek. 

 A témához kapcsoló-
dó képek, bemutatók, 
összefüggések bemu-
tatása. 

egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni gyakorló feladatok, dif-
ferenciált egyéni vagy kis-
csoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Magyarország flórá-
ja és faunája -/ Emlősállatok 
/ Halak, kétéltűek, hüllők 
(Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Alfred Brehm - Az 
állatok világa (Kossuth Ki-
adó) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -az álla-
tok világát! (Kerekvilág Stú-
dió) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: A Kárpát-medence 
mollusca faunája (Arcanum 
Adatbázis Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Pannon enciklopé-
dia - Magyarország állatvilága 
(Arcanum Adatbázis Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Hazánk növényvilá-
ga (ECOBIT) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Magyarország nem-
zeti parkjai (VESZPROG 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő és rendszerző képességét, növeli a szókincsüket, az olvasási, az eszköz és a géphasználat készségét fejleszti 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Ismétlésnél hagy-
juk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. Az internetes oldalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illet-
ve differenciált házi feladatnak az otthoni internettel rendelkező gyerekeknek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 40. oldal 
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Testünk és életműködésünk 
  A témához kapcsoló-

dó képek, bemutatók, 
összefüggések bemu-
tatása. 

Egyéni és kiscsoportos 2 
- 3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni gyakorló feladatok, dif-
ferenciált egyéni vagy kis-
csoportos foglalkozás. 

GY 
M 
I 
E 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Manó Élővilág / 
Egészség, betegség / Látunk, 
hallunk (Profi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Végtelen világ - A 
varázslatos emberi test 
(Panem Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 16MB RAM 
Szoftver: Az emberi test fel-
építése (Woodstone Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Biológia kikérdező 
2./ Az ember szervezete 
egészsége (dr. Hibbey szoft-
ver) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő és rendszerző képességét, növeli a szókincsüket, az eszköz és a géphasználat készségét fejleszti. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 41. oldal 
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Praktikus tanácsok 
A program egyéni és csoportos felhasználásra is igen alkalmas. Egyéni felhasználáshoz számítógép használat ismerete szükséges. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, 
hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. 

Az ember életkori szakaszai. 
A különböző korú emberek 
szervezetének, életműködé-
seinek, viselkedésének ösz-
szehasonlítása.. 

  Egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél. 

Egyéni gyakorló felada-
tok, differenciált egyéni 
vagy kiscsoportos foglal-
kozás. 

GY 
M 
I 

Hardver: Gyakorláshoz min-
den tanulónak, vagy csopor-
tonként önálló munkaállo-
más, differenciált munkához 
legalább 1 számítógép a te-
remben. 
Szoftver: Manó Kaland / 
Kártyavár / Családom (Profi 
- Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek szabályfelismerő, megfigyelő és rendszerző képességét, növeli a szókincsüket, az eszköz és a géphasználat készségét fejleszti. 

Praktikus tanácsok 
A program egyéni és csoportos felhasználásra is igen alkalmas. Egyéni felhasználáshoz számítógép használat ismerete szükséges. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és 
megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 42. oldal 
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Helyes és helytelen szokásaink 
Az egészséget károsító szo-
kások (dohányzás, alkohol-
fogyasztás, kábítószerezés) 
kialakulása, veszélye, felké-
szülés az elutasításukra. 
A reklámok hatása életmó-
dunkra. 

 A témához kapcsoló-
dó képek, bemutatók, 
összefüggések bemu-
tatása. 

Egyéni és kiscsoportos 2 
- 3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni gyakorló feladatok, dif-
ferenciált egyéni vagy kis-
csoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Végtelen világ - A 
varázslatos emberi test 
(Panem Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 16MB RAM 
Szoftver: Harmónia - Egész-
séges táplálkozás (Automex 
Kft) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Herbárium - 
Gyógynövények (Kossuth 
Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Internet: www.kkapcsolat.hu/ 
el_konyv/legalabb/index.htm 
(Legalább ennyit… elektroni-
kus könyv - letölthető /1,4 
MB/ - Egészség témakör) 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a gyerekek megfigyelő, rendszerező képességét, szókincsüket. Segít az eszközhasználat, a gépkezelési és a manipulációs készség kialakításá-
ban. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 43. oldal 

http://www.kkapcsolat.hu/�el_konyv/legalabb/index.htm
http://www.kkapcsolat.hu/�el_konyv/legalabb/index.htm
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Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD - ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Az internetes ol-
dalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni internettel rendelkező gyerekeknek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 44. oldal 
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Tájaink képekben 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 45. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 46. oldal 

  A témához kapcsoló-
dó képek, bemutatók, 
összefüggések bemu-
tatása. 

