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I. A kisórlot Gólja, hipotózis 

"A napközi otthon az általános iskola szorvos rósze. E-

ködóso során az általános iskola novolósi ós oktatási 

Góljait szolgálja a maga sajátos oszközoivol." 1  

Dolgozatomban annak  vizsuAlatát tűzöm ki Gólul, hogy ha 

az általános iskola alsó tagozatában a novolósi folyama-

tot kitorjosztjük a tanitási órán k.ivüli időre, akkor az 

általános iskola cól- ős feladatrendszere mogvalós:itásá- 

ban 

a./ hogyan veheti k-i rószót a napközi otthon, 

b./ 6s melyek azok a sajátos eszközök, amelyek alkalmn  -

zása lohetőv6 toszi, hogy az általános iskola novoló- 

si ős oktatási Góljainak-  mo valósulásában tovókony 

rósz® logyon a napközi otthoni novolőmunkának külö-

nös tokintottol: 

- a tovókonysóg által /közbeia/ formálódó közössógro 

- az o y6n ős környozetónek harmóniájára /eligazodás, is-

merotgyüjtós, tapasztalatszorzós/ 

- a változó társadalmi-gazdasági :icónyohhoz rugalmasan 

igazodni tudó szomólyisóg novolósóro 

- a dinamikusan difi oronciálódó politochnikai szomlólotmód 

kialakulását olősogitő manuális kóposs6gok fojlosztósóro 

- a folsőtagozatos tormószottudományi tárgyuk mogalapozá- 

sát olősegitő tormószottudományi ismorotok olmőlyitósóro. 
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Napjaink köznovolós6nek jollomzőjo többok között a tár- 

sadalmi - gazdasági igényok fokozottabb órvónyositóso a 

közoktatásban. Ez azt a feladatot rója a folnövok.vő nom-

zodók novolósi - oktatási folyrint.Ztát szervező 6s  irányi-

t6 közoktatási :I.iitózmónyro - az általános iskolára, - 

hogy korszorii alapmiiveltsóGet adjon  rondszorón bolül a 

tanulók  számára. llnnok a korszerü alapmiivoltsóGnok in- 

tográns rószo a természettudományos novolós által közvo - 

titett tormószottudomónyos szoml6lotmód kialakitb.sa a 

tanulókban, valamint azol: a tormószottudományi ismorotek, 

amolyokro ópitoni lohot ós ópitoni kell az általános is- 

kola folső tagozatában bolópő uj tantárgyak keretén belül. 

pl. kémia, fizika, biológia. 

Feltételezem, hogy az általános iskolaalsó tagozatánnk 

napközis csoportjaiban egy oddig3.n61 korszorübb podagó- 

giai szomlólotmóddal, hozzáállással orodmónyoson lohotno 

a fentobb vfizolt tormószottudományi ismorotok elmólyit6- 

són, bővit6s6n munkálkodni. 

Foltótelozom, azt, hogy a meglovő napközi otthoni szer-

vozoti forma korétéin belül tudatos ős cólszorü pedagö- 

giaJ tervezőmunka után, jó szorvozéssol a napközi otthon 

ma m6g szűkös tárgyi lohotősócoin bolül mindez mo való- 

sitható. 



- 3  

loltótolozom, hoGy a lo'korszorübb indirokt tovókonys6G-

rc motiválás a szabadidőbon, a £oclalkozási "kozdomó-

nyozós" hatókonyabb tanulói motiválást orodmónyoz mint 

az oddiG alkalmazott ha ~,;yomrauyos cólkitiiz6s 
 

ós  front/111.s  

vozotósii napközis foGlalkozás.  

Foltótolozom tovabbú, hoGy oGy kidolGozott tornószot-  

tudor:tányos proGram szerint vozotott napközis csoportban  

of;y tan6v utfuz m6rhot6on alaposabb 6s szólosköriibb a  

tanulók ilyon irAnyu ismoroto, s oz a fclsű taGozatba  

tör tónő Atmonot noh6zs6Goit is jolontőson anylvi.ti.  



II. A tómaválasztás indoklása 

-Ia oGyre nyilvánvalóbbá válik az a tóny, hoGy fokozódó 

mórtókbon jolontkozik a társadalmi iGóny az általános 

iskola eGósz napos podaGóGiai novolóso iránt. A társadal-

mi iG6ny mollott azonban az eGósz napos nevelés kiter-

josztóso mollott szólnak a pedagógiai indokok is. 

Ilyon pl. a nevolóskilauontu iskola mogvalósitása, amoly 

olyan Gyermeki tovókonysócrondszort foltótoloz, ami no-

volósi oóloktól vozérolton intoG^rált ós koordinált, ahol 

a novoléközössóg a fejlődé orrbort a Gyormoki szomólyi-

s6g novolósót tovókonysógok által formálja, befolyásol-

ja. A nevolósközpontu iskolában a tanvitás - tanulás va-

lójában novolósi eszköz, s amelyben az egósznapos nevo-

lós:i forma o yik legfontosabb, do nom o(,yotlon szorvo-

zoti formája a napközi otthon, novolósi szintérként 

funkcionál. A továbbiakban szükitvo az eG6s7napos novolós 

fogalmát a napközi otthoni novolós kórdósköróvel kivánok 

foglalkozni. 

A tanórán kivüli novolós hanGsulyos szerepet kap az 

1978-ban bevezetett, Az általános iskolai  nevolós 60 ok- 

tatás tervóbon is, mort koncepciójában naGyinórtókbon 

óp-it a novolőmunka folyunatossáGára, az eGyos nevelósi 
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szinterek nayfoku o;,yüttmüködésóro. Ez a folyamatos-

sác a tanitási órán elkezdett nevelőmunka folytatásit 

jelenti a tanórán kívüli időbon, tehát a napközi ott-

honban is. 

Ez azt ,jelenti, hocy a napközi otthoni pedagócusoknak 

:ion jól kell ismornitik a tanórai nevelő-oktató munka 

tartalmttt, neh6zséceit. Ezeket az osztály-tanítótól ka-

pott ismereteket aztán a napközis pedacócus leforditja 

a napközi otthon nyelvére, s a napközi otthon adta sa- 

jitos lehetősócokon belül mindenben közvetve, "észrovót-

lenül" besogit a tanórai nohézsócok moGoldásában. 

ni indokolja tanórai ós a tanórán k-ivüli nevelő-oktató 

tovókonyséc szorosabb o ymó.sra ópiilósénok szüks6Gossécét? 

EEyfolől mindenképpen az, hogy rondkivüli mértékben  mec-

növekedtek az olsajatitandó ismeretek uGy moimyis6siloc 

mint minősóciloc. Ennek a mennövokodott ismoretaueolak 

az átszármaztatásába mindenképpon bo kell socitoni a nap-

közi otthonnak, hiszen mint ahocy a Rendtartásból időz-

tem, a napközi otthon az általtnos iskola szerves része. 

Vicyázni koll azonban, nehocy abba a hibába essünk, hocy 

a napközi otthon a tanitia.si óra folytatásávé váljon s 

ozáltai az ujratanit€ts lohotőséce toromtődjön moű. 
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Akkor  hogyan v6gozhoti ozt a feladatát a napközi ott-

hon? Ugy, hogy tudatosabban tervezi 6s szorvozi a pe-

dagógus a napközi otthoni szabadidős tovókonysógi for -  

mákat  /a  kulturális- 6s munkafoglalkozásokat, a játók  

6s sporttovókonysógokot, a sótac6lsőtóknt/ hogy az olvbb  

omlitott cól mogvalósitása lohotővó váljon. A tanórai  

6s a tanórán kívüli novolőmtu3ka szoros ogymásraópül6-

sót indokolja móc a tanórán kívüli novolósbon rósztvo-

vő tanulóit lótszáma, ami az általános iskolába járó ta-

nulóknak 38,2 	Ebben az adatban azonban az alsó ós  

folső tagozatosok összositott lótsz&nn van, s tudvalovű,  

hogy az alsótagozatos tanulóurak l6nyogoson nagyobb há-

nyada jár napközibo, mint a folsőtagozatosok.  

Do alátAmnszt  ja a k6t novolósi- oktatási szintór szoros  

ogyiittntüködósát a sziikobbon órtolmozott tantorv foladat  

6s kövotolmónyrondszerónek mogvalősitására törokvós is.  

E kövotolmónyrondszor mogvalósitása nom más, mint a ho-  

lyoson ős korszorüen órtolmozott miivolt s6~ megalanozá-  

sának toljositóso. E korszorii alapmiivolts6g az ismere-  

tek, a k6possógok, a magatartás, a v:iláonózot h.zrmónilr,us  

oGys6gok6nt jolontkozik, do minden olom6t tormószotszori.i-  

leg nem alakit ja ogyforma ika.ngsullyal a tan:i.tás:i óra.  



Fontosra% tartors m6e az önm iivolós kópossócónok kiala-

kitó.sát is, molybon szintón hasznossá tohoti ma .t a 

napközi otthon. 

Az  önálló tanulás, a tanulós iránti bolsű motivációs 

bázis kiépitéso, elmólyitóso, az ocyóni kópossócokot 

fiGyolombovevő tanulási torv olkószitóso az Önmiivolós 

kóposséGónek kialakitásó:ban alaptoromtő funkoióval ren- 

dolkozn©k. A szabadidős tevékenylécek keretón belülii ol-

vasás, tallózás, lexikonok, szalkönyvok forratása, volük 

való ismorkegés az önniivolós olomoinok kialakulásában 

soi.lrni  hatékonyabb szerepet játszhatnak, mint rémoly ko-

vóssó ,jól szorvozott, az önállósátra alic épitő tanítási 

óra. A Lermanons önképzős  mocalapozására is túr; lohetős6 

kinálkozik a napközi otthonban, hiszen a tanulóknak lo- 

hotőséciik nyilik a miivolődési lohotőséGek szélos skál.á-

jával való mocismerisodósro, a nriivolődési igény folkoltó-

séro, szóloskörii szórakoztató -ínvelő szabadidős tevókony-

sétekkol való mocismorkodésro. Azonosithatjuk macisakat a 

közmüvolődés komplox szomlélotóvol, amely szorint a  neve-

lés ós miivolődós nem választható szét. 

A tanulókat  olyan  össztársadalmi gyakorlatra Loll folkó- 

szitoni, molybon icon fontos szerep jut az ocyro növokvG 

szabadidőnek. A szabadidő - oltöltésre novolés csak sza- 
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hadidős tov6konysóc által lohot, ami ism6t a napközi 

otthoni novol6s hat6konyabbd t6tol6t indokolja.  

Az fá,.7.talrí:ios iskola alapvotő funkciói közül a s~ocia-

lizáoió - 2orszonalizáoió dialektikus ocysóco is soi:-  

kal biztosabban kialakitható ocy jól müködő novolós:i  

rondszorbon, mint a csak a tanitási órára korlatozódó  

hacyomailyos isi:olaban. Az oc6sz nap ocytitt tanuló, oLyütt  

jatszó, a. közöss6ci 6lot formait közösen alakitcató, h,a-  

cyomanyokat tororrtő, közös  cat közöson mocvalós:itó tanu-

lók közöss6c6nok, a különböző  státusok cyakorl6s6ra al-  

kalmat k.inaló novolósi folyamat a tanóra:i. 6s tanórán  ki-  

vüli novolós harmónikus ocys6co.  

Ha szánba vesszük napjaink általános iskolájának aktual:is  

kórdóseit, akkor az előbb r6szlotozott colok ol6róso 6r-  

dokóbon a tanórai 6s a tanóran kívüli novolós harmonikus  

ocys6cbo foclalása, a novolós-oktatásnak o kőt szintón  

között folyamatt4 alakitó.sa mutatkozik o'y:ik lohots6 os  

moGoldáskónt olőttünk. Az utóbbi óvtizodokbon 6szrovohotű-

en változott ós valtozik ma is a tarsadalom 6s a torm6szot-

tudományok fojlődőso közötti kapcsolat, különüson a toch- 

nikai fo jlődós 6s toolinika :i. ondolkod6 .s  hatása a  köz ~•on-
- 	 -- 	 ,,.. mai,  

dolkkod6.sra.  



A közcondolkodásban ocyre inkább az őt mocillotő holyro 

/rongra/ korülnek a torm6szottudomúnyok, mivol a toclnii- 

ka társadaimunk ólotóvol 6s fojlőd6s6vol szoros kapcso- 

latba korült. A tochnil:,a ocyr6szt önállóan, másr6szt a 

torm6szottudományokra alapozva fejlődött, 6s orodm6nyoit 

a mindonna.pi 6lotbon az or,ibor közvotlonül is órzókoli, 

fontossága, czatorlati  haszna oGyro több ombor olőtt tu- 

datosul. 

A  technika  cyors ütomii fojlődósóvol hozható összefücc6s- 

be az a tóny, hocy az  általános iskola novolósi-oktatási 

torv6bon az utóbbi 6vtizedokbon omolkodtok azoknak a tan- 

tárcyulonalt száma 6s hoti óraszáma, amolyok - már az alsó 

tacozatban is, do főloc a felső tacozatban - a tormószet- 

tudomany i, toclniikai ismoretekot közvot:itik a tanulók 

fol6. 

Ezek a tantfirLyak az  általános nriivolt- s6c intoGrán.s r6szót 

alkotó, - s  fontosságukban oCyro inkább folismort - tor- 

mószottudományos müvoltsóc összotovőiből ópülnok f ol. 

