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BIOLÓGIA 5. – TANMENET  
 TÖMBÖSÍTETT HALADÁSI TERV 

 
 

1. Év eleji ismétlés 
I. 

1. Balesetvédelem, szervezési feladatok 
2. Hogyan tanuljuk a biológiát? 
3. Év eleji ismétlés: a növények részei, a virág részei 
 
 

2. Ősz a kertben 
II. 

4. A szilvafa 
5. Gyakorlás 
6. Az almafa 

III. 
7. A szőlő 
8. A paradicsom és a paprika 
9. A fejes káposzta 

IV . 
10. Gyakorlás 
11. A sárgarépa és a petrezselyem 
12. A kertek kártevői 

V . 
13. A rovarok testfelépítése és szaporodása IKT 
14. A kert madarai és védelmük IKT 
15. Megfigyelések – vizsgálódások IKT 

VI. 
16. Összefoglalás 
17. Témazáró dolgozat 
18. A háziasítás története 

 
 

3. Állatok a házban és a ház körül 
VII. 

19. Állatok testfelépítése 
20. A házi kutya 
21. A házi macska 

VIII. 
22. A házi sertés 
23. A szarvasmarha 
24. A kérődző és nem kérődző patások 

IX. 
25. A házi tyúk 
26. A házi kacsa 
27. Háziállatok tenyésztése IKT 

X. 
28. A házi veréb és a füstifecske 
29. A házi egér és a vándorpatkány 
30. Járványos betegségek IKT 
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XI. 

31. Kedvtelésből tartott állatok 
32. Megfigyelések – vizsgálódások 
33. Összefoglalás 

 
 

4. Tavasz a kertben 
XII. 

34. Témazáró dolgozat 
35. Megjött a tavasz 
36. Megfigyelések – vizsgálódások IKT 

XIII. 
37. A vöröshagyma 
38. A tulipán 
39. Az évelő növények 

XIV. 
40. A burgonya 
41. A veteményborsó IKT 
42. A veteménybab IKT 

XV. 
43. A földigiliszta IKT 
44. Bogarak a kertben 
45. A bogarak szaporodása IKT 

XVI. 
46. A májusi cserebogár IKT 
47. Vegyszerek nélkül 
48. Biogazdálkodás IKT 

XVII. 
49. Élelmezés – egészség IKT 
50. Összefoglalás 
51. Gyakorlás IKT 

 
 

5. Év végi ismétlés 
XVIII. 

52. Témazáró dolgozat 
53. Év végi összefoglalás – fogalmak, összefüggések  
54. Terepgyakorlat (tantermen kívüli tanóra) 

 
 
 
- Vastagon szedve 18 db „nem szakrendszerű” tanóra.  
- Az SNI tanulók vonatkozó, könnyített továbbhaladási feltételei és a szükséges, általánosan 
alkalmazott segítő módszerek az iskola SNI tanterve szerint. 
- IKT 14 db / 25 % 
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TÉMAKÖRÖK ÉS ÓRASZÁMOK TÁBLÁZATA 
 
 

Témakör Új ismeret fel-
dolgozása 

Munkáltatás 
– gyakorlás 

Összefoglalás 
– ellenőrzés 

Összóraszám 

1. Év eleji ismétlés - - 3 3 

2. Ősz a kertben 9 3 3 15 

3. Állatok a házban 
és a ház körül 

11 5 2 18 

4. Tavasz a kertben 10 6 (4) 2 18 (16) 

5. Év végi ismétlés - - 2 2 

Összesen 30 14 (12) 12 56 (54) 
 
A tömbösítés és az AB hetes órarend miatt előreláthatólag 2 tanóra (munkáltatás – Tavasz a 
kertben) elmarad, így a haladási terv 54 tanórára készült.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

BEVEZETŐ 
A tanmenet a Mozaik Kiadó által megjelentetett – Természetismeret 5–6. évfo-

lyamának tantervéhez és a kiadó 5. osztályos tankönyvcsaládjához készült. (A 
felsőtagozat számára 2003-ban kiadott 1. sz. óratervi javaslathoz.) 

Tartalmazza az 5. évfolyam témaköreinek céljait, feladatait és ezek előzmé-
nyeit, valamint a tantárgyak közötti kapcsolódások lehetőségeit. 

Órákra bontva bemutatja a legfontosabb ismereteket (tények, jellemzők, fogal-
mak, folyamatok, összefüggések) és a feldolgozás során alkalmazható tanulói te-
vékenységeket. Utóbbiakat a tanulók képességfejlesztésének alárendelve és az 
eszközökkel összekapcsolva, sorolja fel. 

Az új fogalmakat dőlt betűvel jelzi – abban az esetben is, ha megelőzően azo-
kat köznyelvi szinten használták ugyan, de az adott tanítási egységnél jelentő-
sen bővültek a tartalmi jegyeik. 

Az összefüggések, folyamatok közül a tanmenet csak a legfontosabbakat emeli 
ki. A tanulói tevékenységeknél a szövegértelmezést, válogató olvasást, az ábra- 
és képelemzést, munkafüzeti feladatmegoldást csak ott jelöli, ahol alkalmazása 
kiemelten fontos. A vizsgálódások, kísérletek, megfigyelések, mérések azonban a 
természettudományos megismerés módszereit közvetítve az ismeretszerzési, feldol-
gozási és alkalmazási képességek fejlesztési követelményeinek teljesítéséhez ad-
nak segítséget. Megismertetik, használtatják az eszközöket és segítenek a ta-
pasztalatok megfogalmazásában, rögzítésében. 

A tanmenet utal az iskoláknál többnyire meglévő eszközök használatára. Ezeket 
a 4–5. osztály régi környezetismeretéhez vagy a földrajzhoz, biológiához készült 
transzparensekből, diákból ki lehet válogatni. Sok iskola azonban már rendelke-
zik tekintélyes mennyiségű új – saját gyűjtésű – diakép- és videóanyaggal. Be-
tervezésükkel még kiegészíthető az eszközök listája. 

A tanulók számára ajánlott könyvek felsorolása főként a közelmúltban megje-
lenteket tartalmazza. Ezek több órán használhatók és alkalmasak folyamatos bú-
várkodásra, előzetes anyaggyűjtésre és motivációra is. 

Ajánlott irodalom: 
Annabel, Craig és Cliff Rosney: Természettudományi Kisenciklopédia (Park 
Usborne, 1994.) 
Claude Lux: Kalandozások és felfedezések a természetben (Magyar Könyvklub, 
1997.) 
1000 kérdés 1000 válasz (Alexandra, 1995.) 
Földrajzi Kisenciklopédia (Park, 1996.) 
Jan Elliot–Coli King: Enciklopédia gyerekeknek (Park, 1996.) 
Jeanice van Cleave: Könnyű és játékos gyakorlatok a földrajz játékos tanulásához 
(Springer Hungarica, 1994.) 
Judith Hann: Barangolás a tudomány világában (Panemex Kft. és Grafo Kft., 2000.) 
Kőzetek és ásványok (Szemtanú sorozat, Park, 1996.) 
Nézd milyen a Föld! (Passage, 1996.) 
Nézd milyen a hegyvidék! (Passage, 1998.) 
Otthonunk a Föld (Mi micsoda sorozat, Tessloff Babilon, 1998.) 
Tudomány Nagy enciklopédia (Passage, 2000.) 
Veronique Babin: Mini enciklopédia (Passage, 1994.) 
Varga A.–Varga D.: Ég és Föld (Mars, 1985.) 
Jól felkészültem-e? Természetismeret 5. Mozaik Kiadó, Szeged, 2004. 

