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1. évfolyam 

A természetes és mesterséges környezet anyagai 
tár-A lakás, az iskola, a játszótér 

gyai és anyagaik. A természetes
anyagok. A feldolgozott
tott) anyagok. 

 
 (átalakí-

felada- Gomb-1  Kiscsoportos (2-3 gyerek egy 
gépnél) 

Kiscsoportos gyakorló 
tok 

GY 
M 
I 

Szoftver: Manó Kaland / 
domb / Az anyagok (Profi - Média 
Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN3.1/95 
8MB RAM.. 

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

Praktikus tanácsok 
Gyakorláshoz csoportonként önálló munkaállomás, differenciált munkához legalább 1 számítógép a teremben. 
Csak azoknak a gyerekeknek, akik 1. osztálytól tanulnak informatikát. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. 

Az anyagokhoz kötődő mesterségek és szakmák. 
csiszolópa-Az olló, a vonalzó, a 

pír és a mintázó eszközök r
deltetésszerű és balesetmente
használata 

en-
s 

mun-
eg 

 

1 Leírások, képek régi és mai 
agyagból készült tárgyakról.

Teljes osztály frontális 
kával a bemutatónál, esetl
differenciált egyéni munka.

Tanári prezentáció. Ú 
GY 
M 
I 
E 

Internet: www.keramia.lap.hu (ke-
rámiával kapcsolatos fogalmak, ké-
pek) 
Internet: www.muzeum.lap.hu 
lönféle múzeumok honlapja) 

dif

(kü-

fe-
gép a 

Hardver: A bemutatóhoz és a 
renciált munkához egy számító
teremben, lehetőleg kivetítővel.  

Fejlesztendő képességek, készségek: 
ességét. 

t segíti. Csak azoknak a gyerekeknek, akik 1. osztálytól tanulnak informatikát, és ha már tudnak olvasni. Az Internetes oldalak csak előzetes letöltés után ajánlottak. 

Fejleszti a gyerekek megfigyelő, osztályozó és rendszerző kép

Praktikus tanácsok: 
Inkább a pedagógus felkészülésé

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 

http://www.keramia.lap.hu/
http://www.muzeum.lap.hu/
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A gyalogos közlekedés szabályai. 
A biztonságos tömegközlekedés. 2 Képek a régi közlekedési 

eszközökről. 
Kiscsoportos (2-3 gyerek egy 
gépnél) 

Kiscsoportos gyakorló 
tok, tanári prezentáció. 

felada-

ás, diffe-
1 számí-

IN 95/98 

-
1 számí-
tóhoz 

Ú 
GY 
M 
E 

Szoftver: Manó Kaland / Kártyavár 
/ Közlekedés (Profi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN3.1/95 
8MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállom
renciált munkához legalább 
tógép a teremben. A bemutatóhoz 
egy számítógép a teremben, lehető-
leg kivetítővel. 
Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Közle-
kedés (Informania Digitalmedia 
Kft.) 
Hardver: Számítógép: W
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe
renciált munkához legalább 
tógép a teremben. A bemuta
egy számítógép a teremben, lehető-
leg kivetítővel. 
Internet: www.kmiif.hu (a Közlek
dési Múzeum honlapja) 

e-

a 
Hardver: A bemutatóhoz és a diffe-
renciált munkához egy számítógép 
teremben, lehetőleg kivetítővel. 

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

Csak azoknak a gyerekeknek, akik 1. évfolyantól tanulnak informatikát. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. Az In-
töltés után ajánlottak. Érthetővé, felismerhetővé válnak az eszközök, a történeti fejlődésük is nyomon követhető. 