Ezek olsajátittatá.sa a folnövokvő tanulóif juságua1. uGy 

objoktiv, mint szubjoktiv hátráltató tónyozők közömbösi-

tő  hatása kis6rotóbon törtónik. A novol6s-oktatás offok- 

tivitását alapvetőon növoli tohá.t a törokvós, hody a ki3- 

zömbösitő vacy hhátráltató t6nyozőkot milyon mórtókbon 

sikorül kizárni. 
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Az  altalános iskola olvóazósc után az táltalanos k-ópzós- 

bon /aimnáz -lumban/ tovabbtanulölmá.l az omlitott toimó- 

szottudomanyi ismorotok az altalE71.1os miivolts6a rószót 

alkot jat:, a szakmai  kópzósbon /szaklaöz6piskolákban ős 

sza.ki sltolakban/ rószesülőltn.ól podia  soaitik, könnyóbbó 

toszik a 5zakirányu ismorotok olsajátitásat. 

A tanulók novolósi - oktatasi folyamatában a tormószot- 

tudoműazyl ismorotek hatókonyább 6s hanCsulyosabb szoro-

pót b:izonyit ja az a reprozeritativ  vizsgálat  amoly: A tor- 

m6szottudomanyok tanitasrnak orodm6nyoit mórto fol. E 

vizs ;á.lat kövotkeztotiasei ős a jáui[.fisa:i között moatalG1- 

hatjult a mi problómánti 6s törekvósünk holyosscíaót 68 aL- 

ttka..litásat, óspodia okóppon: "Viz saalatunk oay, több ol- 

dalról is bizony.itott l.övotkoztotóso arra mutat, hoay jo- 

lanloci alsó taGozatos torm6szettudomCu-iy:i oktatásunk bo- 

m6rotlon, 6s iay az alapozó funkoió kihatása osotloaes. 

Annak  6rdeI.cóbon, hoay az alsó taaozat tormószottudomanyi 

oktatfá.siunak tartalma 6s oredmónyossóao a kósőbbi iskola- 

fokozatok szinvork.a.lara omolkod jon ős lohotővó toayo a fol- 

srí taaozatos ós közópiskolai tanitás Itorszorüsitósót, ol-

sGsorban az alapoln.-á.l koll rondot toromtonünk. " 2  

A fyormok tanulásának eól ja a mar olőbbiok sorait is om- 



litott társadalmi ólotro való folkószülós. Ez a folkó-

szülós macában foclalja azon kópessórok ma'jas szintű hi- 

alakitását, molyoknok birtokában a tanulók moGszerzott 

tudásukat a kósőbbiok során az okot körülvovő társadalmi, 

tormószeti valósá' ba való hasznos boavatkozásra folhasz-

nálni alkalmasak legyenek. 

A szakirodalomban a hagyományos iskolának az ouyoldalu, 

intellektuális ismorotok átszármaztatása foló törtónt 

"oGyonsulyveszt6s6t" sok birálat 6rto. 

Az blot Gyakorlatban konvortálható olmóloti ismorotokot 

kór számon a tanulóktól, ruGalmas Gondolkodást 6s ruGal-

inasan "funkoiofl&ló" tudást foltótoloz. Ez az olvárás az 

ólot reális iGónyokbnt 1smorhotő ol, hiszen a tudományos 

toohnikai forradalom hatása az oníbori tovókonysóGbon má-

sok mollott abban mutatkozik mac, hoGy naGymórt6kbon szü- 

kül az olmóloti 6s gyakorlati tovókonysóc közötti távol- 

sac . 

:Mivel azonban az omlitott "haGyományos" iskolai oktatás 

fő iránya az olmóloti ismorotok átadása foló tolódott o ., 

a tanórán kivüli - napközi otthoni - novol&sbon uGy folol-

hotünk mos a korszoriisóG icónyőnol:, ha minól több adódó 

alkalommal ólunk a tanulók moGismoríi tovókonys6Gónok to-

vókonysóGhoz kaposo16dó lohot6s6Goivol. 
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A tómaválasztás indoklása összom6sóül a  kÖVOtkoző  sec,-  

allapitások tehotők: 

Az általanos iskolai  novolós - oktatAs folyamatát lei kell 

torjosztoni a tanórán kivüli :időro is. Ezt indokolja az 

a statisztikai tény, amoly szorint a tanón a kivüli novo- 

lósben /napköziben/ az Alt. iskola alsós tanulóinat: 82 -a 

részesül, 6s a Tanterv által a törzs-ill. kiocószitendő 

anyac maradéktalanul elsajátitására nincs mo' a lohotősóc. 

/maCas osztálylétszámok, hetorocén k6poss6cíi tanulók, stb./ 

Amorniyiben a nevelési - oktat6.si folyamatot ucy torvozzük, 

hoGy a tanórai 6s a tanórán kívüli novolós során o két 

szintőr ocymás orodmónyoinok orős:itői, soGitő:i ill. kioGó-

szitői loyyonok, akkor a novolós - oktatás hatókonysacaban 

jobb eredményt tudunk felmutatni. 

Az a folismorós, moly szorint: "A tormószottudományi is-

meretek ós összefücc6sok kiomolt fontossága változó vilá- 

rk egyik locjobbon mogra adható jollogzotossógo, „3  

arra a foltovósro kósztotott, hogy a tormószottudoninyi 

ismorotok elmólyitóso 6s bővitóso tarén ilyen vona.tkoz€i.s-

ban oredmónyoson lohotno olőbbro lógni. 

Abból a moggondolásból, moly szorint az általános iskola 



- 13  

alsó ós foist.; taGozata között ismert átállási nohóz: ó-  

Loket oc32szo ~.~i.i azzal is csökkenteni, hoGy a  nagyobb no•-  

hózsóGQkot okozó természottudor.tEUZyl tantárGyak moGalapo-  

zAsAba torvazori.i, tudatos i.:LUZkáfai a tanórán k:i.vi;zli no-  

velős  saran "ba soGitünk". A választás, a kisórlot tar-  

cya., móc ezeken 	azórt osett a termószot ti.;doL*eAnyi  

ismeretek oltaólyitósére, b5vitősc:ro, Mert Gyorsan válto-

zó viláczuliL társadalmi Ga.zdasáei izónyo -i szabta oZvA- . G.-  

süiLoz ezek az ismorotek seci':.:ik a rt.-.:.lmasabb al kh 1  mn,z-  

kodni tudás k-épossóGónok kialakulásAt.  
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III. Hogyan képzolom a hipotózisbon ős a tómav€il.aszt€i.s 

indokl6s6ban kifejtett oólok ős az obből orod6  fol- 

adatok mogvalósuló.sát a gyakorlatban? 

  

     

1. U - szorü poda;óE;usi szomlólotmóddal  

IIogyan  mi történik a gyormekkol a napközi otthonban, az 

sok mindentől, do elsősorban a podaE;ógustól 	Milyen 

tulajdonsagokkal rendelkozzon a napközis podagógus? 

:Mindazon tulajdonsagokkrl, amolyokkol az oszt6lytanitó 

rendelkezik a napközis podagógusnak is birtokóban koll 

lonnio, de mort a tanóran kivüli novolós oóljai ós fol- 

adatai az 61talfinosak mellett spocialisak is, ezórt spo- 

cial:Ls pedagógusi tulajdonsagok is szükságoltotnek a mog- 

valósitf.sukhoz. 

A  napközi otthon "otthon jollo4b61" fakadóan egyrószt 

"szülőpótló" funkciót tölt be a podaeódus, ozórt a cyo-

rokok apróbb-nagyobb Gondját fokozottabban fiGyelő, azo-

kat mogórtóssol fogadó, voltak bizalmas viszonyt kialaki-

tani kópos hell, hogy legyan. 

Az otthon jollogből móg az is kövotkozik, hogy több sza- 

bads€tgot /do nom szabadoss6got/ kcil ongod61yozni a 
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tanulóknak mint a tanitási  órán  szokásos, mort a tulzott 

focyolinoz6s karos következanónyo a dcílutan faradtabb ta- 

nulóklrál az, hocy nocativ reakciókat vált ki. 

2. A közössór. formálása  közbonL  szabadidős tov6kmn.ys6"y,ols. 

altal 

"A közössóc pedacóciai ,jolentős6f;6t jól iSsszofoclal ja a 

kövotkoző formula: a kö^össócnok, a Izözössóc által, a 

közöss6Gbon" 4  

A formula tartalmi 6rvónyoss6co valamonnyi cyormekközös- 

s6cüxztcro vonatkozik. Az általános iskola a tanulókat a 

társadalmi 6lotre k3.vúnja folkószitoni ucy, hocy a társa- 

dalom cc:l jaival, mindannyiunk 6rdokoivol harmonikusan ocy-

boosson az ocyón órvónyosiilóso 6s boldoculása. 

"Novolni annyi, mint az e yónt boleholyozni ós beleGyö-

koroztetni az vt körülvevő társadalmi környozotbo" - mond-

ta Piacot. A közössóc lótrohoz $sónak, fo jlődós€unok ós moo- 

szilárditás4nak alapja a közös eólokórt folyó közös /oGyüt-

tos/ tovókonys6c. Ezeknek a tovókonys6 ;oknok a jolleco, 

tartalma 6s mocszorvozósónok módszeroi határozzák moc a 

cyormokek között a tovókonysócok sorún kialakuló viszonyok 

jollocót ős azokat a normákat, amolyok ©közbon tormószot- 
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szoríion l6tro jönnek a közö8s6Cbou ős szabályozzák min- 

don ecyos tac jíniak macatartását. 

Ezért a közöss6con belüli élot ős a bonno v6cbomenő fo- 

lyamatok podaeóciai irányl.tása mindonokolőtt a közösséC 

tov6konysócónok irányitásával valósul moc. Ez a kiinduló- 

pont mindon kollektiva létrehozásánál, tehát a tanórai 

ős a tanórán kiviili időben ecyaránt. 

A közössóG kialakitásának ős mocszilárditá.sának tehát a 

közös tevókonysóc az alapja, 6s a tov6konys6c jelloc6bon, 

tartalmában mecszorvozósónok módszereiben levő oltórő 

vonások alkotják a tanórán kivüli tovókonysécoknok a tan-

órától módszortanilac is oltórő, tehát különböző formáit. 

A  tanórán kivüli nevelésben résztvevő tanulók tovókonysó 

coinek strukturális olrendoződósót az alábbi ábrán kivánom 

szomléltotni. 

ocy6b 

tov6konys6G 

tanulási 	szabadidő 

tovókonysóe tevékonys6c 

1. ábra 
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Tanórai foglalkozás  részei: 

- a házi feladat konkretizálása, a feladat megoldási ja-

vaslata /vázlatosan/ a megoldásra rendelkezésre álló 

idő kijelölése 

- önálló tanulás 

- ellonőrzés, órtókolés 

- difforonoiált feladatok, önálló olvasás. 

Szabadidős tevókeiysél; részei: 

- kulturális foglalkozás 

- munkafoglalkozás 

-- 

 

séta, célsóta 

- játék, sporttovókonység 

-  ottl:.on6yi,ilés 

b' b tevékenységek: 

- egészségügyi szükségletek WC és mosdó használat, 

öltözködés, 

-  ebéd ős uzsonna 

- szabadlevegőn tartózkodás ós 5-10' porc torna a 

tanulási idő felénél 

-- rendteremtés 
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A szabadidős tev6kenysók 6rtelmozóso: 

Az általános iskolai Alapelvek nóiy tanulói tevékenység-

ről tesz emlitóst. Ezek a: "tanulás, a közéleti-politikai, 

a munka- ós a szabadidő tevókenysóc. " 5  Tudjuk, ennek a 

tevékenységrendszernek a kidolgozója Gúspátr _1.szló, aki 

ezeket a tanulói tovókonysógfajtákat használta fel isko-

lamodell kisórletóhoz. 

A szabadidő "az az idő, amellyel valaki a kötelező elfog- 

lalts 	 G ágon kivül szabadon rendelkezik." Ez a mohatározás 

a napközi otthon nyelvére loforditva a következőt jelenti. 

El kell órni, hogy a napközis Gyerekek a kötoloss6gtoljo-

sitóson kívüli összes időt szabad időnek órezzók. 

íiötolossóe jolledifi a napköziben a tanórai foclalkozás, 

amikor a tanulók a házi feladatot irják, tanulják. A sza-

badidős tevákonysós során a tanuló annyiban szabad,amony-

nyibon többféle tov6konysóeből választhat ogyániloG vaGy 

csoportosan. E szábads€G tiszteletbon tartása foltótolozi, 

hoGy a Gyerekeknek joGuk le yen non részt vonni a  tovó- 

konys6cekben. A pedacóGusnak közvetett módszerekkel kell 

odahatni, hoGy a tanulók akarják azt tenni, ami  előnyiilcro 

válik, s  a  podagó{usna.k bole kell nyugodni, ha  néhányan 
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nem kivé nak részt vonni az általa kozdomónyozett tovó- 

konysóGben. 

A szabadon választott ós iuy a játók hatását keltő tovó- 

konysógek megnyugtatják, pszichikai egyensulyukat bizto- 

sitják a gyerekeknek, akik mi.n61 szabadabbnak őrzik ma- 

Bukat, annál fogókonyabbak a nevelő hatásokra. 

A napközis foglalkozósok ha.cyományos, frontális vezet4so 

amely tekintólyolvon alapszik ós nom a tanulók szabad vá-

lasztásán, az nem tud mit kozdeni a szabad idővel, mert a 

l6nyoget, a szabads6g6rz6st veszi el a gyerekektől. A tu-

datositott nevelési helyzet közömbösen hat, vac:3r lefialóbb 

is orőson voszt vonzósából. Iia meg akarunk utáltatni a 

Gyerekekkel pl. ogy játékot, csak meg kell parancsolni, 

hogy olyat játszanak. 

A tanórán kívüli novolósben, 6s icy a napközi otthoni ne- 

velősben is a tanulók szabadidojót ugy kell megszervezni, 

hogy az botöltso a szabadidő hórmas funkcióját: a szomélyi-

sógfojlosztóst, a pihenést, regenerálást és a komponzálást. 