Jelmagyarázat: 
A. vizsgálódás, megfigyelés anyagai 
Appl. applikációs képsorozat az 5–6. osztály számára (Mozaik Kiadó) 
Dk. diakép 
Dm. domborzati makett 
E. eszközök a vizsgálódáshoz, kísérletezéshez 
Ea. Első atlaszom 
É. élő, természetből hozott anyag 
Fk. Fk. faliképsorozat a Természetismeret, 5. évfolyamának tanításához. 

Comenius Kiadó Kft., Koppány. 
Ft. falitérkép 
H. homokasztal, homoktálcák 
M. modell 



 

 6 

Mf. munkafüzet 
Pr. preparátum (szárított, tartósított készítmények) 
Tk.á.k. tankönyv ábrái, képei 
Tt. tematikus térkép 
Tr.I. transzparenssorozat a 4–5. osztályos környezetismeret és a 7. osztályos 

biológia anyagának tanításához, OOK. Veszprém, 1982–83. 
Tr.II. Transzparenssorozat az 5. osztályos Természetismeret tanításához, 

Mozaik Kiadó, Szeged, 2004. 
V.: videófilm 
A tantervben a munkáltatást (kísérletezést), gyakorlást , az összefoglaló, el-
lenőrző órákat  jelöli. 

 
TANMENET 

I. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS (3) 

II. ŐSZ A KERTBEN (14) 
Cél 
Feleleveníteni, rendszerezni és alkalmaztatni a növény testfelépítésének és mű-
ködésének a környezetismeret 1–4. évfolyamán tanult alapismereteit. 
Továbbfejleszteni a tanulók tudását az egészséges táplálkozás szempontjából leg-
jelentősebb gyümölcs- és zöldségfélékkel kapcsolatos ismeretekben. 
Megláttatni és tudatosítani a növények környezete, szervezete, élettartama, va-
lamint tápanyagtartalma és felhasználása közti oksági összefüggéseket. 
Felismertetni a gyümölcs- és zöldségfélék leggyakoribb kártevőit és azok kárté-
telét. 
Kialakítani az egészséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás szokásait. 
Elsajátíttatni a madárvédelem tennivalóit. 
Kifejleszteni a madarakról való gondoskodás igényét. 
Felkelteni az érdeklődést a magyar tudósok, növénynemesítők munkája iránt. 

Feladatok 
 – Felidézni, rendszerezni és alkalmaztatni a növényi test felépítésével és mű-

ködésével kapcsolatos korábbi ismereteket. 
 – Megismertetni a gyümölcs- és zöldségfélék nevét, testfelépítését, szerveit és 

egyedfejlődését. 
 – Elkülöníteni a megismert növények lényeges és lényegtelen tulajdonságait, 

felismertetni hasonlóságaikat, különbségeiket. 
 – Megfelelő szintű tájékozottság kialakítása a növényi testen a rész és egész 

viszonyában. 
 – Tudatosítani és megértetni a növények származása – igénye – termesztése, a 

kártevők életmódja és kártétele, valamint a gombakártétel és az időjárás kö-
zötti összefüggéseket. 

 – Megismertetni a gyümölcs- és zöldségfélék leggyakoribb kártevőit és kártétel-
ét. 

 – Tudatosítani a hasznos madarak szerepét a kártevők pusztításában. 
 – Elsajátíttatni a madárvédelem és madártelepítés évszakokhoz kötődő tennivaló-

it. 
 – Tudatosítani a megismert növények tápértékének fontosságát és szerepét az 

egészséges táplálkozásban. 
 – Megismertetni az egészséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás szabályait, gyako-

roltatni szokásait. 
 – Felismertetni a vizsgálódáshoz szükséges anyagokat és eszközöket, tudatosítani 

takarékos és balesetmentes használatuk fontosságát. 
 – Megfelelő szintű jártasság kialakítása a megfigyelések, vizsgálódások végzé-

sében, a tapasztalatok összegzésében, egyszerű magyarázatában. 
 – Elsajátíttatni az elvégzett megfigyelések, vizsgálódások egyszerű ábrázolá-

sát, a tapasztalatok írásos rögzítését. 
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 – Megtanítani a megismerési algoritmusok használatát a növények és szerveik megfi-
gyelése és jellemzése során. 

 – Megismertetni és gyakoroltatni az önálló tanulás elemi módszereit. 

 

Előzmény, kapcsolódás 
Környezetismeret 1–4. o.: A lágy és fás szárú növények testfelépítésével és 

működésével kapcsolatos elemi ismeretek. 
 A növények életéhez szükséges feltételek: levegő, víz, talaj 

tulajdonságai. 

 

Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

1. 

  
   
   
   
2. 
 
 
    
 
    
3. 
 
 
 
  
 
 

Év eleji 
ismétlés: 
A virágos 
növény 
részei 
 
A virág 
felépíté-
se 
 
 
 
 
Hogyan 
tanuljuk 
a bioló-
giát? 
 
 
 

 Gyökérzet, 
szár, le-
vél, vi-
rág, ter-
més, mag. 
 
Kocsány, 
vacok, 
csészele-
vél, szi-
romlevél, 
porzó, 
termő. 
 
Szempont-
ok, váz-
lat, tanu-
lási tech-
nikák, in-
formációk 
rögzítése, 
próbadol-
gozat, ön-
ellenőr-
zés, is-
métlés – 
gyakorlás 
fontossága 

Ö.: Fás szá-
rak neve, 
életkora. 
 
 
 
Magképződés 
folyamata. 
 
 
 
 
Vázlatkészí-
tés alapsza-
bályai. 
 
 

Gyökér, gyökérzet 
megfigyelése. 
Lágy és fás szár 
összehasonlítása. 
Lomblevél vizsgá-
lata, ábrázolása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É.: bármi-
lyen gyö-
kérzet, fás 
szár, lágy-
szár, egy-
szerű és 
összetett 
lomblevél. 
Fk.: petú-
nia, fehér 
akác. 
 
virágmodell, 
füzet, TK. 
 
 
szókártyák 
gondolattér-
kép készíté-
se 

  4. 
 
   
 
 
 
    
5. 

A szilva-
fa 
 
 
 
 
 
Gyakorlás 

 
Egyenes törzs, 
sima, szürkés-
fekete kéreg, 
felfelé törő 
korona, fűré-
szes szélű le-
vél, fehér 
(5 szirmú) vi-
rág, csonthé-
jas termés. 
 

 

 

 

Csonthéjas 
termés. 

 
Ö.: Környe-
zettel szem-
beni igény-
telenség – 
elterjedés. 
A termés, 
cukor- és 
vitamintar-
talma – sok-
rétű fel-
használás. 