Praktikus tanácsok 

ternetes oldalak csak előzetes le

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 

http://www.kmiif.hu/
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2. évfolyam 

A természetes és mesterséges környezet. 
Védekezés a környezet kellemet-
len hatásai ellen. A lakóhely, és a 
lakótér. Az ember természetát-
alakító munkája 

2  Egyéni és kiscsoportos (2-3 
gyerek egy gépnél) 

egyéni és kiscsoportos gyakor-
ló feladatok 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: Manó Kaland / Kártyavár 
/ Lakóhelyünk (Profi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN3.1/95 
8MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. 
Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Lakások, 
épületek, építmények (Informania 
Digitalmedia Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. 
Szoftver: Építőművészet Magyaror-
szágon (Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. A bemutatóhoz és a 
differenciált munkához egy számító-
gép a teremben, lehetőleg kivetítő-
vel. 
Internet: www.levego.hu (a Levegő 
Munkacsoport honlapja) 
Internet: 
www.ktm.hu/korny/allapot (Gazda-
ság és környezet, Hulladék, Vízkész-
let, Erdővagyon) 
Hardver: A bemutatóhoz és a diffe-
renciált munkához egy számítógép a 
teremben, lehetőleg kivetítővel. 

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

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

http://www.levego.hu/
http://www.ktm.hu/korny/allapot
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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 Internetes oldalak csak előzetes letöltés után ajánlottak. A tanuló a programok használata során felismeri az élőlények és életfeltételei közötti 
meghatározó viszonyt, s hogy a természet jelenségei egymással összefüggnek. 

A papírkészítés folyamata 
A papírkészítés folyamata. 2 A témához kapcsolódó ké-

pek, bemutatók megmuta-
tása. 

Teljes osztály, egyéni, vagy 2–
3 fős csoport. 

Tanári prezentáció, differenci-
ált egyéni, vagy kiscsoportos 
munka. 

Ú 
I 

Szoftver: Bibliotheca multimediana - 
Magyarország műemlékkönyvtárai / 
A papírgyártás története (Akadémiai 
Kiadó) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. A bemutatóhoz és a 
differenciált munkához egy számító-
gép a teremben, lehetőleg kivetítő-
vel. 
Szoftver: Papírok és textúrák (Kos-
suth Kiadó) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32 MB RAM. A bemutatóhoz és a 
differenciált munkához egy számító-
gép a teremben, lehetőleg kivetítő-
vel. 

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-t a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. A képanyag sokrétűen felhasználható. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 
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A makett 
Az elrendezés, az esztétikum és 
az egyensúly szerepe. 

3  Egyéni és kiscsoportos 2–3 fő 
egy gépnél 

Egyéni feladatmegoldás. M Szoftver: Comenius Logo program / 
Demo programok / Merlin (Prog-
ram beszerezhető az ISZE - n ke-
resztül) 
Hardver: Számítógép: WIN 
3.1/95/98 - 386-os gépen is fut 
Szoftver:  Looney Tunes - Taz és 
Csőrike flúgos farmja (Modern Me-
dia Service Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben és nyomtató. 
Szoftver:  Looney Tunes - Tapsi 
Hapsi kalandjai a Vadnyugaton 
(Modern Media Service Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben és nyomtató. 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok használata fejleszti az arányérzékelés, a képzelet, a pontosság, a formautánzás, a manipulációs és a rajzkészséget. Fejlődik a gyerekek térbeli tájékozódó képessége, tervező képessége, 
pontosság, a döntés és értékelés képessége. 

Praktikus tanácsok 
A két városépítő programhoz nyomtató (lehet színes) szükséges, amivel kinyomtatható a gyerekek által kiválasztott, összeállított ház alakrajza, melyet kivágás után lehet összeragasztani. A program 
térhatásban is megmutatja a kész alakzatot, s még javíthatók a hibák. Az ismeretek élményekben gazdagon épülnek be a tapasztalatokba. Ebben az életkorban még a pedagógus többet kell, hogy 
segítsen a gyerekek ötleteinek megvalósításában. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 6. oldal 
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A biztonságos közlekedés 
A forgalomirányítás szerepe a 
közlekedés biztonságában. A 
forgalomirányítás jelzései. Jelző-
táblák, jelzőlámpák, gyalogátke-
lőhelyek. Vasúti átjáró, sorompó, 
fénysorompó 