A szabadidő szomélyisógf ojlosztósi feladat a kötött /tohót 

tervezett, irónyitott/ ós spontán tovékonységok sorón nagy 
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mértékbon 6s széles skálán megvalósulhat. Ezalatt a 

tanulók kópességoi fejlődnek. A pihenő, rogonor616 fog- 

lalatoss6cok a Fejlődő szervezet szempontjából igon fon-

tosak, mert ezek szolgál jóik a fáradt tanuló szervezeté-

nek folüdül6sét, ezalatt válik a Gyormok ismét alkalmas-

sá idegrendszeri, szellemi igénybevételre. A főleg  in-

tellektuális tevékonysóget v6GTMző tanulók szellemi f6.-

radts6ának tostmozgással történő kompenzálása az egész-

ségvédelem kulcspontja. 

A  tanulókat fojlosztő tevékenysógrendszorbon teret kapnak 

a nevelési deficitot csökkentő, korrekciót szolg6ló fog- 

lalatosságok. Ezek biztositják a tanulók folzárkóztatá-

sát. A felsorolt tovókonysógtipusok helyes aránybit a szo- 

mólyisóG sokoldalu fejlesztésének pedagógiai szempontja 

határozza meg. 

Akkor helyes a tanulói tovókonysvg rendszerének bolső ará-

nya, ha ez nem azonos az ogyos tov6konységtipusok monny:i- 

ségi eGyonsulyával. Az ()Gyos arányok mértékét az dönti el, 

hogy mennyire alkalmas  a tudatosan létrohozott tevékeny-

s6grondszor az adott tanulók szem6lyis6gének fejlesztésére. 
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3. Tey4konys6gre  motiválással  

A marxista szomólyiségfelC oltásból vett motiváció elmőlot 

tanulsí ya alapján a tanulási motiváoiót mint az aktiv 

tevékonysóg folyamatában kialakulö, tev6kenységro kész- 

tetíí feszültséget fogjuk fel. /A.Ny.Leontyev: Tevékony-

s6g, tudat, szomélyis6g Gondolat-Kossuth 1979. 218-238 p./ 

A motiváoió a tanulás számára feltótol, az inditja ol a 

tovókonysóget. A tanulás pedig tovókaays6G közben, a mo-

tiváció által kollőon tanulásra hangolt állapotban kövot-

kezik bo. 

A motiváció az ismerotolsaját:itás nélkülözhetetlen esz-

köze. 

"Ha az egyéni aktiv szerepet vállal a tanulási szituáció-

ban, akkor a/ általában Gyorsabban sajátitja ol a mogta-

nulandó választ, ós b/ ez a válasz általában szilárdabban 

rögződik, mintha az illot5 passziv marad." 7  

A motivációnak különös jolontíísóge van a napközi otthon 

szabadidős tovékenys6goi során. Szüksógosségét o€,;yáltalán 

az indokolja, hogy ozokre a tevékonysógekro a pszichikai, 

idegrendszeri teljesitmény-görbe leszálló ágakor kerül 

sor, amikor tehát fáradtabbak, figyolmük tartóssága rövid, 

mozg6konyságukban nehezen korlátozhatók a tanulók. 
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Ahhoz, hogy o tovbkonységek oredmónyekónt a kitűzött 

céljaink megvalósulását láthassuk, szüksócos ós fontos 

mozzanat a tanulók motiválása ... az ember csakis ak- 

kor hajlandó tanulni, ha oka van rá, oólja van vole, 

ha  valami serkenti orro." 3  

Az iskola alsó tagozatos tanulói számára a fő ösztönző, 

a logfőbb motiváció kivánosiságuk. A podacóciailac helyes 

módon folkoltott kivánosiság hamar válik a tanulói tovó-

konyséc olv6gzósónek mozgatórugójává, a pozitiv motiv{n-

oió a kivánosiságot tartós órdoklődóssó változtathatja. 

"Az órdoklőd6s nom más, mint a motiváció loQnélyobb szint-

joivel történő rószvétol." 9  

A mot:iváo:ió ős a tol jositmóny közötti összofiigg6s icon 

jolontűs az orodmónyossóL szempontjából, mivol kettőjük 

között ocyonos arányosság viszonya €til.l fenn, minól orősobb 

a motiváció, annál jobb lesz a  teljesitmóny. 

A tanulók órdoklődósónok "értóko", pozitiv hatása szemó- 

lyisógiik fojlűdósóre vitán felüU, a tanórán kivüli nap-

közi otthoni novolós szabadidős tevókonységoi során pu-

dig a tel j ositmónyt negativ befolyásoló alkalmatlanabb 

idő miatt /d6lután 15.3o - 17.00 óráig/szinte nélkülözho-

totlon. 

A tanulóknál kialakult órdoklődés a továbbiak során olyan 



hasznos, pozitiv órzolmi kapcsolat moGl6t6t toszi az 

ilyen jollo0•i.i, fajtáju ismorotokkol €i].lFUZdó, amoly so- 

Giti az ilyen tipusu ismeroto •k' órtókoixiol: folismor6s6t, 

nledboosiil6s6 i;, osökkanti not€u1 oltüntoti az Indokolat-

lan ollonárzóst, tartózkodást. 

UGy vehotjük, hoGy ha ozokkol a tormószottudományi ismo- 

rotokkol oporáló tov6konysóGokkol a term6szottudomán.yok 

moGszorottot6sében is előbbre 16photünk, akkor  nem  tot- 

tünl, kovoset. Ennek a holyos órtolmi - 6rzolmi - a1{prat -i 

viszonyulás kialakit€o.sfuzak szükséGossóL6t a már id6zott 

IEA vizs 	t is alátámasztja, mely azAttitüdök a tome).  

sze:.tudomáziyok köróben r6szvizs at'aan moGállapitja: 

"Az órdoklőd6sről alkotható összk6p meelohetősen kodve- 

zőtlon: ... a tanulók icon naGy aránya 6rdektolon a tor- 

mószottudomáriyi tárGyak iránt. A 10 6s 14 6vesok között 

obből a szempontból láizyoCos kiilönbsóG nines,  ami azórt 

moGlopő, mort óppon o kót álotkor között 16pnok bo oGymG.s 

után a természettudományi ;:antá.rGyak. t+10 

A t6m€uikkal kapcsolatos motiválás h..rnGsulyos szoropót 

ozzol bizonyitottnak válom. 
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A helyütt szorotnóm még rövidon rószlotozni a fontos-

nak tartott ós a hipotózisbon loirt korszorii foglal-

kozás kozdomónyozósót. Ez a motiváció ocy szoloto, ró-

szo, tulajdonkóppon a napközis tanulók  holyoson órtol- 

orozott szabadidős tovókonysógónok jollogóből fakad. Olyan, 

a motivációt erősitő tónyoző amoly azt a hatást váltja 

ki a tanulóból, hogy ezt nem ko1l l_hanomalohot csináltai, 

do ugy látom órdokos dolog szülotiiot bolőlo, icy 6n oztt 

akarom. 

A motivációt erősity tovókonység vagy foglalkozás koz- 

domónyozés, ha pl.: - a tanulókat bevonjuk a tovókonysóg-

hoz szükséges anyagok boszorzósóbo. 

Ez lohot külön orro a oólra szorvo-

zott ut, kirándulás alatt a közössóg 

munkája. 

A közössóg ogy mogbizott osoportjá- 

nak külön foladata. 

E,Oy tanuló foladata amolybo mások - 

szülők, testvarok - besogitottok. 

- Vélotlonszoriion ható, de okkal idő 

előtt kikószitott kellékek. 

- Kötetlen időbon tudatosan a tatára 

iróinyitott boszólgotéssel, molynol> 
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kb. ez a vége: ha gondoljátok, 

esetleg meg is csinálhatjuk egy-

szer. 

- stb. 

Mint a példákból is egyszorro látható, ez a foglalkozás 

vac)*  szabad•idíís tov6l.enysóg kozdoményoz6s a l6loLtani 

kutatások erodmónyoire alapozva történik. 

Igyekszik kihasznii1ni a pszichológia kutatásainak erod- 

m6nyoit a korosztály tanulóinak életkori sajátosságaira 

vonatkozóan. 
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N. A kisőrlet módszerei 

1. Az olm6loti módszurok közül tartalmazza a term6szot-

tudom6nyi ismorotok tanitó.sa helyzotónek foltáró.s€it, 

az ide vonatkozó szakirodalom 1ónyocos moGá1lapit6- 

sainak ismortotósót. 

2. Az empirikus módszerek közül a kisórlot orodmónyoinok 

foltórásához mórósokro volt szüks6c. 

Alkalmaztuk: 

tanulók mosfiGyolósót a  szabadidős  tovókonys6£ok 

során.A mogficyolós torvszorü ős rondszoros, hosz-

szabb ós rövidebb idoic tartó volt. A különf6lo moc-

ficyolósi tociinikúk közül az ocyos tanulók aoofi- 

fyolósót is alkalmaztuk. 

A vizscAlati módszerek közül 

a m6rőlapot 

A kis6rlot orodm6ny6t ocyőniloc m6rti,iL. 

3. A  moefocalmazott h.ipotózisok igazolására 	 noGyo- 

d:il. oszt6.lyos napközis csoportban kis6rioti szabad-

idős tov6konys6sokot szerveztünk. Az erodm6nyokot 

hfirom kontrollcsoport toljositm6nyóvol haszn.ositottuk 

aoun l ny7,ztuk  az intorjut 
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össze. 	v:izsc€ilatot Győr város általános iskolaiban 

végeztük. 

4. Ezeken kivtii7. feldolgozó, órtékolő t  mennyiségi As mi- 

nőségi elemzést véceztünk. 

Az alkalmazott matomatikn:i módszerek: az átlac, a 

diagram. 
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V. A kisbrlot olől{ószitóso 

Cólunk rnogvalósitása órdokóbon az alábbi feladatokat 

jolöltük mog: 

1. Foikutattuk a tómával kapcsolatos szakirodalmat 6s 

ozoket áttanulmányoztuk. 

2. Lttara.til_manyoztuk az alsó tagozat 1. 2. 3.  és 4. osz- 

tályfulnT> környozotismoroti tantorvót, amely  a mate- 

matika mollott a logtöbb tormószottudományi ismorotot 

közvotit a tanulók számára. A tomatikus ogys6gok is- 

morotónek birtokában áttanulmányoztuk a környozetis- 

moroti tankönyvekot, munkafüzotokot, hoCy az ogycs 

évfolyamokon ogymásra 	ismoretok kapcsolódási 

pontjait  világosan lássuk. Mindezek birtokában szoro- 

sabban áttanulmányoztuk a törzsanya.cot, majd a kiogó- 

sz:itondű anyagot az oGyos osztólyokban. 

3. Konzultáltunk tapasztalt, tantárgycsoportos renndazor-

bon  a  4. osztályban környozotismorotot tanító poda- 

góGusokkal. Vólomónyükot kórtök arra vonatkozóan, hocy 

a gyakorlat  próbakövót ismorvo szorintük melyek azok 

a tematikus oeysóchoz tartozó anyagrószok, amolyoknok 
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a napközi ,pooiális koretein belül sajátos foldolGo-

záruk indokolt. 

4. Az olőbb folooroltak birtokában összeállitottunk oGy 

1 óvos programot a 4. osztályos napközis csoportok 

foglalkozásaihoz. Ezok a foglalkozások igazodnak a 

napközi otthon ha yomanyos szabadidős tovókonységfor-

m(aihoz, csat: azokat koncentráltabban a tormószottu-

dományos ismeretek elm6lyitósóro, bűvitósóro való tö- 

rokvóssel torveztük. Ezok a hoti 1 foglalkozások a. 

Gyakorló podagógusok Altai javasolt törzsanyu iak a 

napközi otthoni szabadidős tovókonysógokhoz iGazodó 

sajátos Gyatorlását tartalmazza, illotvo a kiogószi-

tendő anyagot, vagy más, a tematikus ocysóc ismorot-

anyngához kapcsolódó ós az általános alapmüve1tsógot 

bővítő tormószottudományos ismeretet. 
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VI. Az olííkis6rlot 6s a kis6rlot r6szletos programja 

- 33 r6szlotos foglalkozcisi torvozot. 

  

     

I. I'oglali.oz as 

Torm6szotv6dolem 

1. ikungulattoromtós, có1kitüz6s 

Gootlio : Talal.t kincs 

Jastam az ordűt, 

csak uuy, magam, 

i,önnyü bolyongas 

vitt cóltalan 

E kis vir€j nyílt 

az utf ólon, 

mint csillag ógott, 

mint draga szom 

:far nyultam 6rte, 

do suttogott: 

I;a. lot6psz, 

Elhorvadok ! 

Erro tövestül 

kivottom bt: 

virulj u kertben,  

házam olíí t t 1 

Ott jól beástam 

gyökoroit; 

ogósz bokor mar  

6s uĉy virít 

- Miro tinit ez a kis vors ? 

- Mit jolont oz a szó "vódott" ? 



- 31 - 

A  "védett"  azt jelenti, hogy azon a torületon nem v6g-

nak ki fiit, nom tépnek le füvet, virágot, nem lőnek 

sommilyen madárra, vadra. II(boritatlanságát a torület-

nak őrök védik. Oda a látogatók, a természetrajongók 

ozzol a jelszóval léphetnek be: mindent a szemnek, 

semmit a kéznek. 

- Bért van szüksóg a növényok, állatok védelmére? 

Amerre csak jártok, mindenütt feladatotok, hogy mog-

óvjátok a tormószotet; a növény- 6s Fdlatvilágot a 

kipusztulástól. 