 
 
Szilvafa habitusá-
nak, szerveinek 
megfigyeltetése. 
Levél, termés 
vizsgálata, ábrá-
zolása. 
Értelmező olvasás. 
Azonosítás, álta-
lánosítás. 

 
 
É.: szilva-
fa levele, 
termése. 
Tr.II/1. 
Tk.á.k. 
Appl. 
Mf. 
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 6. Az almafa Közepes v. 
nagytermetű, 
terebélyes ko-
rona, szürkés-
barna kéreg, 
tojásdad alakú 
levél, fehér 
v. rózsaszín 
virág, alma-
termés. 

Almater-
més. 

Ö.: Sokféle 
fajta 
– eltérő 
érésidő 
– egész év-
ben fo-
gyasztható. 
Viaszos héj 
– védelem. 

Almafa és szervei-
nek felismerteté-
se. 
Lomblevél színé-
nek, fonákának 
vizsgálata, erezet 
megfigyelése. 
Termés hossz- és 
keresztmetszetének 
azonosítása, ábrá-
zolása. 
Összefüggések fel-
ismertetése. 

Tk.á.k.: 
habituskép, 
virág 
É.: almafa 
lomblevele, 
termése. 
Appl. 

7. A szőlő Mélyreható 
gyökérzet, fás 
szár: szőlőtő-
ke, hajlékony 
vessző, kacs, 
apró zöld vi-
rágokból álló 
virágzat, sző-
lőfürt. 

Szőlőtőke, 
bogyóter-
més, cse-
megeszőlő, 
borszőlő. 

Ö.: Igény – 
telepítés. 
Mélyreható 
gyökérzet – 
szárazságtű-
rés. 

Szőlő növény és 
részeinek felis-
mertetése. 
Gyümölcsfa, szőlő 
részeinek összeha-
sonlítása. 
A termés részeinek 
megfigyeltetése, 
vizsgálata. 
Termések csoporto-
sítása. 
Azonosítás, rend-
szerezés. 

Tk.á.: ha-
bituskép, 
virág, vi-
rágzat. 
É.: szőlő-
vessző, 
szőlőfürt, 
szőlőszem. 
Dk.: cseme-
geszőlő, 
borszőlő. 
Mf. 
Appl. 

8. A paradi-
csom és 
a paprika 

Paradicsom: 
mélyre ható 
főgyökérzet, 
lágy szár, 
sárga virág, 
sokmagvú bo-
gyó. 
Paprika: 
főgyökérzet, 
idős korban 
elfásodó szár, 
fehér virág, 
felfújt bogyó-
termés. 

Főgyökér-
zet, lágy 
szár, 
sokmagvú 
bogyó, 
egynyári 
(egyéves) 
növény. 

Ö.: Szárma-
zás – kör-
nyezettel 
szembeni 
igény – ter-
mesztés. 
Dús, mélyre 
hatoló gyö-
kérzet – 
szárazságtű-
rés. 
Magas C-
vitamin tar-
talom – 
egészséges 
táplálkozás. 
F.: Egyéves 
fejl. 

Főgyökérzet megfi-
gyeltetése, ábrá-
zolása. 
Paprika, paradi-
csom szárának 
vizsgálata. Össze-
hasonlítása a fás 
szárral. 
Levelek, virágok 
különbségeinek 
megfigyeltetése. 
Bogyótermések cso-
portosítása. 
Általánosítás, 
szabályalkotás, 
felosztás. 

É.: bármi-
lyen fás 
szár, fő-
gyökérzet, 
paprika-, 
paradicsom-
szár, le-
vél. 
Tk.á.k.: 
virágok, 
termések. 
Tr. 1/9. 
Tr.II/2. 
Appl. 
Mf. 
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 10. 

A fejes 
káposzta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyakorlás 

Főgyökérzet, 
rövid, vaskos 
szár, nagy, 
húsos, főeres 
levél, sárga 
virágok, becő-
termés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egynyári és 
kétnyári növé-
nyek összeha-
sonlítása. 

Torzsa, 
főeres le-
vél, 
kétnyári 
(kétéves) 
növény. 
 
 
 
 
 
 

Ö.: Raktáro-
zó szár, le-
vél – nagy 
tápanyag-
igény. 
Megvastago-
dott növényi 
részek – 
raktározás – 
többéves 
fejlődés. 
F.: Savanyí-
tás, erjesz-
tés, kétéves 
fejlődés. 

Káposztafej vizs-
gálata. 
Levélerek megfi-
gyelése, ábrázolá-
sa. 
Kép- és ábraelem-
zés. 
Kép és valóság 
összevetése (ter-
més). 
Kiegészítés, hiba-
keresés, azonosí-
tás. 
 
 
 
 
Fogalmak tanulása 
szakértői módszer-
rel. 

É.: káposz-
tafej, le-
vél, ter-
més. 
Tk.á.k.: 
káposzta 
rokonai. 
Appl. 
Mf. 
Tr.II/3. 
 
 
 
 
 
Csomagoló-
papír, 
filctollak, 
táblagyur-
ma, 
villantókár
tyák 

 11. A sárga-
répa és a 
petrezse-
lyem 

Vastag főgyö-
kér, rövid 
szár, össze-
tett levél, 
apró fehér vi-
rágok – ernyős 
virágzat, ka-
szattermés. 

Karógyö-
kér, ösz-
szetett 
levél, er-
nyős vi-
rágzat, 
kétéves 
növény. 

Ö.: Vastag 
karógyökér – 
raktározás – 
kétéves fej-
lődés. 
Apró virágok 
– virágzat. 
F.: Kétéves 
fejlődés. 

Répatest vizsgála-
ta, mérete, ábrá-
zolása. 
Levelek megfigyel-
tetése, összeha-
sonlítása. 
Szabályalkotás, 
csoportosítás. 

É.: sárga-
répa, pet-
rezselyem, 
répatest. 
Tk.á.k. 
Tr. I/9. 
Mf. 
Appl. 

 12. A kertek 
kártevői 

  Ö.: Gomba-
kártétel – 
időjárás. 
Kártétel – 
védekezés 
módja. 
F.: Káposz-
talepke 
egyedfejlő-
dése. 

Egészséges és be-
teg növényi részek 
összehasonlítása. 
Valóság és a képi 
ábrázolás összeve-
tése. 
Kártevők és kárté-
telük felismerte-
tése. 

É.: pero-
noszpórás, 
moníliás 
növények. 
Tk.á.k. 
Tr. I/8. 
Pr.: ká-
posztalepke 
és fejlődé-
se. 
Appl. 

 13. 
 
 
 
 
 

 14. 

A rovarok 
testfel-
építése 
és szapo-
rodása 
 
 
A kert 
madarai-
nak vé-
delme 

 
 
 
 
 
Madárvédelem: 
téli etetés, 
nyugalmuk biz-
tosítása, ma-
dártelepítés, 
fészekodu ki-
helyezése, vé-
delme. 