2 A témához kapcsolódó ké-
pek, bemutatók megmuta-
tása. 

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

 Ú Szoftver: Manó Kaland / Kártyavár 
/ Közlekedés (Profi - Média Kft.) GY 

M 
I 

Hardver: Számítógép: WIN3.1/95 
8MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. 
Szoftver:  A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Közle-
kedés (Informania Digitalmedia 
Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. A bemutatóhoz 
egy számítógép a teremben, lehető-
leg kivetítővel. 
Internet: 
www.extra.hu/mosz/vforgalom.htm 
(Vasúti fogalmak laikusok számára - 
Vasutas Szakszervezet honlapja) 
Hardver: A bemutatóhoz és a diffe-
renciált munkához egy számítógép a 
teremben, lehetőleg kivetítővel. 

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

Praktikus tanácsok 
A program egyéni és csoportos felhasználásra is igen alkalmas. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. Az Internetes ol-
dalak csak előzetes letöltés után ajánlottak. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 7. oldal 

http://www.extra.hu/mosz/vforgalom.htm
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A házi munkák fajtái. 
A takarékoskodás fontossága. 1 A témához kapcsolódó ké-

pek, bemutatók megmuta-
tása. 

Teljes osztály a bemutatónál, 
differenciált egyéni, vagy kis-
csoportos munka. 

Tanári prezentáció, differenci-
ált egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Segítség 
a háztartásban (Informania 
Digitalmedia Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. A bemutatóhoz és a 
differenciált munkához egy számító-
gép a teremben, lehetőleg kivetítő-
vel. 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő és rendszerző képességét. 

Praktikus tanácsok 
Inkább a pedagógus felkészülését segíti. Differenciált munkában a tehetséges tanulóknak adható feladat. 

A ruházkodás 
A ruhák anyagai és azok szárma-
zása. A gyapjú földolgozása. A 
textil megmunkálása. 

1 A témához kapcsolódó ké-
pek, bemutatók megmuta-
tása. 

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

Tanári prezentáció, egyéni és 
kiscsoportos gyakorló felada-
tok, differenciált egyéni vagy 
kiscsoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: Fedezd fel környezetünk 
titkait! / Házunk tája (Kerekvilág 
Stúdió) 
Hardver: Számítógép: WIN 3.1/95 
8MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. A bemutatóhoz 
egy számítógép a teremben, lehető-
leg kivetítővel. 
Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Fonás, 
szövés (Informania Digitalmedia 
Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32 MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. A bemutatóhoz 
egy számítógép a teremben, lehető-
leg kivetítővel. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 8. oldal 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő, felismerő és rendszerző képességét, és az olvasási készséget. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD - t a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására.  

Szolgáltatások 
 1 Az Int

sek bemutatása. 
erneten való keresé- Teljes osztály a bemutatónál. tanári prezentáció. GY 

M 
I 

Internet: www.lap.hu (keresés témák 
szerint) 
Internet: www.origo.hu (keresés té-
mák szerint) 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a rendszerező, megfigyelőképességet, a géphasználatot.  

Praktikus tanácsok 
Az Internet gyakorlati hasznosságának bemutatása konkrét példákon. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 9. oldal 

http://www.lap.hu/
http://www.origo.hu/
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3. évfolyam 

Élővilág és tárgyi környezet 
A biológiai élőhelyek hasznosít-
ható anyagai. A hasznosítható 
élettelen anyagok 

1 A témához kapcsolódó ké-
pek, bemutatók megmuta-
tása. 

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

Tanári prezentáció, egyéni és 
kiscsoportos gyakorló felada-
tok, differenciált egyéni vagy 
kiscsoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: Manó Kaland / Gomb-
domb / Az anyagok (Profi - Média 
Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN3.1/95 
8MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. 
Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Üveg, 
tükör (Informania Digitalmedia Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32 MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. A bemutatóhoz 
egy számítógép a teremben, lehető-
leg kivetítővel. 