2. Tormószetvédelom  MagyarorEz4can  

Első tormószotvódolmi törvény 1879-ben született. 

Kaán Köroly, a tormészotvódolom uttörőjo hívta fel a 

figyelmot a természotvódolem fontosságára. 

Első természetvédelmi torület: 1939-ben a debreceni 

Nagyordót nyilvánitották vódottó. 

Intonziv munka  1950-ben indult meg, melynek erodményo-

ként 1970-ig a védett területek háromszoros'a.ra nőttek. 

Természetvédelmi főhatóság: Országos Tormészotvódolmi 

Kivatal. 

1973-ban 3:ortobív yyi, 1975-ben Kisktuiságx Nomzoti Park. 

Dia: 	Gs az erdő 



3. V6dott  torületek osoportositása 

a./ tormószotv6dolmi torület: tormószeti ritkaságok 

vódolrao cóljFiból l6tositott kisdbJ kitorjod6sü 

toriilot 

b./ tAjvódelmi körzot: oólja, a tájk6p tormószotos 

allcotóelomoinok mogh.atározott egyonsulyban tar- 

tG.sa 

o./ nomzoti park: dólja, az orszCi.g logjolontősebb 

tormészotos Allapotban tartott teriiloteinek mog- 

őrzósóro ós bomutatAsara szolGb.l. 

Dia:  Erdő, moző, vizek állatai 

A vódott területek 6 kategóriába tartoznak 

1. Földtani órtókek: barlang, ki3vület, ősmaradvány, 

hegy, völgy, homokbuokn 

2. Viztani órtókok: forrás, patak, folyó, tó ... 

3. Növónytani órtókok: facsoport, fasor, növónykort ... 

4. Állattani órtókok: madar, emlős, hal, hüllő ... 

5. Tájkópi órtók: rógószoti Foltórás 

6. Kulturtörtónoti omlók: szürkomarha, pasztorkutyu 

Episzkóp: Vódott tormószoti 6rtókeink: 

Szerk: Kopasz Margit 

MezőgazdasAGi Kiadó, Dp.1976. 
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oldalsz€mi : 

1. 175 - 177. 4. 186 - 107, 2o2-2o3. 

2. 179,  183, 184. 5. 263. 

3. 225 - 231. 6. 163, 17o. 

4. K6pro,jtvbny:, Védott madaraink 

I'okotocólya 
	NaGyL.óosaL 	Gul:i p€ui 

5. IiörnyozotvGdolm:i  TOTÓ  

1. :Iilcor szülotott :aGyarorsz€4;on az olső tormószot- 

vódolommol ,foGlalkozó törvóny? 

1. 1848 

x. 1945 

2 1879 

2. II€iny nonzoti parkunk van? 
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3. Ilazankban molyik a loGkaGyobb jolontvsóGi:i vódott  

torülot? 

1. tájvódolmi körzot   

nomzoti park 

~.. tormószotvúdolm:i tori:ilot  

4. Orszáíunkban molyok volt az olső tajvódolmi körzet? 

1. Tihanyi rasziGot  

V Ilortobi.Gy  

2. KiskunsCG  

5. Lány csoportba oszthatók a tormószotvódolmi to- 

rülotok: 

lO három  
x. 

 

négy  

2. kettő  

G. Molyok a leGlfitvCsnyosább v6dott Geol&Giai  torü-

lotok?  

1. vulkánikus orodotü hogy 

ba.rlane  

2. tonGori Eísmaradvariyok  
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7.  24olyil: a loGf ont osább foladata haz6nkban az  61- 

lattani tormószotv6dolomnok? 

l0 madarvódolom 
x. fillatvódolom 

2. lialvódolom 

G.  Mil  on torm6szottudomfuiyoi fo_lyó:iratok soai.tik mun-

kalatokat? 

Gyiijtsótok összo ! 

Llot 6s Tudomúny 

Tormószot vil&Ga 

Buv6ir 

JU1atvil6 

Kutya, Turista, Föld ós 6c 

Buvárkodrás folyóiratokban 

. 7. Ifönyvaj 	a.s 

Tanulm€inyaitok, ismorotoitok m6lyit6so cól jiá.ból az 

alfibbi könyvokot ajánlom fiGyolmotokbo. 

A Vil6.G ős az orrbor /kópos Gyoimokonciklopódia/ 

Buv€u sorozat 

Bölcs Baholy sorozat 
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Nézz körül, 	vaktició, Nyitnikók,  

Napraforcó /valocattis a cycrnekradió müsorfaból/  

Teknős Péter:  Kérdezz  I Felolok rsindonro ! 

Illatok farsancja  

Salunid Econ -  Bécsi Lfiszló : Ezor acfin ozor főszol,  

Dr. iYía j or Istv6n: Lesz-o sas 2000-bon?  

8. liörnyozotvódolmi fololős v€i.lasztésa  

Feladata: f i ~,^yolni, f icyolmoztotni a padf ir kalókat ,  

szoLletClőkot,  

növényok, a].latok védolmo  

Mocbizatása oöy hétre szól, a javaslatok alapj{an 

valasztjuk mec az arra érdemes tanulót, aki boszóa.-

molni köteles urn kajáról az otthoncyülósen.  
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II. roGlalkozás 

Erdoi ~riÖlC9Űk  

1. CólL-iti.iyós, motiváció  

Ma ocy ismorotlon birodalomba vándorolunk. Máris  

moctudjátok, ha kiúlljG.tok az olsú próbát; oGy  

rojtvónyt koll mocfojtonotok.  

GYENGE 	Erős ollontóto  

KUTYA 	 IIbzieil.lat 

Ű S T 	Nagy od 6ny  

MADARAK 	Tojással szaporodnak  

I: 15 L T Ö Z Ű 	Ilyon madár a cólya 

I. E V 3 L 	Növónyi rósz  

CSIGA 	Lassu, mint a  

M  Ú IC U 9 	rein 6l5 oml5sd.7.lat  

:-Iásodik próba: sorol játok fel minól több cyütn8l-  

csüt, próbáljátok moc valamilyon szempont szerint  

csoportositani!  

/boGyós, csonthójas, almatormós/  

Bizony mocfolodkoztotoL-  az ordoi cyiúnölosökr5l,  

pediG bizonyára ismertek nóheuiyat . Ma bővit ji.ik  

ismerotoitokot, s móc n6I4nny-al moGismorkodhottok,  
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s ha kiraldultok b%.tran szodhossótok, fogyaszthas-

sútok ezeket a különleges, izlotes gyümölcsöket. 

Tall j '.tok ki melyik lost az  olső? 

" őszi ó j jol izzik a galagonya, 

izzik a galagonya ruh'ja." 

Galagonya: marok partjai, réteken tavasszal habf oliór 

ruhába öltözdk a galagonyabokor. Tövisos a a:i közt 

menedéket taló.inak az erdei-mezei énekesmadarak. 

Termése: bogyó, az őszi dór pirosra csipi s igy  fo-

gyasztható. Kissó ódeskós ize miatt kedvelik. 

Zöld a kökény, majd megkékül 

Most vagyok szerető nélkül 

I la j d mogórik ide j óro , 

Talalok móc szerotőre 

/Nópdal/ 

Iibrlió y : olyan kerek, mint a osorosznyo s olyan kók 

mint a szilva - erdőszólokon, ligotos domboldalakon 

torom. 

Tövisos ága kora tavasszal fohór virúgpomp'ba öltö-

zik, ősszel tormósónok harcvaskók ruhijút ölti fel. 

Fanyar izii, "a gyümölesót a derek érlelik mog" a 

dóresipte szemekből jam, szörp készül, nagyobb mony- 
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nyiséGet is könnyobb szodni, mert filtaléban csopor- 

tosan fordul elő. 

Bizonyéra nom is Gondolnétok, hoGy az alménak ós a 

körténok az őse is ordoi Gyümölcs. 

Vadkörto: naGyon iGénytolon növény, különösobb condo-

zást nom kivéli "csak ősszol" lo kell szodni Gyümölcsót. 

Apró, korokdod Gyümölcso kissé fanyar arom(iju nyorsoii 

is foGyasztható vagy lokvúr, szörp, pélinka is k6sz:it- 

hotő bolőle. 

Vadkörte: nines különösobb jolontős6Go, mert torméso 

savanykés. 

LYiekeljük közösen: Mély ordón ibolya virée 

Elrojt jól, a boróka 6G 

Minek is rejt az az 6G 

Gyere té as a vilé' 

Boróka: hazénkban majdnem mindenütt előfordul. Lovoloi 

tü alakuak, tormóso boGyószorii sok kemónyitőt ós il-

lóolajat tartalmaz. K6t óv alatt fejlődik ki termése 

s ekkor  korul foldoleozésra. iIiros a bolőlo készült 

pélinka, a borovicska. 
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"Gyormokjatóknak nőtt cyiimölos, 

Saviosa ászi fának, 

lohull, koppan a Gosztonyo -" 

Zolk Zoltán: Gosztonyo 

Szalidosztonyo: közismort tormóso tuskós, kupacsos 

makk,  kodvolt t611 csomoco. Lovolóbűl cyó'ytoat k6- 

szitonok. A  fa  hatalmasra mocnő. A  póosi Gosztonyó sz-

totón ezoróvosro bocsült Cosztonyofa áll. KörnyólWn-

kön a Bakonyban sok található. 

:ia.Gyarázd moc az alábbi közmondásokat! 

Ivók, mint a kökóny. /aónk szinti./ 

Szuros, mint a kökónytüsko. /NaCyon szurós./ 

Tormószotoson ki tudjátok, hocy a kökónynok nom tiis- 

kó jo van, hanom tövi so. 

Accatózik, mint a osipkobokor. /Valaki 

kötokodik, pkrzdókoskodik./ 

Csiakoboo;yó : illotos, halvány rózsaszinii viró.Ca:iból 

alakul 	últorm6so: a osipkóbocyó. 

Nagyon 6rt6kos ordoi torm6k: izos lokvárt, kompótot, 

dzsornot ad, kószi,il bolűlo cyóGytoa, bor. NaCyon macas 

a C- vitamin  tartalma. 
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Folot©  bodza: sárGásf ohór, apró virá'okat nyit.  Tor-

móso vörös nodvü, erősen festő csonthójas Gyümölcs.  

Virdea és fiatal hajtásai ryto'nak Gyüjthotűk.  

Terméséből nacy vitamintartalmu pikáns izü lukvár  főz-

hető.  

2. Tervezz plak.ó.tot,  hogyan h.ivnb.d fel az emberek  fi~yol- 

mót, hocy ismorjók inog erdeink Gyümölcseit!  

Plak{itkészitós.  

3. Találd ki, melyik Gyümölcsre gondoltam!  

Tormóso boGyó, kacsokkal kapaszkodik. /szőlő/  

Virága hófehér, termésón hamvas h6j. /szilva/  

Erdei, fán 61ő emlős kedvenc csomoc6jo. /dió, moGyoró/  

Tormásét nyersen, pörkölve, sósan is foGyaszt ják,  

Gyakran diszitonok vole tortát, sütomónyts /mnndula/  

4. Az erdei Gyümölcsök közül sokat folhaszuá nah a cy'ócy-

szatban Gyógynövónyként.  

Melyik üzletbon vásárolhatsz gyó'ynövónyoket?  

IIorb€iria /prospektusok bemutatása/  

Milyen GyóGykászitmónyeket ismersz?  

Bosz61Got6s a jolontősócóről.  
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III. FoGlalkozas 

Szüroti nópszokasok  

1. Cólkitüzós: 

a mai foGlalkozáson a  szüreti nópszokasokl.al, 

szőlószettol, boraszattal ismorkodhottok moG. 

.16ris kOzdJuk! 

2. Gyüjtsotok nópdaloka.t, ami a szőlővol, borral 

kapcsolatos! 

„ ,. 1. i;rik a szolo ... 	3. űsszol 6rik baban ... 

2. Szőlő órik ... 	 4. .1{ar ón többot nem ... 

5. ű, moly sok  hal  ... 	G. SzőlőlioGyon kerosztiil... 

3. Szüroti nóp szokúsol. 

Já.tók: csősz, csősz lopom a szőlődot ... 

A  friss cyopon lohovorodvo, ucy tosz a 

csősz, mintha aludna. A  többfok köriilötto 

tópoGotik a füvot. Közbon a kövotkozőkot 

mondoc'atják: 

Lopom uram szőlőjót 

varom  a koriilőjót, 

ha nom jön a korülő, 

viszom a szőlőjót! 
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Erro a csősz hirtolon folucrik s kercoti a többi.o- 

kot, akik abban a pillanatban szőtfutnak a csősz 

elől. 

Akit  olfoc, a kövotkoző változatban losz a csősz.  

Do a játék onll(7t crod, hoziy a hocyközséc, a szőlő 

zsondül6sokor szőlőpásztort, korülőt  alkalmazott.  

Arra hallott v -icyrmrt;  a, hocy a szőlőcircístől a szii- 

., ,. rotic se embor, so mad ne t'tGvodjon" be a szclu- 

hoLryro . 

Mivol hossecottók a madarakat? koroplő, madár-

ijesztő a dőzsm dókat podiG törvónykózro adtak. 

A szüret oredoto oGyidős a mitoszokka.l, főszorop- 

lő j e a boristen Dionüszosz, ki moca jánd6kozta az 

embereket a szőlő mocerjodt levővol: a borral. 

A szüroti mulatság a boristonnok szóló hálaadásból 

lett a tormós botatr.'r:itásónak ünnopólyéro. A szü-

rotolők dallal, örömkiáltásokkal, .folvonulússal , 

tfuicoal viditottak moc a munkát. 