Fej, tor, 
potroh, 3 
pár ízelt 
láb, pete, 
teljes át-
alakulás 

 Kettős kör, 
villantókártyák, 
megfigyelés. 
IKT – Hány lába 
van? http://web.t-
online.hu/meszarosi
stvanne/ 
 
 
Fészekoduk 
öszehasonlítása. 
Megfigyelés. 
Megnevezés. 
IKT – Mozaik ál-
lat: 
http://www.kiskoba
k.hu / Rejtvény 

Füzetlapok, 
filctollak, 
rovargyűj-
temény 
internetes 
tanterem 
 
 
É.: madár-
etető, 
madárodu 
Tk.á.k. 
Mf. 
internetes 
tanterem 

http://web.t
http://www.kiskoba
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

15. 
 

A kertek 
élőlénye-
inek és 
anyagai-
nak vizs-
gálata 

   Megfigyelések, 
vizsgálódások vég-
zése, ábrázolása. 
Összefüggések fel-
ismertetése, kö-
vetkeztetés. 
Eszközök baleset-
mentes használatá-
nak gyakorlása. 
Feladatvégzés gya-
korlatainak és az 
együttdolgozásnak 
gyakorlása. 
IKT – Képkirakó: 
http://www.jigsawpl
anet.com/ 

A kiválasz-
tott fel-
adatok 
anyagai, 
eszközei. 
Tk.á.k. 
Mf. 
 
 
 
 
internetes 
tanterem  

16. 
 

Összefog-
lalás 

 Gyümölcs- 
és zöld-
ségféle. 

Ö.: Szárma-
zás – kör-
nyezettel 
szembeni 
igény – ter-
mőhely – 
termesztés. 
Szervek fel-
építése, 
felépítése – 
működése. 
Növények vi-
tamin- és 
tápanyag-
tartalma – 
egészséges 
táplálkozás. 
F.: Kultúr-
növények ki-
alakulása. 

Növények, kártevők 
és kártételük fel-
ismertetése. 
Összefüggések bi-
zonyítása, példák 
felsorakoztatása. 
Rendszerezés. 

Tk. 
Mf. 
Appl. 

 17. 
 

Témazáró 
dolgozat 

    Ellenőrző-
lap 

III. ÁLLATOK A HÁZBAN ÉS A HÁZ KÖRÜL (17) 
Cél 
Felismertetni a háziasítás évezredes folyamatában az ember tudatos tenyésztő te-
vékenységét. 
Bővíteni a tanulók tudását a leggyakoribb haszonállatok, a kedvtelésből tartott 
háziállatok és a házban, ház körül vadon élő állatok szervezetének, életmódjának 
és hasznosításának ismeretében. 
Fejleszteni természettudományos gondolkodásukat az ok–okozati összefüggések fel-
ismertetésével, tudatosításával és magyarázatával. 
Megismertetni az egészséges állattartás és az állatvédelem legfontosabb szabá-
lyait. 
Kialakítani a tanulókban az állatokról való gondoskodás és az állatok védelmében 
való részvétel igényét és felelősségét. 
Formálni szemléletüket, értékrendjüket a tudomány szerepének és képviselőinek 
megítélésében. 
Továbbfejleszteni önállóságukat a közvetlen és közvetett megismerésben, a ta-
karékos és balesetmentes anyag- és eszközhasználatban. 

http://www.jigsawpl
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Feladatok 
 – Felidézni, rendszerezni és alkalmaztatni a gerincesek, emlősök, madarak test-

felépítésével és életműködésével kapcsolatos tudáselemeket. 
 – Bővíteni, tudományos ismeretekkel kiegészíteni a házban és a ház körül élő 

állatok testfelépítésével és életmódjával kapcsolatos tanulói tudást. 
 – Megismertetni küllemük sajátosságait és jellegzetes szerveit. 
 – Megértetni és példákkal bizonyítani az állatok szervezete és életmódja, a 

szervek felépítése és működése, az állati termékek tápanyagtartalma és a táp-
lálkozásban betöltött szerepe közötti ok–okozati összefüggéseket. 

 – Fejleszteni rendszerező készségüket az állatcsoportok közös tulajdonságainak 
összegyűjtésével, elkülönítésével. 

 – Megismertetni a háziállatok hasznát, gazdasági jelentőségét, tartásuk egész-
ségügyi szabályait. 

 – Tudatosítani az állati termékek készítésével, vásárlásával és fogyasztásával 
kapcsolatos egészségügyi szabályok ismeretének és betartásának fontosságát. 

 – Kialakítani a tanulókban a megismert állatvédelmi szabályok alkalmazásának 
igényét és gyakorlatát. 

 – Megláttatni és hazai példákkal illusztrálni a természettudományok elért ered-
ményeinek szerepét a mindennapi életben. 

 – Kialakítani a tudomány jeles képviselőinek élete és munkássága iránti tiszte-
letet és megbecsülést. 

 – Alkalmaztatni az állati test felépítésének megismerési algoritmusait a tanu-
lás és az ismeretek reprodukálása során. 

 – Megfelelő szintű jártasság kialakítása az állati eredetű anyagok vizsgálatá-
ban, a tapasztalatok rögzítésében. 

 – Képessé tenni a tanulókat, hogy egyre fokozódó önállósággal szerezzenek köz-
vetett és közvetlen módon ismereteket. 

Előzmény, kapcsolódás 
Környezetismeret 1–4.: A háziállatok szervezetéről, életmódjáról és az emberrel 

való kapcsolatukról elsajátított ismeretek. Gerincesek, emlő-
sök, madarak közös tulajdonságai.  

Természetismeret 5.: Halmazállapot-változások; az anyag és néhány tulajdonsá-
ga.  

 

 

Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 18. 
 
 
 
 

 19. 

A házia-
sítás 
története 
 
 
 
Állatok 
jellemzé-
sének 
szempont-
jai 

Vadon élő ős, 
környezet, 
életmód válto-
zásai. 
A háziállatok 
kialakulási 
sorrendje. 

Háziállat 
 
 
 
Testfel-
építés, 
táplálko-
zás, sza-
porodás, 
állatcso-
port 

Ö.: Környe-
zet – élet-
mód-változás 
– szervezet 
megváltozá-
sa. 
F.: háziasí-
tás 
 
Gondolattér-
kép. 

Ok okozati össze-
függések felismer-
tetése. 
Kiegészítés. 
Elemzés. 
Sorrend megállapí-
tás. 
 
Szakértői módszer, 
kooperatív tanu-
lás. 
 

Tk.á.k. 
Mf. 
 
 
szókártyák, 
színes filc-
tollak, cso-
magolópapír, 
táblagyurma 
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 20. 
  
 

 
  
  
21. 

A házi 
kutya 
 
 
 
 
A házi 
macska 

Kutyák: 
Hosszúkás fej, 
izmos, erőtel-
jes nyak, 
törzs, végtag-
ok. 
Macskák: 
 
Gömbölyű fej, 
rövid nyak, 
hajlékony 
törzs. 
Ujjon járó 
végtag, raga-
dozó fogazat. 

 

 

 

Gerinces, 
emlős, uj-
jon járó, 
húsevő, 
ragadozó 
fogazat,  
tépőfog. 

Ö.: Háziasí-
tás – meg-
változott 
környezet – 
életmód, 
szervezet. 
Végtagok 
felépítése – 
mozgás – 
táplálék-
szerzés mód-
ja. 
Táplálék 
anyaga, meg-
szerzési 
módja – fo-
gazat. 
Ragadozás – 
mozgás – fo-
gazat – ér-
zékszervek. 