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

Praktikus tanácsok 
Nagyon jó önálló és csoportmunkára egyaránt. Differenciált foglalkozást is lehetővé tesz. Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól 
sikerültek. Elősegíti az élő és élettelennel kapcsolatos fogalomalkotásokat. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 10. oldal 
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A lakás szerkezete 
Az emberi alkotással létrehozott 
belső terek esztétikája 

2  Egyéni és kiscsoportos 2–3 fő 
egy gépnél. 

Egyéni feladatmegoldás. M Szoftver: Looney Tunes - Taz és 
Csőrike flúgos farmja (Modern Me-
dia Service Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben és nyomtató. 
Szoftver: Looney Tunes - Tapsi 
Hapsi kalandjai a Vadnyugaton 
(Modern Media Service Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben és nyomtató. 
Szoftver:  A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Bútor 
(Informania Digitalmedia Kft.)  
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. A bemutatóhoz 
egy számítógép a teremben, lehető-
leg kivetítővel. 
Szoftver: Építőművészet Magyaror-
szágon (Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. A bemutatóhoz és a 
differenciált munkához egy számító-
gép a teremben, lehetőleg kivetítő-
vel. 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok használata fejleszti az arányérzékelés, a képzelet, a pontosság, a formautánzás, a manipulációs és a rajzkészséget. Fejlődik a gyerekek térbeli tájékozódó képessége, kreativitása, terve-
ző képessége, pontosság, a döntés és értékelés képessége. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 11. oldal 
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Praktikus tanácsok 
Mindkét programhoz nyomtató (lehet színes) szükséges, amivel kinyomtatható a gyerekek által kiválasztott, összeállított ház alakrajza, melyet kivágás után lehet összeragasztani. A program térha-
tásban is megmutatja a kész alakzatot, s még javíthatók a hibák. A pedagógus segítőtársként van jelen, figyeli a tanulók munkáját, segítséget ad a gyengébbeknek. 

A közlekedés kialakulása 
A kerék szerepének fontossága. 
Utazás a városban. Utazás vas-
úton Közlekedésbiztonság. 

1 A témához kapcsolódó ké-
pek, bemutatók megmuta-
tása. 

Differenciált egyéni és kiscso-
portos 2–3 fő egy gépnél, tel-
jes osztály a bemutatónál. 

Tanári prezentáció, differenci-
ált egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Közle-
kedés (Informania Digitalmedia 
Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32 MB RAM. A bemutatóhoz és a 
differenciált munkához egy számító-
gép a teremben, lehetőleg kivetítő-
vel. 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő és rendszerző képességét. 

Praktikus tanácsok 
Differenciált munkában a tehetséges tanulóknak adható feladat. 

Háztartási eszközök 
Háztartási eszközök és biztonsá-
gos használatunk. 

1 A témához kapcsolódó ké-
pek, bemutatók megmuta-
tása. 

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

tanári prezentáció, egyéni és 
kiscsoportos gyakorló felada-
tok, differenciált egyéni vagy 
kiscsoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Segítség 
a háztartásban (Informania 
Digitalmedia Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32 MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. A bemutatóhoz 
egy számítógép a teremben, lehető-
leg kivetítővel. 

Fejlesztendő képességek, készségek: 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő és rendszerző képességét. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 12. oldal 
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Praktikus tanácsok: 
Differenciált munkában a tehetséges tanulóknak adható feladat. 

Lakóhelyi szolgáltatások 
 1 Az Int

sek bemutatása. 
erneten való keresé- Teljes osztály a bemutatónál. Tanári prezentáció. Gy 

M 
I 

Internet: www.lap.hu (keresés témák 
szerint) 
Internet: www.origo.hu (keresés 
mák szerint) 

té-

Internet: A település honlapjának 
vizsgálata. 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a rendszerező, megfigyelőképességet, a géphasználatot.  

Praktikus tanácsok 
Az Internet gyakorlati hasznosságának bemutatása konkrét példákon. 

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

http://www.lap.hu/
http://www.origo.hu/
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4. évfolyam 

Épített környezet 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 14. oldal 
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Korszerű építmények: épületek, 
utak, alagutak, hidak, felüljárók, 
toronyházak, tornyok. A nagyvá
rosi élet. 