- Mióta ismerik a magyarok a szőlőt? /ionfoglalás/ 

- Soroljatok fel nagy szőlőtormő vidókokot ! /Alföld, 

Pócs, íszak-köz6phecysóc/ 

Dunóntulon igy köszöntöttók az uj bort: 
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lvomsokóra vigadunk: 

idolt jön az örömapunk 

Ldos mustot kinalcazk 

Összetapad a sz ajun:. 

Az urak bor'i.t, azonban a föld nópo novolto, ilyen-

kor volt osodókos a különfólo borszolg Utat' , a  

dózsma 1.700. óvi tokaji rondtartás: 

"A bor - dóznia oloitül fouva.st ouy volt, most is 

egy vagyon mindonok: lakosok, /idegenek/ a varos 

szőlő hogyokről valamonnyi szin bor lószon a fölcdos-

ur számara tartoznak minden ötödik osebort adni" 

hallgassatok meg, hogy ir R.isfaludy Sárodor a szürot-

ről! 

Bő, vie s nópos volt I3adaoson 

az akkori szüretbon: 

Mozgott, hangzott az ouósz hogy 

Fenn ős alatt, kinn ós bonn* 

Urai ós asszonysagi 

Voszpróm-, Somogy-, Szalúnak 

Ifjai ós lanya .i 

Mindnyá. j an ott va l€uiak 

- P-lilyon osztalyt mutat be a vers? /ur:i osztalyt/ 

A szürotot kozdő napot tajankónt valtozóan tüztók ki. 
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Puskaropo'ás v. mozsárdörgés adta mog a jelot a 

szüret mogkozdesóro. 

A fürtöket főLépp nőtt, logenyok, Gyorokok szodtóh. 

Kóssol, kacorral, lcusztorával vágták lo az indától, 

sajtárba, ritkábban kosárba rakták. 

- Korosd ki  az Lrtolmozű kóziszótárból az ismorotlon 

szavak.at 1 

I'órfiak gyüjtöttólt háti 2uttony-okban, és a pin- 

cóizoz v. borházhoz hordták, ahol nyitott hordókba 

v. fakádba öntöttök. 

A f ic fidban, sulyok-kal, törűfá-val "muskolták, 

csomoszkulták, dömöcköltek" 

Iiinót kerül ezután a taposókádba, mort bizony láb-

bal taposták a szű16t, mort borsajtó nom soh helyen 

volt. 

A taposófádból a szürőkosáron át bocskfíba, v. saj-

túrba folyt a ló s ozol ből töltöttök át aztán a 

színmustot a hordókba. 

A szüret vógeztóvol a vinoollór - szőlőmunkásokra 

folügyolő - olinditotta a nótázó szürotol5k, monotőt, 

kik vidám muzsikával órkoztok mog a borházhoz. 

- Canzi A. Szüreti menet a mult században c. fostmó- 

nyónok bemutatása. 



A vincollór a szőlőkoszorut a Gazdasszonynak, a 

botot podiG a Gazdának  adta. Ezutan julil.lusos kása 

ős bor  Arta, s a lakm{xrozá.s utfin tóncra pordiiltol.. 

- Dévai Nagy Kamilla: Gyujtottam Gyortyó.t c. lame - 

zóről A/2 -3. dalok halluat&sa. 

A ooromónia tájanként változott. IIeGyuljóuz: jó-

kora: "szüreti Pát" kószitottek, alöl maskarrf.ba 

öltözött pór haladt, amoly loGutoljfra vóGzott a 

szürottol. Körülöttük bokrétás loGényok dalolva, 

táncolva a Gazda fiazóhoz montok s ott látták ől.ot 

vondóGsóíül. 

KisGazdás heGyközsóGokbon közöson tartottak mulat- 

sáGot a kocsmában, molynok bovozotő mozzanata a 

toborzas volt. Unnoplőbo öltözött - Gyakran lovas - 

leGónyok, kocsin ülő lányok kisérték a kocsit, 

melynek közopón fején papirkoronóval, kezében 

szőlőfürtös bottal állt a naGybapiszu, szakállas 

szőlőkirály. Nótaszóval, muz sikó.val csaloGattótk 

az embereket a kocsmába. 

A 19.sz. 70-os óvoiben csondosóbb lott a szüret, 

mert a szőlek jolontűs részét kipus zti(ntta a 

filoxéra: a szőlő Gyökórtotü. Napjainkban pod:iG 

más csak néprajzi érdokossóG. 

Li l&.tott szüreti folvonuló.st, mulatscíGot? 
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ifos6ljon róla! 

4. I;tazai szőlőfajták 

Ilazánk s a vil€c ocyik lochirosobb szűlűnomositű- 

jo Mathiász János /1339-1921/ volt. 

Mintocy 3.500 uj sz űlűfajtát nomositott, s ozok 

közül 180 kiváló finom.  Hazánk csottoLoszőlű-tor- 

mosztősót különösen Iiocskomót köi3iyókón, a futó- 

homokon  fojlosztotto ki. 

- Mi szerint cs000rtosithat juk a hazai szűlűfa j- 

ták.at? 

Sorolj fol nóhluzyat ! 

Csom©;oszűlűk: osabacyönGyo, saszlák, ;•íathiász 

Jánosn6, muskot:á..l.y, Glória liuncario. 

Borszőlűk: furmint, ozorjó, szürkebarát, kövidin-

ka, kadarka 

- Ma órt nom szabad bort inni cyorokoknok, boszói j 

róla! 

I]oGdán István: R6ci maGyar mulatsávok 
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IV . Foglalkozás 

A csorobor;ár  

1. Illotiváoió, oóikitüzós 

Találjátok ki a találóskárdósomet, s mogtudjcitok 

ma melyik állattal kisérletezünk! 

Zizzenvo röppon kót barna szárnya, 

óhoson száll a kizöldollett ágra. 

Jaj, a rügyoknek, gyönge levólnok, 

Gyümölcsöt  adó nyarat nom órnok! 

cserebogár 

2. Csoportmunkában a osorobogár kitin szárnyának 

vizsgálata. Szüksógos eszközök: sav, lug, bor-

szeszégő, óraüveg, csiposz, bonotü, kitin szárny 

A. csoport: togyótok a csorobogár Podolos kitin 

szárnyát az óraüvegbon levő savba. 

Irjátok le, mit tapasztaltok, hogy a másik kót 

csoportnak be tudjatok számolni a kisórlotről. 

i3. cso ort: a cserebogár kitinszárnyát togyótok az 

óraüvegben levő lufiba. Jogyozzótok fel tapasztala-

taitokat! 



C. csoport: próbáljátok mog olóGotni a kitinos  

szárnyat a botszoszégőn. JoGyozd lo az orodmónyf; !  

Csoportok oGymcá.snak beszámolnak a szorzott ta-

pasztalatokról.  

3. IDosz6lgotés a esorobogár káráról Gs ollono való  

vódokoz ósrcíl.  

I li a kára a osoreboGárnak?  

:~_ol pusztit? Mit?  

1S:iltor bujik e16 a földből?  

IIo~,~ywn vódokozziinl.s  ollono? 

4. Kószits plakátot!  

A  plakát f  iGyolomf oliiivó lo,gyon s a c  soroboGarak  

pusztitására buzditsa a lakossáGot!  

20 fill. rajzlapra dolgozzatok! Zsirkrótával,  

szinos coruzával!  

Lrtókolós szempontjai: - fiGyolomfolhivó jelloG  

5. Közmondások, szólások a oscrobogárról  

I fagyaráz zát olt mog mit j ol ont orrok !  

Miből lesz a csoreboi^ár? /ki hitto volna, ha £ol-  

nű igy megváltozik/  

Olynn,mint íísszol a csorobogár /ütött-kopott,  



- 50 - 

vodlott külsojü/ 

CsoroboGár nom jó csőszo az erdőnek /ostobasáli 

arra bizni valamoly órtókot, aki óppon annak mo'-

szorzóséro vágyik,/ 

6. Molytik állatokat jollomzom? Találd ki! 

A tavasz locszobb hónapjában fojozi be három óvos 

fojlődósót, oz toljos átalakulás. laros ma'yar 

költő dajkája is ónokolt róla./osorobogár/ 

Ismort rovarunk, 7 a kodvoric széna . A gyorokok

,gyakran énokolnok hozzá. /Katicabogár/ 

Az állatok apróhirdotósokot adtak fol. Találd 

ki, molyit állat adhatta fol a hirdotóst. 

Fokoto bársonyban korti munkát vállalok i/vakondok! 

A hogodüm oladó1 Kizárólag hangyaszorgalom vovők-

kol tárgyalok) /tücsök/ 

Alagsori gyormokszobám kiadó, válaszokat májusi 

rasidovu joligóro kórok! /májusi osorobogár/ 
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V. Foglalkozás 

Lát°fis a zölüaaf;űoltyau 

1. ! ta zöldségboltba látogatunk. IIozzatok jeayzotfii- 

zotet 1 

Ficyol jótok  meal 

1. Mennyibe l.ortiilnok a zöldsóefólók i 

2. ?dilyon zöldsógfólóltot árulnak? 

3. Milyon zöldsGgokot találtok, arsolyokot 

nom ismortok? 

Idő: 20 porc 

2. Boszí€unolás a  látottakról. 

Meifi ,^yolósi szo.npontok számonkérés©. 

Tlydokosy rnölosök, zöldsógfólókot a Buvtir soro-

zatban nézik mo s; önállóan. 

3. Gyüjtsük Össze, milyon étolok készülnek az alábbi 

növónyokbőll 

Káposzta: töltött káposzta, rakott káposzta 

Km  alább : töltött karalábé, karalábéleves 

BurGonya: körot, főzelék, lovos, saláta 

Sarearépa: főzelék, loves 
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Spárga: rakott spárga 

Padlizsán: szondvioskxóm,  saláta 

4.  A  legtöbb szólás, közmondó.s a zöldségfélék közül 

a  káposztáról szól. 

Mondjatok szólásokat! MagyarázzEa.tok 	ákot I 

- Kooske is jóllakjók, a káposzta is megmaradjon. 

Magyarázat: ha valaki ugTMy tesz másoknak onwod- 

mónyt, hogy azért maga som károsodik, ki tud 

ológiteni o ;yinással ollontótos ig6nyokot. 

- Kooskóro bizza a káposztát  -  kutyára bizza a 

szalonnát 

- ©bre bizza a hájat. 

- Ilyon káposztába nom kovorodom Ilusnak. 

Nem avatkozom Gyz n.us, voszólyos ügyokbo. 

- Uey kollott, ugy kollott, káposztába hus kollott. 

Most mogkapta, amit mo őrdem©lt. 

- Kifolo jti a káposztából a szalonnát. 

ValamitZ l Epp a Savút, a lényegét ha gyja ki. 

- Nom olyan ember, aki kifolo jtonó a káposztából a 

szalonnát . 

Van magsahoz való oszo, nem osott a fojo lágyára. 
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5. Az iskolában savanyitottak káposztát. A boltban is 

lehatott vásárolni savanyu káposztát. 

'Iogy történik a savanyitás? 

A magyar téli káposzta savanyitásra kiválóan alkal-

mas. Az o(észsógos fojokot kottóvágjuk, káposzta-

gyaluval vékony szolotokro gyalulják, majd káposz-

táshordóba rakjuk. Ey-ogry réteg káposztára mindig 

sót hintenok, és borssal, babórlovéllol, piros 

csövespaprikával, tormával, kaporral, birsalmával 

izositik, füszerozik. Amikor a hordó megtolt kemény 

kövot tosznok rá. A káposzta levet oroszt, orjodés-

nek indul, megsavanyodik. Vitamintartalmát nom vosz-

ti el savanyitva som, nagyon ogészségos olodol. 

6. Csoportmunkában készüljetek fol az alábbi témákból 

7-8 porc alatt ós ismortossétok társaitoknak! 

1. Püszerpaprika 

2. Amig a növényt termeszteni kezdték 

3. Paradicsom, paprika orodoto 

4. Káposzta rokonai 

az alábbi könyveket ajánlom munkátokhoz! 

Világ  ős ember, Nézz  körül, liuvár zsobkönyvok: 

Kulturnövényok, Püszernövónyek. 
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VI. Foglalkozá.s  

IIogyaz ki36rletozztlloik?  

1. Célkitüz6s, motiváció  

Szorvusztok gyorokek, Tapsi vagyok a mindonov6 

nyuszi. Sokfólo zölds6cot elropottatok. Most azt 

szeretném megtudni, milyen anyatok vannak kodvon-

eambon a sLirrar6pában 6s a "nem szeretem"  v~irös -  

iiaCymdban, potrozsolyombon. Ezért, hoGy ozt moo-  

tudjuk, mikroszkopizálni fogunk. IZa akartok tart-

satok velem.  

Először ismorkodjünk mog a mikroszkóppall  

2. Ismorkod6s a mikroszkóppal. Tantói bomutatas.  

iiikroszkóp részoinek nevo folkorül a tabláz a.  

boállitócsavar szemlonoso  

beó.l.l -itócsavar  

t{.rgyloneso  

tárGylomezráezitő  

tárgyasztal  

tükör  

talpazat  
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3. Iiisórlot beinditása 

A  tanulók csoportmunkában dolgo7r►n1c. 

Nyuzat kószitóso vöröshagymalovólből: illóolaj 

tartalmemn1c kimutatása. 

Munkafolyamat loirása fóliára. 

1. 

 

Fejtsd lo a hagyma külső, száraz lovelo:it! 

2. Az alatta lovő husos lovolok folülotón kóssol 

ogy rövid metszést ojts! 

3. A lovól folülotót  bontó úttetsző hártyaszorü 

rószt huzd le! 

4. A nyuzatot todd higitott tintába a proparáló- 

tüvol mozgatva hagyd Uosnz 1 porciig! 

5. Tedd az 000tostálba! 

6. Tárgylomozro togyól ogy osepp vizet, amire a 

hártyás nyuzatot toritsd rú! 