Küllem, méret meg-
figyeltetése, ösz-
szehasonlítása. 
Fogak, fogtípusok 
elkülönítése. 
Analizálás, szin-
tetizálás, sza-
bályalkotás. 
Összefüggések fel-
ismerése. 
Azonosítás, kiegé-
szítés, rendszere-
zés. 
 
Gyűjtőmunkák elem-
zése,internetes 
információ gyűj-
tés. 

Pr.: csont-
vázak, ko-
ponyák, 
fogtípusok. 
Tr.: I/10, 
11. 
Tk.á.k. 
Mf. 
Appl. 
Tr.II/10. 
 
 
 
Számítógé-
pes tante-
rem 

 22. A házi 
sertés 

Serteszerű 
szőrzet, hen-
geres, zömök 
test, nagy 
kúpalakú fej,  
túrókarimás 
ormány, nagy 
fülkagyló, rö-
vid nyak, vég-
tag. 
Páros ujjú pa-
tás láb, gumós 
zápfog. 

Páros ujjú 
patás, 
mindenevő, 
emlős,  
gerinces. 

Ö.: Környe-
zet változá-
sa – életmód 
– szervezet. 
Ingoványos 
talaj – láb. 
Gumós zápfog 
– minden-
evés. 
Szaporaság, 
gyors fejlő-
dés – gazda-
sági érték. 
Vaddisznó 
háziasítása. 

Faji jellemzők, 
testtájak megfi-
gyeltetése, azono-
sítása. 
Végtag, fogazat 
összehasonlítása a 
ragadozókéval. 
Összefüggések fel-
ismertetése. 
Lényegkiemelés, 
ítéletalkotás, 
rendszerezés. 
Feladatértelmezés, 
megoldás. 

Pr.: kopo-
nya, 
fogtípusok, 
végtagváz. 
Dk. 
Tr.: I/10, 
11. 
Tk.á.k. 
Mf. 

 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24. 

A szar-
vasmarha 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérődző 
és nem 
kérődző 
patások 

Nagy test, rö-
vid szőrzet, 
tülkös szarv, 
rövid, izmos 
végtag. 
Páros ujjú pa-
tás láb, nö-
vényevő foga-
zat. 

Páros ujjú 
patás, nö-
vényevő, 
tülkös 
szarv, 
összetett 
gyomor, 
kérődzés, 
emlős,  
gerinces. 

Ö.: Ősi kör-
nyezet – 
életmód. 
Redős záp-
fogfelület – 
növényevés. 
Összetett 
gyomor – ké-
rődzés. 
Sokoldalú 
hasznosítás 
– gazdasági 
jelentőség. 
F.: Kérő-
dzés. 

Hasonlóságok, kü-
lönbségek megfi-
gyeltetése 
(házisertés). 
Lényegkiemelés, 
általánosítás, 
szabályalkotás. 
Ok-okozati kapcso-
latok felismerte-
tése. 
Rendszerezés. 
 
 
 
Összehasonlító 
elemzés: szarvas-
marha, házi ló 

Pr.: kopo-
nya, vég-
tagváz, 
fogtípusok. 
Tr.: I/10, 
11. 
Tr.II/11. 
Tk.á.k. 
Dk. 
Mf. 
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 25. A házi-
tyúk 

Zömök test, 
puha, laza 
tollazat, fe-
jen taréj,  
szakállka, 
erős, hegyes 
csőr. 
Mellső végtag: 
kicsi, lekere-
kített szárny, 
erős hátsó 
végtag: kapar-
gáló láb. 

Gerinces, 
madár, fé-
szekhagyó 
fiókák, 
kapargáló 
láb. 

Ö.: Háziasí-
tás – meg-
változott 
környezet – 
szervezet. 
Kicsi, leke-
rekített 
szárny – 
rossz repü-
lés. 
Kapargálás – 
tompa kar-
mok. 
Erős, hegyes 
csőr – min-
denevés. 

Megfigyeltetés, 
azonosítás. 
Tollak, végtagok 
összehasonlítása. 
Kiemelés, általá-
nosítás, szabály-
alkotás. 
Összefüggések fel-
ismertetése. 
Csoportosítás, ki-
egészítés, ábrázo-
lás. 

É.: tojás 
(nyers, 
főtt). 
Fk.: A há-
zigalamb. 
Dk. 
Pr.: fedő-, 
pehelytol-
lak, házi-
tyúk, ka-
pirgáló 
láb, csőr, 
szarupik-
kely. 
Mf. 
Appl. 
Tr.II/13. 

 26. A házi-
kacsa 

Csónak alakú 
test, tömött, 
faggyús tolla-
zat, rövid 
nyak, sár-
gáspiros, le-
mezes csőr, 
gyenge, kicsi 
szárny, úszó-
láb. 

Lemezes 
csőr, 
úszóláb. 
Gerinces, 
madár, fé-
szekhagyó 
fiókák. 

Ö.: Vízi 
életmód – 
testalak, 
tollazat – 
úszóláb. 
Lemezes csőr 
– táplálék-
szerzés. 
Kicsi szárny 
– rossz re-
pülés. 
Úszóláb 
helyzete – 
mozgás. 

Összehasonlítás a 
házityúkkal. 
Következtetés. 
Összefüggések fel-
ismertetése. 
Lényegkiemelés, 
ítéletalkotás. 
Kiegészítés, rend-
szerezés. 

Pr.: Tőkés 
réce v. há-
zi kacsa, 
lemezes 
csőr, úszó-
láb. 
Tk.á.k. 
Dk. 
Mf. 
Appl. 

 27. Háziálla-
tok te-
nyésztése 

Állatok elhe-
lyezése, férő-
helyigénye, 
táplálkozása, 
egészségügyi 
ellátása. 

Intenzív 
állattar-
tás. 

 

Természet-
védelem, 
természe-
tes élőhe-
lyek 

Ö.: Testmé-
ret – állat 
életmódja – 
férőhely-
igény. 
Megfelelő 
tartási kö-
rülmények – 
gazdaságos 
tenyésztés. 

IKT – Ráhangolás: 
állatos szöveges 
feladat megoldása: 
http://www.netmate
k.hu/ 
Lényegalkotás, ok-
sági összefüggések 
felismertetése. 
Szövegértelmezés,  
ábraelemzés. 
Állásfoglalás, in-
doklás. 
Azonosítás. 

internetes 
tanterem 
 
 
Tk.á.k. 
Dk. 
Mf. 
 

http://www.netmate
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 28. A házi 
veréb és 
a füsti-
fecske 

Házi veréb: 
gömbölyded 
testalkat, 15 
cm hosszú 
test, tollazat 
hason világos, 
háton barnás-
szürke, szárny 
kicsi,  
láb szökdécse-
lő, csőre kúp 
alakú. 
Füstifecske: 
karcsú testű, 
20 cm hosszú, 
tollazata ha-
son piszkos 
fehér, háton 
kékesfekete, 
homloka, torka 
gesztenyebar-
na, szárny 
nagy, erős, 
láb gyenge, 
farktolla vil-
lás, csőre 
szemig hasí-
tott. 

Gerinces, 
madár, 
mindenevő, 
rovarevő, 
fészeklakó 
fiókák, 
állandó 
madár, 
költöző 
madár. 