Egyéni és kiscsoportos 2 
- 3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni vagy kiscsoportos gya-
korló feladatok, differen-
ciált egyéni vagy kiscso-
portos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Budapest tér - ké-
pekben (Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Magyarország CD - 
atlasz (Cartographia Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Bibliotheca 
multimediana - Magyarország 
műemlékkönyvtárai (Akadé-
mia Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Pannon Enciklopé-
dia - A magyarság kézikönyve 
(Arcanum Adatbázis Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Magyarország nem-
zeti parkjai (VESZPROG 
Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Magiszter - Termé-
szeti kisenciklopédia / Táj-
egységek (Informania 
Digitalmedia Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a gyerekek általános intelligenciáját, logikáját, kreativitását. Fejlődik a kommunikációs, a szabályfelismerő képességük. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD - ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Az internetes ol-
dalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni internettel rendelkező gyerekeknek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 47. oldal 
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Közlekedés 
A kerékpáros közlekedés 
szabályai. A kerékpározás 
veszélyei. Utazás megterve-
zése. A kerékpáros balesetek 
elkerülése. 

 A témához kapcsoló-
dó képek, bemutatók, 
összefüggések bemu-
tatása. 

egyéni és kiscsoportos 2–
3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni vagy kiscsoportos gya-
korló feladatok, differen-
ciált egyéni vagy kiscso-
portos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Budapest tér - ké-
pekben (Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 12MB RAM 
Szoftver: Magyarország CD - 
atlasz (Cartographia Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Manó Kaland / 
Kártyavár / Közlekedés (Pro-
fi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8MB RAM 
Szoftver: Budapest CD 
(Europress Hungaria) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Internet: www.kmiif.hu (a 
Közlekedési Múzeum honlap-
ja) 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a gyerekek megfigyelő, rendszerező és szabályfelismerő képességét, szókincsüket. Segít az eszközhasználat, a gépkezelési és a manipulációs 
készség kialakításában. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 48. oldal 

http://www.kmiif.hu/
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Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Ismétlésnél hagy-
juk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. Az internetes oldalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illet-
ve differenciált házi feladatnak az otthoni internettel rendelkező gyerekeknek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 49. oldal 
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Országismeret 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 50. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 51. o

Szoftver: ZOO - 
Kittenberger (X-Info Kft.) 

ldal 

Hazánk természeti szépsé-
gei, kulturális emlékei, érté-
kei képekben. Településtí-
pusok (város, falu, tanya) 
Népcsoportok, kisebbségek 
hazánkban. Magyarok a ha-
táron túl. Híres magyarok, 
hírünk a világban. A lakó-
hely nevezetes szülöttei. 

 A témához kapcsoló-
dó képek, bemutatók, 
összefüggések bemu-
tatása. 

Egyéni és kiscsoportos 2 
- 3 fő egy gépnél, teljes 
osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, egyé-
ni és kiscsoportos gyakor-
ló feladatok, differenciált 
egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Hardver: A teremben leg-
alább egy számítógép kivetí-
tővel. Gyakorláshoz minden 
tanulónak, vagy csoporton-
ként önálló munkaállomás, 
differenciált munkához leg-
alább 1 számítógép a terem-
ben. 
Szoftver: Magyarország CD - 
atlasz (Cartographia Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Fedezd fel -a Föld 
országait! (Kerekvilág Stúdió) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 8 MB RAM 
Szoftver: Bibliotheca 
multimediana - Magyarország 
műemlékkönyvtárai (Akadé-
mia Kiadó) 
Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 32MB RAM 
Szoftver: Pannon Enciklopé-
dia - /A magyarság kéziköny-
ve / Magyarország állatvilága 
(Arcanum Adatbázis Kft.) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Hazánk növényvilá-
ga (ECOBIT) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 
Szoftver: Budapesti állatkert 
(Cyberstone) 
Hardver: Számítógép WIN 
95/98 32MB RAM 

Hardver: Számítógép WIN 
3.1/95 4MB RAM 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a szabályfelismerő, rendszerező, megfigyelőképességet. Javul a gyerekek olvasási készsége, ítéletalkotása, eszközhasználata, arányérzékelése, 
manipulációs készsége. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD - ket a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Az internetes 
dalakat csak előzetes letöltés után ajánlom, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni internettel rendelkező gyerekeknek. 

ol-

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 52. oldal 
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