7. Boritsd lo fod$lomozzol! 

8. TárgyasztzAlru tóvo vizsgáld! 

9. Rajzoljátok lo mit láttok! 

Tapsi: Mondjátok meg gyorokek, milyen anyagot 

találtok a hagymalovólben? 



Kisórlot elők6szit6se: 1 óraüvegbe h.igitott vö- 

röstintát kb.1 -3 csepp 

1 óraüvegbe higitott 000t- 

savat 

I'ollkzsznált oszközök: vöröstinta, ecotsav, 2 db. 

óraüvo^ mikroszkóp, tó.rCyy- 

lemez, £odőlomoz, bonctii. 

4. Sbrgarópa karotin tartalmának kimutatása. 

Tapsi: L'n legjobban a sea-Gar6pat szoroton, tudj(-

tok-o cyorokok? 

Csak az a bánatom, hogy nem tudom mi6rt 

sárga a sárgarópa. 

Eszközök, anyagok: alkohol, sárgarópa, roszolő 

Kisórlot: Roszoljótok lo a sárgarópa gyökorót ós 

tegy6tok az üvogpoh€urban levő alkoholba 

a roszelókot! 

Uit tapasztaltok? 

Erodmóny, kövotkoztotós: az alkoholban kioldódott 

a narancssárga karotin. 

Adjatok választ Tapsinak! 

5. Sérgarópa, hagyma, potrozsolyom vizsLál.ata 
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Tapsi: nem Akarok diosokodn:i, do bohunyt szommol 

is moc tudom állapitani, hogy molyik zöldsóífólót 

tartom a tappanosaim között. 

Próbáljátok moc Ti is! 

_--ía j d ón mo i11apit om ki a loGü ,^yosobb ! 

Eszközök: sárgar6pa, petrezselyem, hagyma 

Kisórlot: sárGar6pa, petrezselyem, ha yma lovolőt 

dörzsöld ujjaid közötti 

Erodmóny: illatáról bohunyt szemmel is moGkülön- 

böztothotők. 

Tapsi: Most  4-5 tanulót próbára teszek! 

4-5 tanuló bohunyt szemmel meG611apitja, hogy molyik 

zöldsócfólót rakta elójo Tapsi. 

Taps -?: köszönöm uyorokek, hoüy ilyen sokat soci- 

tottetok nekem, kimutattátok, hoGy milyon anyac van 

a vörösha{ymában 6s moGtudtam mi6rt sárga a s6rca-

répa. Jutalmatok 1 találóskórdós 6s szálas. 

Próbáljátok megfojtoni! Találóskórdós: 

Korok, do nem alma 

Piros, do nom rózsa, 

i tótos, do nom bólos, 

Kóstoltam nom lidos 

áí:i az? 
/haja/ 



Szólás: potrozsolymot árul. 

;Lit jolont ? 

/az a lány,  aki nom kap tánoost, nóhol 

arra a lányra is mondják, aki nom mocy 

fórjlioz, hajadon marad./ 
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VII. Foglalkozás 

Szellemi vetélkedő  

Gyerekekl a mai foglalkozásunk rendhagyó lesz. Ve-

télkedőt rendezünk, amelyben összemérhetitek tudáso-

tokat, ügyességeteket, csapatonként. 

4x5 fős csapatokban vetélkedhettek. Válasszátok ki, 

ki legyen egy csapatban s nevezzétek meg a csapat-

kapitányt. Vetélkedőnk cime : ;t3arangolás a ni$vény és  

állatvilágban ennek szellemében válasszon minden 

csapat magának nevet! Ezt is pontozzuk! A csapatok-

nak sok sikert, jb Játékot kivánokl 

i~ eladat  ok  :  

1. Gyüjtsetek énekeket, közmondásokat, szólásokat 

az alábbi gyümölcsökről!  

Minden megoldás 1 pontot ór! 

Szőlő: merik a szőlő, Szőlő érik ... 

Szilva: Hull  a szilva a fáról  .. . 

Alma:  Almafa, körtefa ...  

Körte:  Körtefa, körtefa ...  

1 dalt énekeljetek eil Ezért 3 pont jár!  

Idő: 3 perc  

Elérhető pontszám: 1 találat + 3 pont  
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2. Sokat hallottatok a természetvédelemről. Válo-

gassátok ki az alábbi madarak közül, amelyek nem 

védettek! 

Védjük madarainkat! 

nagykócsag 

fekete gólya 

siketfajd 

szajkó 

daru 

tuzok 

varju 

- nem védett 

- nem védett 

Idő: 2 porn 

Pontszám: 2 x 2 pont 

3. Erdei gyümölcsök reklámja 

Mindegyik csapat válasszon a megismert erdei gyü- 

mölosökből s próbálja nekünk reklámozni, ugy mint-

ha a TV-ben vagy a rádióban hallanánk. 

Készithettek hozzá rajzot vagy verset! 

A.  zsiiri ugy értékel, mennyire ötletes, találó, 

figyelemre f elhívó . 

Idő:  6 pere 

Elérhető pont: 1 - l0-ig 
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!r. Az aJí bbi botükbííl 2-2 altat ill. növónynovot 

tudtok kiolvasni, koross6tok mac 6s irjAtok lo! 

baGoly - Gólya 	macska - kakas 

Y 0 	 A A 
5 K 

L 	0 	 K  c M 
róka - katica 	körto -- toknős 

. K 	 T 
R T 	S N G 	 R o 	 E 

alma - majom 	szilva - vakond 

0 L 
MM 
A A  

Idű: 8 porc 

D16rhotű pont:  6 :ti 2 = 12 p. 

5 I 	K 
VL  AD 
N x, 0 

5. HallGassunk ©'y kis zonót! 

.iózsof Attila:  Kortósz loszok c. dalt lonc Zsuzsa 

olűad6saban. 

6. Szollomi TOTÚ 

1. nivol szaporodnak a csorobocarak? 
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1.  tojás  

poto  

.:. Ol o vons zi.11ő  

2. MaGból kolt 1 óvos facska novo?  

1. suhCino  

g macono  

3. csonoto  

3. Erdo:i Gyümölcs, moly a loGtöbb C-vitamint  

tartalmazza. 

1. hamvas szodor  

csipkoboGyó 

x. kökény 

4. Molyok a szilvafa rokonai?  

moGGy  

2. ribizli  

~ . szőlő  

5. Mit tartalmaz a vöröshagyma lovolo? 

1) illó olajat 
2. karo t int  

X .  kom6nyitőt  
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G. i•iilyon az almatorm6so? 

1. bőrszerii h6 jón bolül lfidus cyümöloshus 

maeja:it hártyó.s falu rokosz, Lyi.i[uiileslius 

6s hój boritja 

x. maajó.t osonthó j voszi kciriil 

7. IloGy novozoték a szőlőmunkAt irózz.yi.tó szal.mun- 

kést? 

1. borkirály 

2. kacor 

vincellér 

8. Melyik hasznos comba a szőlészetbon? 

1. lisztharmat 

2. poronoszpóra 

(i; borólosztő 

9. Mi pusztította ki a 19.oz. 70-es évoibon a 

szőlőt? 

1. peronoszpóra 

filoxéra 

x. lisztharmat 

10. Melyik bo(r? 
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1. házi 16Gy 

csorobodir 

h . szilvamoly 

11. Mely közmondás fejez ki: nom avatkozom bus, 

voszőlyos tir ybo. 

1. Kocsk6ro bizza a káposztát 

Ilyon k4poszt4.ba, nom kovoredoin husnak 

a. Kifolojti a k4.posztából a szalonn4.t 

12. Ki volt hires szőlőnomositő? 

1. itiócz6r László 

2. Sz6ohonyi Z s iGmond 

Mathiász János 

13. Melyik vódott? 

1. kánya 

2.) fokoto Gólya 

$. vorób 

14. Kol van biros aszutormolő vid6künk? 

1. P6os 

2. .uf ciid 

Tokaj 

Idő: 4 poro 
Pontszára: 14 pont  
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7. Iaisd  Össze azokat a szavakat,  amelyek  összotar--  

i,  u  znak  1  

t  
1510  	körto 	mcGGY  

foj 	sorobo 	soros  „• ►  

almamol 	 oljos atalal.ultris  

vörösfoltoss' 	zilwa /
~/ 

karotin 

potrol 	sárGzrópa~\--iradmuroL, feh6rrópa  

Id'v : 3  pore  

Aux:  pont  szám : 12 p.  

8. K6szits boszámolót I  

3  pore a folkószül6si idő, állitsatok összo is- 

mortota az aldbbi  t~kbóll 

1. csapat: Miórt van szüks6G tormészotvódolomro? 

2. csapat: Erdei Gyümtilcsink haszna  

3. csapat: Káposzta 6s rokonai 

A. csapat* Szüreti nópszokúsok  

/a tómát eGy kalapból huzzák ki a csapatok/ 

Pontszám: 1 - 10 p. 

9. Za j dncm L Ú U G  R  1i  S B A N /Pótfoladat/  
. 

P A S  

Ú  D A 	:1oGfojtés: taposókád  

T O Ii  

Pontszóm: 2 p. 
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I~I:II. 

 

10. Lrtókolós  

holyzott 	0kl.ove3l  
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VIII. roGlalh'u ás  

attókos hel ao ia.tározó.s:i  gyakorlatok  

1. Tanultak fololovonitúso játókt,al.  

A ját6k monoto: a tanári asztalon olrojtott tóar-  

Gyat kór dósok soGitsóGóvol novozik moG a tanulók  

/mosokönyv, króta, jritók stb./ IIa kitalaltak i ,-  

mót uj jútók kezdődik mó.s túrGyak kitalalására .  

Az  lesz a játókvozottí, aki az olűző fordulóban a  

kitaláló volt.  

A j6.tók után röGzitjük, hody a kórdósok soGitsó-  

Gévol a tárGyna.k may tulajdona it tárták fel,  

amelyek soGitsóGóvol folismorhottók. 

Aá{;3zost%i:blcira kerül szókúrGyAkIyal:  

~ .ilyon? 

szino : f ohór  

nadysáca : kicsi  

ta.pintétsa : sima  

Alvol órzókoltod? 

szem -- lút'wnal  

búr tapintással  

szem - latossal  

Tlokkora?  

hossza:  6  cm.  

szóiosséGo: 1,5 cm  

t ömeGe : 2 disc  

2. J6.t óko  s holymocIia t ározás  

A tárGy, amire Gondolok a hátam möGött van,  
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az ajtótól jobbra a könyvospolc olíítt. 

Miro Gondoltam? földgömb 

A tárgy amire  Gondolok olőttom van, az ablak 

mögött van s Petitől balra. 

Mire gondoltam? Virágesoróp 

3. Biráskodá.s 

0- nőni ős 0- bácsi vitatkoznak. Sog:i.tsotok no- 

kik, s állapitsátok meg molyikrek van  igaza! 

0- nőni:  a tábla előtt a tanári asztalon áll. 

0- bácsi: a táblán fojtotőn áll. 

0- nőni  mondja: a falon levő kóp, olőttom van. 

0- báosi mondja: a falon lovő kóp tőlom jobbra van. 

0- nőni  mondja: Zsuzsi előttem van. 

0- bácsi mondja: Zsuzsi mögöttem van. 

0- nőni mondja: Az asztal alattam van. 

0- báosi mondja: A mennyezot alattam van. 

'Iogy dönt a biróság? 

0- nóninok ós 0- bácsinak igaza van, inert mindkettő 

macához viszonyit. 

4. Fejtörő. Oldjátok meg önállóan az alábbi rajzos 

feladatot! 

F 6szitsótok ki a hiányos mondatokat! 

a./ A labda 	 van. 
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b./ A könyv 	 van. 

Jolöld inog azt a moGfiGyolőt, arcolyik mond-

hatja. /csak a botüjolot ird me116!/ 

 

ABC'  

  

MQGold6s medbosz616so. 

5. IIoGyan mórt6k r6Gen a hosszus6Got? 

Spont6n bosz6lGet6s. 

CryiijtsóteL-  össze, milyon hosszus6Gm6rt6ket 

liasznbltak róGon! Ls ma? 

arasz 	 mm, cm, dm, m, km 

kisarasz 	Ird köz6jük a v61t6számokatl 

ujjnyi 

kőba j itl.s 

ka*'tó.volsaG 

rőf 

öl 

A  móter tört6not6ről tanultak fololovenit6so 

ILórd6sok soGits6G6vol. 

Hol alkottr'a.k moa az uj hosszoGys6Got? 

Kb.  hfuny óvo ? 

Al a jolont6s6co? 
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G. A tájókozódásról 

iieGfi{;yol(si szompont s 

Mi szerint tájókozódik a monda hőso? 

Tanitói bemutatás: 

FGy r6ui eöröc monda szorint a kők szinü ten er 

partján állt ocy nagy, fohór 6piilot. Mindenki ol-

tóvodt, aki oda bototto a lábát, annyi áGas-boGas, 

GirboGurba folyosó tokorGett bonne. 11 folyosók 

kusza szövovóny6nok közopón &lt oGy szörny, aki 

karmaiba koritotto a botóvodt áldozatot, s nori 

is onrodte ki többó. E yszor vócro akadt, oLy ki- 

rályfi, aki bejárta a ház utvosztő folyosóit, ós 

olpusztitotta a szörnyet is. Do csak azórt nom 

tóvodt ol, mort ocy szőpsóoos királylány nagy eom-

bolyai fonalat adott neki, s annak egyik v6Gót 

kapuhoz kötötte, a többit pediG maca után oroGotto, 

visszafoló aztán a fonal mutatta, merre kell jön-

nie azóta is utvosztőnek, labirintusnak mondják 

az olyan helyet, ahol a sok utvonal között az ember 

könnyon oltóvod. 

doefiGyol6s:i szompont számonkóroso. 