Ö.: Mozgás-
szervek 
(láb, 
szárny) – 
mozgás. 
Táplálék, 
táplálék 
szerzési mód 
– csőr. 
Fejletlen 
fiókák – fé-
szeklakás. 
Táplálék – 
élőhely 
(költözés). 
F.: Költö-
zés. 
Fészeképí-
tés. 

Megfigyelés, ösz-
szehasonlítás. 
Következtetés, 
ítéletalkotás. 
Analízis, szinté-
zis, szabályalko-
tás. 
Kiegészítés, rend-
szerezés, össze-
függések bizonyí-
tása. 

Pr.: házi 
veréb. 
Dk. 
Tk.á.k. 
Mf. 
Appl. 

 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 30. 

A házi 
egér és 
a vándor-
patkány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Járványos 
betegsé-
gek 

Hengeres test, 
hosszúkás fej, 
hegyes orr, 
hasított felső 
ajak, gyéren 
szőrös, hosz-
szú, pikkelyes 
farok, apró, 
karmos végtag-
ok. 
Házi egér: 
16 cm, szürke 
szőrzet. 
Vándorpatkány: 
40-46 cm, hát-
oldalon bar-
násszürke, 
hasoldalon 
szürkésfehér. 

Gerinces, 
emlős, 
rágcsáló 
fogazat, 
mindenevő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kórokozó, 
megbetege-
dés, jár-
ványos 
kórokozót 
terjesztő 
állat. 

Ö.: Folyton 
növő metsző-
fog – rág-
csálás. 
Gumós záp-
fogfelület – 
mindenevés. 
Rejtett 
életmód – 
szaporaság – 
elterjedés – 
gazdasági 
kár. 
Élőhely – 
betegségter-
jesztés. 

Hasonlóságok, kü-
lönbségek összeve-
tése. 
Következtetés, 
ítéletalkotás. 
Összefüggések fel-
ismertetése. 
Azonosítás, bizo-
nyítás, indoklás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita, beszélgetés, 
véleményalkotás. 
 
IKT – angol nyelvű 
történet kreálása 
a 
http://www.gamecla
ssroom.com segít-
ségével 
 

Pr.: Kitö-
mött álla-
tok, kopo-
nya, fogtí-
pusok. 
Tk.á.k. 
Mf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
videofilm 
 
 
internetes 
tanterem 

http://www.gamecla
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 31. Kedvte-
lésből 
tartott 
állatok 

Hullámos papa-
gáj: karcsú, 
17-22 cm hosz-
szú test, tar-
ka, rikító 
színű tolla-
zat, kapaszko-
dóláb, haj-
lott, éles, 
hegyes csőr. 
Tengeri malac: 
szőrzete fe-
hér, fekete, 
sárga, tarka, 
hengeres, fa-
rok nélküli 
teste 25-30 cm 
hosszú. 

Gerinces, 
madár, 
magevő, 
növényevő, 
kapaszko-
dóláb,  
emlős, 
rágcsáló. 

Ö.: mozgás – 
szemek (láb, 
szárny) – 
mozgás, táp-
lálék – fo-
gazat, csőr. 

Megfigyelés, ösz-
szehasonlítás. 
Kiegészítés, rend-
szerezés. 
Összefüggések fel-
ismerése, magyará-
zata. 

Tk.á.k. 
Mf. 
Appl. 

 32. 
 

Állati 
eredetű 
anyagok 
vizsgála-
ta 

  Ö.: Tojás 
levegőtar-
talma – sú-
lya. 
Zápfogak fe-
lülete – 
táplálék 
anyaga. 
Anyagok tu-
lajdonságai 
– reagensek. 

Feladat értelmezé-
se, részekre bon-
tása, végzése. 
Balesetmentes esz-
közhasználat. 
Tapasztalatok meg-
figyelése, értel-
mezése. 
Következtetés, 
szabályalkotás. 
Jegyzetkészítés. 

A kiválasz-
tott fel-
adatok 
anyagai, 
eszközei. 
Tk.á.k. 
Mf. 

 33. 
 

Összefog-
lalás 

Megismert ál-
latok faji bé-
lyegei. 

Háziállat. Ö.: Ősi kör-
nyezet – 
szervezet. 
Háziasítás: 
megváltozott 
környezet, 
életmód – 
megváltozott 
szervezet. 
Környezet – 
kültakaró. 
Mozgásszer-
vek – moz-
gás. 
Táplálkozás 
– fogazat, 
csőr. 

Élőlények felis-
mertetése, össze-
hasonlítása, rend-
szerezése. 
Összefüggések pél-
dákkal történő bi-
zonyítása. 

Appl. 

 34. 
 

Témazáró 
dolgozat 

    Ellenőrző-
lap 

IV. TAVASZ A KERTBEN (18) 
Cél 
A tanulók érdeklődésének felkeltése a kert életében tavasszal bekövetkező válto-
zások és okaik iránt. 
Megláttatni a tanulókkal az élővilág sokszínűségét, szépségét és védelmének fon-
tosságát. 
Megismertetni a kert legfontosabb élőlényeit és a kert életközösségében betöl-
tött szerepüket. 
Fejleszteni a tanulók érzékenységét az összefüggések felismerésére. 
Felébreszteni az igényüket a természetvédelemben való aktív részvételre. 
Élményt nyújtó tapasztalat- és ismeretszerzéssel erősíteni a tanulási vágyat, 
megszerettetni a tanulást. 
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A tudás tiszteletére nevelni a tanulókat. 

Feladatok 
 – Megláttatni az élő és élettelen természet tavaszi változásait. 
 – Alkalmaztatni a tanulók fizikai és földrajzi ismereteit a változások okainak 

magyarázatánál. 
 – Megismertetni a tavaszi kert élőlényeinek nevét, küllemét, testfelépítését, 

életmódját és egyedfejlődését. 
 – Felismertetni az élőlények hasonlóságait, különbségeit, elkülöníteni lényeges 

és lényegtelen tulajdonságait. 
 – Tudatosítani a környezet–szervezet–életmód; felépítés–működés, tápanyag-

tartalom–felhasználás közötti összefüggéseket. 
 – Elsajátíttatni a tavaszi kertben megismert állatcsoportok közös jellemzőit. 
 – Megértetni, hogy a kert élőlényei a környezettel és egymással szoros kapcso-

latban, kölcsönhatásban élnek, életközösséget alkotnak. 
 – Tudatosítani a „hasznos” és „káros” helyes értelmezését az élőlények meg-

ítélésében. 
 – Megláttatni a kártevők elleni küzdelemben a vegyszermentes védekezés fontos-

ságát és jelentőségét. 
 – Úgy alakítani, formálni a tanulók szemléletét, gondolkodását, hogy a bio-

kertészet elkötelezett híveivé váljanak. 
 – Megfelelő szintű önállóság kialakítása a tapasztalatszerzésben, az algoritmu-

sok használatában és az önálló tanulásban. 

Előzmény, kapcsolódás 
Környezetismeret 1–4.: A növényi test részei és működése; a virág és a termés 

fő részei; rovarok, csigák, gerincesek, madarak megismert tu-
lajdonságai.  