-

ké-
uta-

s, diffe-
1 számí-

e-

98 

-
1 számí-
tó. 

, 

-

tatóhoz 
lehető-

hoz és a 
ó-

2 A témához kapcsolódó 
pek, bemutatók megm
tása. 

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

Tanári prezentáció, egyéni és 
kiscsoportos gyakorló felada-
tok, differenciált egyéni vagy 
kiscsoportos foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: Looney Tunes - Tapsi 
Hapsi kalandjai a Vadnyugaton 
(Modern Media Service Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomá
renciált munkához legalább 
tógép a teremben és nyomtató. 
Szoftver: Looney Tunes - Taz és 
Csőrike flúgos farmja (Modern M
dia Service Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe
renciált munkához legalább 
tógép a teremben és nyomta
Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Lakások
épületek, építmények (Informania 
Digitalmedia Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. A bemu
egy számítógép a teremben, 
leg kivetítővel. 
Szoftver: Építőművészet Magyaror-
szágon (Kossuth Kiadó) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. A bemutató
differenciált munkához egy számít
gép a teremben, lehetőleg kivetítő-
vel. 
Internet: www.bibl.u_szeged.hu/ 
ha/margithid (a Margithíd újjáépít
se) 

é-

e-
a 

títővel. 

Hardver: A bemutatóhoz és a diff
renciált munkához egy számítógép 
teremben, lehetőleg kive

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 15. oldal 

http://www.bibl.u_szeged.hu/�ha/margithid
http://www.bibl.u_szeged.hu/�ha/margithid
http://www.bibl.u_szeged.hu/�ha/margithid
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Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok használata fejleszti az arányérzékelés, a képzelet, a pontosság, a formautánzás, a manipulációs és a rajzkészséget. Fejlődik a gyerekek térbeli tájékozódó képessége, kreativitása, 
ző képessége, pontosság, a döntés és értékelés képessége. 

terve-

ere-
 A 

ké-
uta-

differenci-
tos 

Praktikus tanácsok 
A két városépítő programhoz nyomtató (lehet színes) szükséges, amivel kinyomtatható a gyerekek által kiválasztott, összeállított ház alakrajza, melyet kivágás után lehet összeragasztani. A program 
térhatásban is megmutatja a kész alakzatot, s még javíthatók a hibák. Az Internetes oldal csak előzetes letöltés után ajánlott, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni Internettel rendelkező 
gyerekeknek. 

Az anyagok vizsgálata 
A szerkezeti 
anyagok és sz
pük. Az üveg.
műanyagok. 

1 A témához kapcsolódó 
pek, bemutatók megm
tása. 

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

Tanári prezentáció, 
ált egyéni vagy kiscsopor
foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Üveg, 
tükör (Informania Digitalmedia Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32MB RAM. A bemutatóhoz és a 
differenciált munkához egy számító-
gép a teremben, lehetőleg kivetítő-
vel. 
Internet: www.szilank.hu/sztori/ 
sztori_hu.html (Üvegsztori, az üveg 
története) 
Hardver: A bemutatóhoz és a diffe-
renciált munkához egy számítógép a 
teremben, lehetőleg kivetítővel. 

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-t a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. Az Internetes oldal csak előzetes letöltés után aján-
lott, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni Internettel rendelkező gyerekeknek. 

Az anyagok átalakítása 
Az alapanyag, a résztermék, a 
félkész termék, a termék, a hulla-
dék és a melléktermék fogalma. 

1 A témához kapcsolódó ké-
pek, bemutatók megmuta-
tása. 

Teljes osztály a bemutatónál. Tanári prezentáció, differenci-
ált egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Internet: www.kukabuvar.hu (Hulla-
dék Munkaközösség Folyóirata) 
Hardver: A bemutatóhoz és a diffe-
renciált munkához egy számítógép a 
teremben, lehetőleg kivetítővel. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 16. oldal 

http://www.szilank.hu/sztori/�sztori_hu.html
http://www.szilank.hu/sztori/�sztori_hu.html
http://www.kukabuvar.hu/
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Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő és rendszerző képességét, növeli a szókincsüket. 