Ti m-i szerint tájókozódtok? 

Ma. milyen "labirintusok" okozir  k  noktok neh6zs4get? 
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7. Irúnytü orodoto. 

/2 tanuló előzotoson folkészült ajánlott könyve  

alap  ján/  

Vilma 6s Ember, U j Magyar Lexikon  

A kinaiak már nu yon ró,on ószrovottók, Bogy van-

nak  olyan L-is  vasdarabkák, molyok könnyű  ki s 

fadarabokon vitro tóvo mindig u.Gyan abba az  irány- 

ba fordulnak s az i;-D irányt mutatják. Icon j o-

lontős volt ez a folfodozós, mart ennok socitsó-  

g6vol az éjszaka sötétjében, ködbon, esőben, or-  

dőben is jól tájékozódhatunk.  

A kinaiak ősi találmánya alapján szorkes ztottók  

mog a mai iránytüt, amoly a loGb:iztosabba jelzi  

az éctfajakat.  

8. Játsszunk az irányokkR11  

itsd ki a rajzot más szinü tonal!  

LK -  G  
- 3  

DK  - 1  
~ - 3  
DNy - 3  
Ny - 3  
DNy - 2  
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IX. Foglalkozás 

T6 - Skozódá: 6Gtá,jak szor:i.i.it  

1. Cőlkitüzós, motiváció /báb köszönti a tanulókat/ 

Szova:sztok GyorokokI 

Davis  bonutatko zom, 6n vagyok Vilácjáró Vili =La- 

den esi ját, binját ismorom a térkópoiel©k s most 

azórt jöttem, hogy sogitsok noktok! 

Közösen, játszva mogtanulunk táj6kozódni a t6r-

k61 on I Feladatokat adok, s ha hibátlanul mog^old-

játok kösz Világjáró palánták losztok! 

2. 1-16rj a t6rk6peii! 

Hazy km-ro van! 

Budapest 	- 	Győr 

Sopron 	•. 	Győr 

SzoGod 	- 	Mohács 

Dunaujvúros - 	Budapost 

3. Vilactájak bojolölóso 

Biityök boloojtotto iránytüj6t a mocsárba, s most 

nom tud tájókozódni. Arra omlókszik, hogy a nagy 

tölGyfától l;-ra vein ocy várrom, attól DK-re oay 

patak, s attól D-ro a há~uk irEanya. 



GyGr  

13udapost  

Dókésosaba  --- --: 

Pudapost 

Dókóscsaba  

Paks  

I~ 

DE  

Ny  
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Vozcosétok. haza szoGény Di.ityököt ! Rajzolj6i.tok lo !  

rmwl  

4. Az ind:ianok 1'alupknt vódik a fehérek t&mndÚ.sa  

ollon. 

A pontokon á.].lnak a sziu harcosok.  

Milyen ir€aiyba száll nyilvosszőjük?  

I~ mellől   ÉK  ~NY  

5. TaldljAtok kim ilyen  irEányban utaztam vonattal. 

Té l'kO p s oG1 t!  

Budapest 	 ..1••••• ■■•••••4 
	

NaG ykan:iz sa 
	

DNy 

Nacy3rrini zsa -------4 
	

Szombatholy 
	

É  

Szomba tho ly--------4 
	

GyíSr 
	

~K 



-  74  - 

G . Mi  secithet bennünket a taj6kozód:.tsban a tór-  

k6pon It:ivül?  

a./ nap /tablai rajz/  

b./  :iranytü  

c./ sari.csillaG  

Lj jol a sar;:esillaG soGits6G6vol hatarozzuk moo  

az L-i irr'nyL- . Arccal a sarkcsillaG fol6 fordu-

lunk, s akkor  olűttünk losz L, hdtunk möGött D.  

Kis-Göncöl  

SarkesillaG  

~-~ 
1  1  

-"V 	1  

~ -- -yc- --,c- - - ~--_-~ 

	

, 	 %  

	

4r 	 * _ - ~  
Nagy-Göncöl  

7. IIoGyai cs:inaljak a tcírk6pot?  

Toknős Pótor : KGrdezz 1  

rololok mindonro l 

Tanitói bomutatas: r6Gon nohóz mostors6c volt a  

t6rk6pk6szitós. Lorajzoltak a tajat, ut& mt, ho-  

Gyokot, folyókat stb.  

u.Gy, ahogyan bojarva moGismort6k, távolról lattik.  



- 75- 

I:6s6E,b csak az alapvonalaknt rajzoltak moG, s 

oltLozdt6k a jolok lasznalatat ! 

-- Sorolj fcl nilhaiiy tórkópjolot i 

ado kásőbb arányos k:ics:inyitóssol rajzoltak a 

tórkópet. A  t6rk6p osak akkor jó, ha  mórotaranyos. 

Ma a tórkópószok znuakaja künnyabb,  mert s:ónykó- 

pozű0ón socitséüóyol allapit jak meG a maGass6got. 

Mórotnok moGfolol'v halót kószitonok /rajzolnak/ 

s ol'irj&k, hoGy a haló s-ixrüs6G6nok moGRiolűon 

milyon magasból koll fóiaykópozn..i.. 

Utána mar csak a halónak moGfolol&on koll összoal- 

litani az o{,^yes rószlotk6pokből az oGósz feltór- 

kópozott tori.itotot. IGy forradalmasitotta a ropü- 

lós ós a fónykópoz6s a tórkóp6szototr 

8.  Lrtókolós 

Mivol jól toljos:i.tottók a foladatokat ozórt vilac-- 

jCiró jolvónyt kap m:indoriZLi, do no folojtsótok ol, 

hoGy monnyi mindon hasznosat  tanultatok t 

:)nokl,ol bucsuzom: Utrakól az uttörű ... 

Jolvóny: 
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X. Foglalkozás 

Játókos t6r1:.,j?  akorlatok 

1. C6lkitiiz6s, motiváció 

Ismót oljött hozzátok Világjáró Vili, hogy m6g 

több órdokoss6got tudjatok meg a t6rkőpősz©trűl, 

a tájókozódás tört6not6ből. 

2. A na',y folfodozűk, akik távoli, ismorotlon orszá-

gokat jártak bo, mindig tudták, hogy milyon irány-

ban kell monniük, ha  ismót laza zkirnak jutni. 

Akármilyen olhagyott Bolyara,vagy erdőségbon, óriás 

Bocyok között vagy akár a kiotlon sivatagban járunk 

is, mindig tájókozódhatunk az ágtájak szerint. 

borult az 60, nickor  som kell mogi jodni, a fák ős 

a szikláik oltásul ják az ószaki irányt. Az az oldaluk, 

amoly 6szaki irányba n6z, mindig mohos. Ezt pod:ig 

könnyii folfodozni. 1.jszalca a csillagok jelzik az 6g-

tájak irányát. A Göneölszokorot mindenki moctalál- 

hatja az ágon. Tavasszal, nyáron, tálon, ősszol, 

mindon 6vszakban mi.skőnt áll. ha hátsó kőt csilla-

git Gondolatban ogy vonallal összokötjük, aztán kb. 

ötszörösáro moghosszabbitjuk, igy f6nyos csillagot, 

a sarkcsillagot találjuk. h a. a csillag foló fordu- 
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lc.:rzk, volünk szombon losz az  északi irány, jobba 

helot, balra nyugat s a hátunk mögött dél. 

3. Domborzat cibrázolása térképen. 

Csoportonként: Nodvos homokból a munkaasztalon 

készits: sikságot, dombot, hogyot. 

Vigyé.zva,vágjátok szét bádoglomozzell 

Kapott korosztmotszotot rajzold le l 

s ikság 	domb 	hogy 

4. Páros utazás térképen 

Egy-egy padpác ogyütt dolgozik az az, utazik a 

térképen. Szükséges: atlasz, coruza, vonalzó, 

papír. Lrtékolés a játékvoz©tő fololvasása alapján 

történik. Játékvozotő: Ird lo, hova utaztokl 

- Kiskőrösről indulunk Nacykőröare. 	irány- 

ban  haladunk? /:;K/ 

- Miért van Nai,•ykőrösön konzorvgyér? 

/zöldség, gyiimölcstormolés folyik a környéken/ 

- Utazzunk a Zagyva torkolatáig. IIány km az u;; 

Nagykőröstől idáig? 

37 km. 
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- Milyen irányban utazunk! /'.'i:/  

- IioGy hivják a torkolatnál fokvű várost? 

Mi a jollomző rá? /Szolnok, hidváros/ 

- Utazzunk tovább az Alföld, leGiaGyobb városába! 

- Milyen irányban koll monniúik? 	Dobrocon/ 

- Miórt öntöznok, itt az ut montósi? /Iíovós a csa-

padók/ 

- ;Iilyon irányba monjünk, ha Miskolcra akarunk 

eljutni? /1:!Ny/ 

5. Ún mondom, to rajzold! 

Játókvozotő mondja a mochatározást, a vorsonyzűk- 

nok tórkóp jolló koll váltaniuk. Padpárok órtókolil, 

oGyuás munkáját, a táblára rajzolt moGoldás alapján. 

Csak szinas ceruzával rajzolj! 

Az "ország" dólnyucati esüoskóbon oGy nagy tó van. 

Az ószakkoloti határ montón oGy hoGysóG huzódik. 

A hoGysócbon orod az a folyó, arcolyik a tóba ömlik, 

az "orsz6G" ószaknyuGati határán o',y szomszódos 

orszá'ban orodő folyó lóp be a torülotro ós a tó 

ós a hoG^ysóG fóltávolsáGán az olőbbi folyóba ömlik. 

E más orszá,ból órkoző folyó torkolatából dólnyu- 

Latra mocsár torul ol. A mocsár vizót csatorna vozo-

ti a tóba. 
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210coldÉa.s : 

E 

6 . Vorst6rkóp - jolokkol 

Szstkaszonkónt olvasom fol Petőfi Sí'undor: Alföld o. 

vorsót s ti rajzoljextok lo tórkópjolekkol! Aminok 

ninos jolo a tórkópon szóval irjEitok lo! 

1. Iledysó' rajza 4. Gulya novo 6. Szántó novo 

1. Erdő novo 4. Kut novo 7. Moosaa.° jolo 

2. Siksaa rajza 5. M6nos novo 8. Imiz rajza 

3. r olyó jolo 6. Tanya j elo 9. Erdő novo 

lo.LoGelő nevo 	11. Wiros jolo 

11. Gryi,imölos nevo 12. Tomotő novo 

A 4., 6., 10  holyott a s:iksac rajza is elfocadlia.t6 ! 

Lrtólcolós :  helyes moGolddsok fololvasása 
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XI. FoGlalkozás 

Mi forog? Mi korinG?  

1. Csoportositsátok az alábbi szavakat, molyik mit 

FOROG 	 KERING 

Föld 	 Föld 

buGócsiGa 	kalapetesvotő 

óramutató 	körhinta 

szólmalom 	hold 

Mold 

vontillátor 

2. A  csoportositásból moGtudha.tjátok, hoGy a Földdel 

ős cei tostvőroivol foGlalkozunk ma ós a jövő órán. 

3. 1:01 lakunk? 

Amikor kicsik voltatok, a ház oGyotlon szobája volt 

oGósz viláGunk, toltok multak az óvok s u ,^y óroztük, 

hogy a ház ós udvara hatalmas. Lszrovottük, hogy 

a mi házunk csak oGyotlon az utca ós a hözs6G sok 

háza között. A  városbasa több ozor ház van s a naGy 

fvvárosokban több tizozor házat találunk. Sok falu, 

közsóG 6s város ecytittv6vo alkotja a moGy6t, sok  

moGyo az országot s az orszáGok ós tonGerok a Földot. 
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4. Tú j óbozódras a f öldeiimbön. 

Lolombusz Uristóf, ki folfodozto Amorikát, do 

u€;y Gondolta Indiaba órkozott, most soG:itsóGotod- 

kot kóri. 

Eltóvodt a Csondos-Óco€úzon! No:n találja az -ir€zny- 

tixjót, goGitsotok noki, mutassátok moG morro van: 

L-sark, D-sark, EGyonlitő, Földrószok, Úcoánok. 

Icy biztosan bo tudja  jelölni  a tórkópon az -iriuiyo- 

kat ós  hazatalál. 

5. Föld forGasa /tanulói kisórlot/ 

Eszközök: 500 mm hosszu fonál, pinGponGlabda 

Kisórlot menot©: fUGGoszd fol az 6tfurt pinvponG- 

labdó.t a fonalra. A labda a Földot jolonti /jolöli/. 

A fonal kót szabad vórót szoritsd kót tonyorod 

közó. Jobb tonyorihikot hirtolon olőrocsusztat juk. 

Mit tapasztalsz? 

A csusztatets kövotkoztóbon a labda Gyorsan 6s so- 

ka.iG forog. 

- Mi a bizonyitóka a föld for i.sán` k? 

6. Arany óra van? 

- Vajon m1s orszf ;okban is akkor toritonok obóc ioz, 

amikor nálunk? 



- Hi6rt? 

A Föld nyugatról kelet folti foroG a toncolyo 

körül. Akik tőlünk kelet folti laknak, előbbre 

vannak az idővel. Amikor nálunk dől van, I3ulGá- 

riában már dólután oGy órát mutat az óra, Szov- 

jotunióban ilyenkor már d6lután öt óra van. 

Japánban ekkor nyuGszik a Nap, U j -Z6l ndban pe-

diG 6pp ójfólt üt. ha nálunk vasárnap d61 van, 

Alaszkában csak most köszönt be a vasárnap hajnal, 

Uj-Zólandban podic már hótfőt írnak. 