Természetismeret 5.: Gyökérzet: főgyökérzet, főeres, összetett levél, virág-
zat, bogyótermés, zöldségféle; a káposztalepke fejlődése; az 
időjárás elemei, évszakokban bekövetkező változásai; a levegő, 
a víz, a talaj tulajdonságai.  

 

Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36. 

Megjött 
a tavasz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megfigye-
lések – 
vizsgáló-
dások  

  

 

 

 

 

Virágta-
karó le-
vél, ivar-
levél, 
megporzás, 
megtermé-
kenyítés, 
nektár. 

 
 
 
Ö.: Tavaszi 
napéjegyen-
lőség – nap-
pal, éjszaka 
ideje, fel-
melegedés – 
növények 
fejlődése – 
kerti mun-
kák. 
Sok nektár – 
rovarbepor-
zás. 

A virág részeinek 
(valóság, kép) 
azonosítása. 
Ivarlevelek vizs-
gálata, ábrázolá-
sa. 
Szabályalkotás. 
 
 
 
 
 
 
IKT – Mobiltelefon 
fotók készítése az 
udvaron fellelhe-
tő, csírázó és rü-
gyező növényekről 

É.: bármi-
lyen két-
ivarú vi-
rág. 
Tk.á.k. 
Tr.: I/1., 
3. 
Tr.II/4. 
E.: csi-
pesz, bon-
tótű. 
Mf. 
 
 
fényképező-
gépes mo-
biltelefo-
nok haszná-
latának en-
gedélyezése 
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38. 

A vörös-
hagyma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az évelő 
növények 

Mellékgyökér-
zet, hagyma, 
virágzat, tok-
termés. 

Mellékgyö-
kérzet, 
hagyma, 
virágzat, 
toktermés. 

Ö.: Hagyma – 
raktározás – 
többéves 
fejlődés. 
Pikkelyszerű 
levél – vé-
delem. 
Apró virágok 
– virágzat. 
 
 
 
F.: Vörös-
hagyma 
egyedfejlő-
dés. 

Mellék- és főgyö-
kérzet összehason-
lítása, ábrázolá-
sa. 
Hagyma hm. vizsgá-
lata. 
Egyedfejlődés meg-
figyeltetése, kö-
vetkeztetések. 
Általánosítás, 
szabályalkotás. 
Azonosítás. 
 
 
Rajzok készítése. 

É.: bármi-
lyen főgyö-
kérzet, 
hagyma, 
zöldhagyma. 
Pr.: gömb-
virágzat, 
toktermés. 
Tk.á.k.: 
egyedfejlő-
dés. 
Mf. 
Tr.II/5. 
 
színes ce-
ruzák, fü-
zet, TK. 

 39. A tulipán Mellékgyökér-
zet, hagyma, 
szárölelő, 
hamvas zöld 
lomblevél, 
leples virág, 
toktermés. 

Mellékeres 
levél, le-
pellevél, 
leples vi-
rág, tok-
termés, 
évelő nö-
vény. 

Ö.: Hagyma – 
raktározás – 
fejlődés. 
Viaszos, 
szárölelő 
levél – víz-
lepergés, 
vízvezetés. 
F.: Tulipán 
egyedfejlő-
dése. 

Hagyma részeinek 
azonosítása. 
Levélerek futásá-
nak megfigyelése, 
ábrázolása. 
Tulipán és gyü-
mölcsfa virágának 
összehasonlítása. 
Toktermés vizsgá-
lata. 
Indoklás, bizonyí-
tás. 

É.: tulipán 
levél, vi-
rág, hagy-
ma, bármi-
lyen gyü-
mölcsfa vi-
rága- 
Pr.: tok-
termés. 
Tk.á.k.: 
szervek 
egyedfejlő-
dése. 
Mf. 
Tr.II/6. 

 40. A burgo-
nya 

Dús főgyökér-
zet, gumó, 
dudvás földfe-
letti szár, 
összetett le-
vél, halvány-
lila virág, 
apró, zöld 
mérgező bogyó-
termés. 
 

Gumó, dud-
vás szár, 
összetett 
levél, bo-
gyótermés. 

Gumó – rak-
tározás. 
Töltögetés – 
több gumó. 
Magas táp-
anyagtarta-
lom – egész-
séges ét-
rend. 
Termesztés. 
Tárolás. 

Gumó megfigyelése. 
Burgonya és a tu-
lipán termésének 
összehasonlítása. 
Szövegértelmezés, 
válogató olvasás. 
Hibakeresés, bizo-
nyítás. 

É.: gumó. 
Tk.á.k.: 
burgonya 
szervei. 
Tk.: ter-
mesztés, 
tárolás. 
Mf. 
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
42.  

A vete-
ményborsó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vete-
ménybab 

Főgyökérzet 
(gyökérgümő), 
lágy szár 
(30 cm-2 m) 
párosan össze-
tett levél, 
pillangós vi-
rág, hüvely-
termés 
 
 
 
 
 
hármasan ösz-
szetett levél, 
pillangós vi-
rág, hüvely-
termés. 

 

 

 

 

 

Gyökérgü-
mő, pil-
langós vi-
rág, hü-
velyter-
més, egy-
nyári nö-
vény. 

 
 
 
 
Ö.: Környe-
zettel szem-
beni igény – 
vetés – ter-
mőhely. 
Gyökérgümő – 
nitrogénle-
kötő bakté-
riumok – sok 
fehérje. 
F.: Bab, 
borsó egyed-
fejlődése. 

 
 
Gyökérgümő megfi-
gyelése. 
Bab – borsó leve-
leinek összehason-
lítása. 
IKT- „Ha én borsó 
volnék” - drámajá-
ték, fotó készíté-
se egymásról 
 
Virág, termés 
vizsgálata, része-
inek azonosítása. 
Kiegészítés, hiba-
keresés, felismer-
tetés. 
IKT – Babbal és 
paszullyal kapcso-
latos versek, me-
sék keresése in-
terneten 

É.: teljes 
borsónövény 
v. növényi 
részek. 
Tr.: I/28. 
Tr.II/7. 
Tk.á.k.: 
szervek. 
M: nitrogén-
lekötő bak-
tériumok. 
Mf. 
digitális 
fényképező-
gép 
 
 
 
internetes 
tanterem 

 43. A földi-
giliszta 

Hengeres, 
hosszúra nyúlt 
gyűrűkből álló 
test, 
halványvörös 
szín, 20-30 cm 
hosszúság, 
csupasz, nyál-
kás bőr, nye-
reg. 

Bőrizom-
tömlő, fé-
regmozgás, 
gyűrűsfé-
reg, kor-
hadékevő, 
átalakulás 
nélküli 
fejlődés. 

Ö.: Csupasz, 
nyálkás bőr 
– légzés. 
Bőrizomtömlő 
(serte) – 
féregmozgás. 
F.: Átalaku-
lás nélküli 
fejlődés. 