Praktikus tanácsok 
Az Internetes oldal csak előzetes letöltés után ajánlott, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni Internettel rendelkező gyerekeknek. 

Hagyományos technológiák 
Hagyományos technológiák a 
ház körül és a kézművességben. 

1 A témához kapcsolódó ké-
pek, bemutatók megmuta-
tása. 

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

Tanári prezentáció, differenci-
ált egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Fonás, 
szövés, Segítség a háztartásban 
(Informania Digitalmedia Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32 MB RAM. A bemutatóhoz és a 
differenciált munkához egy számító-
gép a teremben, lehetőleg kivetítő-
vel. 

Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő és rendszerző képességét, növeli a szókincsüket. 

Praktikus tanácsok 
A komolyabb megfogalmazásokat tartalmazó CD-t a tanító bemutatásában ajánljuk, illetve a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatására. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 17. oldal 
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A modern közlekedés eszközei. 
Szárazföldi, vízi és légi közleke-
dés. Helyi és távolsági közleke-
dés. 

1 A témához kapcsolódó ké-
pek, bemutatók megmuta-
tása. 

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

Tanári prezentáció, egyéni 
vagy kiscsoportos gyakorló 
feladatok, differenciált egyéni 
vagy kiscsoportos foglalkozás.

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: A világ 1000 csodája I. - 
Találmányok és feltalálók / Közle-
kedés (Informania Digitalmedia 
Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 95/98 
32 MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. A bemutatóhoz 
egy számítógép a teremben, lehető-
leg kivetítővel. 
Szoftver: Manó Kaland / Kártyavár 
/ Közlekedés (Profi - Média Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN 3.1/95 
8MB RAM. Gyakorláshoz csopor-
tonként önálló munkaállomás, diffe-
renciált munkához legalább 1 számí-
tógép a teremben. 

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

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

Az időjárásnak megfelelő öltözködés 
 1  Egyéni, vagy kiscsoportos (2–

3 gyerek egy gépnél) 
Egyéni, kiscsoportos gyakorló 
feladatok, differenciált egyéni 
munka. 

GY 
M 
I 

Szoftver: Manó Kaland / Gomb-
domb / Az időjárás (Profi - Média 
Kft.) 
Hardver: Számítógép: WIN3.1/95 
8MB RAM. Gyakorláshoz egyénen-
ként, vagy csoportonként önálló 
munkaállomás, differenciált munká-
hoz legalább 1 számítógép a terem-
ben. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 18. oldal 
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Fejlesztendő képességek, készségek 
Fejleszti a gyerekek megfigyelő, képzelő és rendszerző képességét, növeli a szókincsüket, az eszköz, finommozgás és a géphasználat készségét fejleszti. 

Praktikus tanácsok 
Ismétlésnél hagyjuk a gyerekeket, hogy átlépjenek feladatokat, és megismételjék azokat, amelyek nem jól sikerültek. 

A lakásból elérhető legfontosabb szolgáltatások 
 ern1 Az Int

sek bemutatása. 
eten való keresé- Teljes osztály a bemutatónál, 

differenciált egyéni, vagy kis-
csoportos munka. 

Tanári prezentáció, differenci-
ált egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás. 

GY 
M 
I 

Internet: www.lap.hu (keresés témák 
szerint) 
Internet: www.origo.hu (keresés té-
mák szerint) 
Internet: A település honlapjának 
megismerése 

Fejlesztendő képességek, készségek 
A programok fejlesztik a rendszerező, megfigyelőképességet, a géphasználatot.  

Praktikus tanácsok 
Az Internet gyakorlati hasznosságának bemutatása konkrét példákon. Az Internetes oldal csak előzetes letöltés után ajánlott, illetve differenciált házi feladatnak az otthoni Internettel rendelkező 
gyerekeknek. 

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

http://www.lap.hu/
http://www.origo.hu/
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