Küllem megfigyel-
tetése, mérés. 
Féregmozgás mozza-
natainak megfi-
gyeltetése, megér-
tetése. 
Ítéletalkotás, 
azonosítás. 
IKT – Földigilisz-
ta boncolása vir-
tuálisan (szöve-
tek): 
www.realika.edocat
io.hu / BIOLÓGIA 

É.: földi-
giliszta. 
Tr.: I/31. 
Tr.II/15. 
Tk.á.k. 
É.: befőt-
tes üveg. 
A.: kerti 
föld, ho-
mok, száraz 
levelek. 
Mf. 

http://www.realika.edocat
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Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 44. Bogarak 
a kertben 

Burgonyabogár: 
1–1,5 cm, 
élénksárga 
alapszín, fe-
jén fekete 
foltok, 
szárnyfedőin 
10 hosszanti 
sáv. 
Májusi csere-
bogár: 2–
2,5 cm, fe-
kete színű, 
szárnyfedői, 
lábai, csápjai 
barnák, a pot-
roh két olda-
lán háromszög 
alakú fehér 
foltsor. 
Testtájai: 
fej, tor, pot-
roh, 3 pár 
ízelt láb. 

Ízelt láb, 
ízeltlábú-
ak, boga-
rak, rova-
rok. 

Ö.: Kitinváz 
– védelem. 
Ízelt láb, 
szárnyak – 
mozgás. 
Rágó száj-
szerv – nö-
vényevés. 

Bogarak küllemének 
megfigyelése, mé-
rése. 
Testtájak és szer-
veik vizsgálata, 
összehasonlítása. 
Általánosítás, 
szabályalkotás. 
Kiegészítés, azo-
nosítás, rendsze-
rezés. 

Pr.: májusi 
cserebogár, 
burgonyabo-
gár. 
Tr.: I/6. 
Tr.II/16. 
Tk.á.k.: 
testrészek, 
szervek. 
E.: csi-
pesz, bon-
tótű, na-
gyító. 
Mf. 

 45. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 46. 

A bogarak 
szaporo-
dása, 
fejlődése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A májusi 
cserebo-
gár 

Burgonyabogár: 
sárga peték 
kis csomókban 
a levél 
fonákán, na-
rancssárga 
lárvák fekete 
folttal. 
 
 
 
 
 
 
 
Májusi csere-
bogár: pisz-
kosfehér szí-
nű, pete a ta-
lajban, patkó 
alakú, pisz-
kosfehér, bar-
na fejű lár-
vák. 

Vedlés, 
teljes át-
alakulásos 
fejlődés. 

 
 
 
 
 
Ö.: Utódok 
száma, fejlő-
dés ideje – 
kártétele. 
Kitines bőr – 
vedlés. 
Időjárás – 
lárvák mozgá-
sa. 
F.: Teljes 
átalakulás 
menete, ide-
je. 

Fejlődési alakok 
összehasonlítása, 
következtetés, ál-
talánosítás, sza-
bályalkotás. 
Ábraelemzés. 
Probléma-
felismerés. 
IKT – A bogarak 
fejlődési alakjai: 
www.realika.educat
io.hu / BIOLÓGIA  
Képkeresés boga-
rakról: 
www.google.com  
 
 
 
IKT – A rovarok 
testfelépítése 
(májusi cserebo-
gár) Smartboard 
software flash 
melléklete 

Pr.: kifej-
lett álla-
tok. 
Tr.: I/7. 
Tr.: II/17. 
Tk.á.k. 
Mf. 
internetes 
tanterem 
 
 
 
 
 
 
 
projektor, 
vetítővá-
szon, lap-
top, 
Smartboard 
software 

http://www.realika.educat
http://www.google.com
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    Összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 47. 
 
 

 
 
 

 48. 
 

 
 
 
 
 49. 

Vegysze-
rek nél-
kül 
 
 
 
 
Biogaz-
dálkodás 
 
 
 
 
Élelmezés 
– egész-
ség  

  

 

 

 

 

 

Biokert 
biokultúra
, biológi-
ai, mecha-
nikai 
védekezés. 
 
 
 
 

Ö.: Termesz-
tési hely – 
elővetemény 
– trágyázás 
– szomszéd-
növények. 
 
 
Biokultúra – 
egészséges 
talaj – nö-
vény – em-
ber. 
 
 
A talaj táp-
anyagtartal-
ma, műtrá-
gyák, vegy-
szerek, ta-
lajkimerü-
lés. 

Ábraelemzés, szö-
vegértelmezés. 
Következtetés, ál-
talánosítás, sza-
bályalkotás. 
 
 
Beszélgetőkör. 
IKT – csempészva-
dász játék: 
www.wwf.hu  
 
 
Szituációs játék, 
élelmiszer kóstoló 
IKT – internetes 
keresés: 
www.google.com 
„Barátaink a kert-
ben” címmel PP be-
mutató készítése – 
rovarevő kétéltű-
ek, hüllők, mada-
rak, emlősök és 
talajlazító rova-
rok, gyűrűsférgek, 
puhatestűek  

Pr.: nagy 
csalán, me-
zei zsurló, 
sün. 
Tk.á.k. 
Mf. 
 
internetes 
tanterem, 
video – vi-
deofilm   
 
 
 
ábrák, raj-
zok, herbá-
riumok, in-
ternetes 
tanterem 

 50. 
 
 
 
 
 
 
 

       
 51.                   

Összefog-
lalás  
 
 
 
 
 
 
 
Gyakorlás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hiánypótlás 

Kultúrnö-
vények, 
gerincte-
len álla-
tok. 

Ö.: Szervek 
felépítése – 
működése. 
Környezet – 
életmód. 
Származás – 
környezettel 
szembeni 
igény – ter-
mesztés. 
Szaporaság – 
kártétel. 
F.: Egyed-
fejlődés 

Élőlények felis-
mertetése, össze-
hasonlítása, rend-
szerezése. 
Összefüggések bi-
zonyítása. 
Példák összegyűj-
tése. 
 
 
 
IKT – káposzta – 
kecske – farkas 
szállító logikai 
játék: 
http://www.logikai
felada-
tok.hu/jatek.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
internetes 
tanterem 

52. 
 

Ellenőr-
zés – 
dolgozat-
írás 

    Ellenőrző-
lap 

 

http://www.wwf.hu
http://www.google.com
http://www.logikai


 

 21 

 

V. ÉV VÉGI ISMÉTLÉS (2) 

Cél 
A továbbhaladáshoz szükséges, legfontosabb tudáselemek átismétlése, elmélyítése, 
rendszerezése. A megismerési módszerek gyakoroltatása. Készségek, képességek al-
kalmaztatása. Pozitív személyiségjegyek megerősítése. 

Feladatok 
A továbbhaladáshoz szükséges ismeretek, jártasságok, készségek mérése, értékelé-
se. 
 
Óra Tananyag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 

    összefüggé-
sek 

tevékenységei eszközei 

 
53. 
 
 
 
 
 
54.  
 

 
ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS – Fogalmak, összefüggések áttekintése 
A kert élőlényeiről 
A házban és a ház körül élő állatokról 
A tájékozódásról, az időjárásról és az éghajlatról 
A felszínformákról és kialakulásukról 
 
 
TEREPGYAKORLAT – Ismeretek gyakorlati alkalmazása, megfigyelések, vizsgálódások, 
élőlények összehasonlítása /TANTERMEN KÍVÜLI TANANYAG FELDOLGOZÁS/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