Episzkópon kivotitvo: ViláG 6s Ember 37. old.i:óp 

7. Föld korin'óso, óhajlati övok 

-- .lilyon bizonyitókot tudsz mondani a Föld korin-

L6s6ro? /Lvszakok váltakozása/ 

Találd ki, melyik óhajlati övot jollomzom! 

lorró öv:  állandó a mole , ordók mindiG zöldek, 

hatalmas őserdők boritják a torülotot, folyók 

bővizüok. 

Hider öv: kót övszak követi egymást a nagyon hi- 

dog  ős hosszu tál, a rövid 6s hüvős nyár. Erdő 

már nom 61 moc . 

Nórsékolt öv: nódy 6vszak váltakozik, fők lomb-

jukat lehullatják. 
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3. J 1tók; IloGyan ólnok a forró 6cha jlati övbon? 

Kópzelototok szárnyán  ropüljótok át az Úcoánt, 

s órkozzotok az Eayonlitő környókóro. 

l©sóljotok, hogy ólnótok obbon a forróságban? 

Sogitő kórdósok: Mit onnól? 

Ilol laknál.? 

IloGy öltöznól? 

Miro vadásznál? 

IIova járnál iskolába? 

uaz: hido; ógha jlati övbon 

Rajzold lo a házat, ahol a forró óGhajlati 

övbon laknál. 

Rajzok órtókolóso. 
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:LII. 

 

Foglalkozós 

Doltúoska: az ürhajógós törtónoto 

1. rejtsótek meg az alúbbi rojtvényt, s mogtudjútok 

melylk a legk-özolobbai szomszódunk. 

H a j ó 	- vizijúrmü 

K 0 r o m 	- fokete, mint a .... 

Ú L 	- al.latlakholy 

D i  6 	- csonthójas gyümölcs 

:Ióg nom j6rt orrbor a Holdon, amikor a tudósok 

mgr kiszámitottúk, milyen moss= van tőlünk: 

384 000 km. Az ürhajó ti nap alatt Lotto mog ort 

az utat. 

A Hold a locközolobbi ógai szomszódunk, onnól 

közolobb, csak a hullöosillagok vannak. 

Holdon ninos viz, lovogtií. 14 napig tart ott ocy 

nappal, 14 napig az 6 jszoki . 

A nappali hőmursóklot 100 °C-n61 is magasabb, 

Gjjol - 130 °C is mutat a hőmórő. Kiotlon, néma 

a vi14g itt. 

A Hold a Föld kisórőjo, ogyiivó tartoznak. 

2. Doltúcsk.a c. ITV. adós mogtokintóso 

Az ürhajózCis törtónoto 



Mecf icyol6s:i szempont padsoronk6nt I 

a./ Kik  foclalkoztalc rácon az ürha józás E;ondo- 

lat6val? 

b ./ Ürlkx józás tört6n.ot6nolL bvsz6mai? 

c./ :loGy törtónt a Icikópz6s? 

d./ IdoGen szavak  cyi:ijtóso 

3.Az ITV adás medbesz616so, motfiGyol6si szempon-

tok sz&nonk6róso. 

- Kik  foGlalkoztak az ürhajüzás gondolatával? 

Verne, Ciranó 

- Ürha józás tört6noto /táblán röczit jüL/ 

1957. első "Szputnyik" /utitars/ 

1961. Gugarin - első ember, ki meglót ja a 

Földet noldr61 

1963. Tyeroskova /olső női ürbajós/ 

1965. Első ürsóta Altszállás/ Szojuz tE 

1969. Apolló Iloldras zúllás 

1975. Szovjet v Amerikai ürrando ;ni 

Szojuz - Apolló 

1977. Szaljut program 

- Kikópz6s módja 

- Szógyüjt6s: rakóta 

szputnyik - mostors6gos hold 
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asztronauta - iirha jós  

űrállomás  

szkafander - üröltözot, vódőruha  

köldökzsinór - eső /levegő,telofon,/  

holdkomp - kis űrhajó  

4. Rajzverseny: az alábbi tómák közül válogathtszl 

Milyon lesz a jövőnk?  

Torvozz ürrakótát 1  

Llot más bolygókon 

Í~rtókolés s ötlotossóg, kivitol: 

5. Magyar ürha j ós az űrbon  

Moruk József: "Megyek, megpróbálom." 59.p.  

Nyári vakáció: RTV - Minerva, Duda.post, 1981.  
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XIII. Foglalkozás 

Szükebb hazank a Kisalföld 

1. Rojtv6nyfojtós 

Fojts6tok moc a rejtv6nyt s obből moctudhatjá- 

tok, hogy hazánk molyik tfijocysócóvel ismorke- 

diink moc. 

	

K ILENCVEN 	K6t j ocyü korok  szám 

	

I D ú J Á R Á S 	Sz61, csagad6k,hőm6rsóklot... 

	

SAROLTA 	Női név 

	

14.LFÜ LD 	Ilazánknacy tája 

	

LADDA 	Ját6kszor 

	

FOLD 	Itt óliink 

	

b L T 	Varrómozdulatot v6coz 

	

1.  Ú 	Házi állat 

	

D 	Az abo G. botiije 

2. Kisalföld 

Kisalföld haz(rntc  egyik lo ;szebb vidóke. M6rs6-

kolton molog. i-16rs6kolton száraz 6s enyhe tolo 

óhajlati körzethez tartozik, ahol főleg Ny-i 

6s LNy-i szelek uralkodnak. Folyóvizekben gaz-

dac torület, folyói: Duna, Lajta, P.,ába, R6boa, 

i°1aroal . 
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A taj úllóvizoi  közül  a Fortő tó a locnacyóbb, 

tűlo kolotro a IIansúE; mocs6xvidóko alakult ki. 

:piszkóp: Moződy C`..:stván: Szicotközi c. köny- 

v6bű1 54. kóp. 7o-73 k6p. 

Tájai: Szicotköz, Mosoni-siks46, Fertő-Iiansác 

modonc6jo, Rábaköz. 

3. ILötotion boszólcetós a ILisnl s-'öldrűl 

Sorold fol városait: folyóit! 

Miórt szorotod a liisalföldot? 

Moly falvakba, városokba jutották ol? 

Milyon ólmónyoid vannal., mosóld ol I 

4. Kisalföld tfi jai : Szicotköz 

A 45o km2-nyi Szicotköz, amit a Duna az öroG ős 

a Mosoni kót ölo16 karja z'lr közro, vizivilác: 

radty  vízi v:il%tk1, is novozhotnónk. 

A Duna amennyi voszodolmot jolontott, annyi óaA-

diát is hozott az itt lakókat hallal táplálta. 

A f5 f oclalkoz6sa az itt ólű omborolm.ok a hala-

szat, aranyaszat ős a vadászat volt. 

A mult pótköznapjait a szicotközi dalok mutatják 

úo : 	l:aló.sz, vadász, aranyász 

üres zsobbo kotorós z, 
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ha  szcag6ny :is, via= ól, 

ogész ap osalc vizet mór . 

Iiépok bomutatása Szigetköz o. könyvből 

12o. Dunai nádas 

29. Nádvágók 

50. Lehalászás 

64. Dókatolop 

77. Nosoni-Duna 

89. Szigetközi falusi utca 

118. Ilótköznapi pillanat 

141. Ruhaöblités 

148. Áradás utón 

Sok népi mondókát ós Gyormokjátókot gyüjtöttok 

össze a Szigetközben. Tanuljuk meg  a  Iiidasmos-

tor o. játékot más szövoggol! 

- Itt-hon vagy- hi-das i..os-tor ? 

- Itthon vagyok, wort most jöttom. 

- Eresszól át a hidadon. 

- Nem orosztlok, wort leszakad. 

- Na loszakad, mogosiuálom 
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- Miivel tudnád moGosinálni?  

- Győri Gyön'Gyol moGosir lom.  

- Hol veszed a Győri GyönGyöt?  

- Isten adná szent markából.  

5. Fertő - Ilansáá  

A Fertő tó feleakkora, mint a Balaton. Elmocsara-

sodott partszogóly6n dusan teny6szik a nád, sás  

moG a Gy6kóny. A tó száraz sziGotein 61 a pózs-

map000k.  

-Bórt vadásszák?  

A rejtelmes vili viláGban sok órdekos madárral  

találkozhatunk, nádi rigó, nádi sármány, Gázló-

madarak nópesitik be a mocsaras vidókot.  

A Fortőhaz csatlakozott a mocsaras Tansáv.  

A terület nacy rószót fokozatosan moGsz oliditotto  

az ember, sok fiatal dolgozott a vizenyős terület  

loosapolásakor.  

Mit tudtok Ilany Istókról?  

Ezerszinú Ma'yarorszt:K; : 351 pl.  

Dias Soproni városkópok  

6. Rúb^.,kőz  

L Ltsalfiild o .~;;-ik leGna t;yobb 6s mozőGazdasáGilaG  

loGórtókosobb torüloto.  

Mit tormoln.ok? ;í:ilyon állatokat tenyósztenok?  
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Jolloczotcs volt a Rábaköziek öltözködóso. 

Episzkóp: Magyar nópvisolotok /kolibri könyvoly/ 

26.p. 

Apuról f ura 116.p. 

.'1a mar kovoson járnak nópv:isolotbon, bar Kapu-

varon móc mindig láthattok sokszoknyás ős csil- 

latos birsolyból varrt uollónybon járó idős nó-

nikot. Most  ónokoljürik közöson egy rábaközi dalt. 

LSnek: Szólről, loi;;oljotok c. dal 

Kapuvar környék'n sok Gyermokjatókot, mondókat 

gyüjtöttok össze. is ismeritek mondjátok volorl! 

E€;yszor volt ocy ember, 

Szakálla volt kondor, 

Mogcyulladt a kondor 

Elógett az ember. 
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XIV. FoGlalkozá.s 

Lá,tocatás  a IsDayttirban  

Szervozós: a Gyorokok olholyezóso a könyvtárban. 

Bevozotőt mond a tanitó. 

Kedves Pajtások! 

Szorotottol köszöntelek bonnotokot a könyvtárban 

versos, mosós, dalos dólutÉnunkon. Játékunkban moL- 

o1ronodik a könyvekbe loirt növény- ós állatvilác. 

Lrozzótok jól magiatokat, icyokozzotok minél több 

hasznos ismorotot szorozni! 

1. IIan ulattoromtós 

Elsőnek eay ismort dalt hallotok. Aki ismori, 

ónokolhoti a lomozzol ovyütt. /Bródy-Dovocsori: 

Állatkorti utmutató, ónokol: Halász Judit. Kóp 

a tükörbon B/i./ 

2. Találós kórdósok-  

IIoTyon moGyon kondori, 	Kótszor lott a viláGra, 

hátán viszi kondorit, 	Voros posztó nyk€iba, 

Ha nom szálinán kondorit 	IóntorsáGra novolkodott, 

moh„cyujtan'uu kondorit. 	voros a szakálla ... 

/ Juli/ 	 /Kaala s/ 
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Isiviil szőrös, bolül nodvos, 

cyorokolnok icon kodvos 

Mi az ? 
/Barok/ 

So nom oszik, so nom iszik, 

kötólon áll, m6Gis Ilizik. 

Mi az ? 
/Dinnyo/ 

3. Buvarkod(i.s 

Korossotok olyan ismorottorjosztő könyveket, 

amolyek 61616nyokről szólnak! Ir jíitok fol ci-- 

mükot papírra, az a tanuló Győz, aki min6l tüb- 

bot fol tud kutatni 10 perc alatt 1 Buví kodó.s 

órt6kelóso, a jutalom: disztaps. 

4. Szól6.shasonlatok kioc6szit6so 

Szccóny, mint a ... 

Szomtolon, mint a ... 

Csökönyös, mint a ... 

F616nk, mint a ... 

Fokoto, mint a ... 

Szolid, mint a ... 

Gyüjts to is szólásokat! 
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. 5. Szec ny Alcus játo 

Ayorokok körben ülnek, a cica n6cyk6zlab a 

körben jarkál. Valakihez odamoty, hozz&.dörGö-

lődzik, ós ny6.vocó íianwot ad ki, mintha valami 

baja volna. 

Akihez odament, annak  3-szor mo' koll simomatnia, 

a le(3naGyobb komolysaGGal azt mondani: "SzoG6ny 

Micus". IIa közbon elnovoti magat zálogot ad. ík 

sikerült komolynak maradnia, akkor a cica más 

áldozathoz megy. Próbáljon a cica minól mulat- 

sutosabban nyávogni, igy nagyobb sikerre szamit-

Itat. A többiek tormószotoson nevethotnok. 

6. HázassfiGi hirdetósok 

Az alábbi hirdot6sekot állatok adták fel az uj-

s& ban. Fojtsátok moG, moly állatok irtak maGuk- 

róll 

1. Toltkarosu, áramvonalas testis, alit nahany 

mázsas, bájosan palackorru, kodvos torm6szotii, 

közlékeny uszóbajnoknő f ár jhoz monno . 

/Dolfin/ 

2. Dálon 616, oloG6ns nő - mellény 6s frakk - 

kizárólag csampas part koros. Jolite: királyol 

6s hősutáruők kimóljonok. 
/Pinevin/ 
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3. Örökös uralkodó, paróka nélkül, hitvo-

sóro vár. Elza Gyoroi 

/Orosz1'n/ 

7.  Buvárkodás folyóiratokban 

A folyóirat polcon keressetek olyan tormószot- 

tudomurnnyal kapcsolatos ujsá'okat, amelyeket 

t anulm1nyait okban is  fel tudtok használni vacy 

őrdokel benneteket! 

Aki órdokos o1 kket  talál az ujsáeban, elmondhat-

ja mit olvasott. 

Folyóiratok cimoinok közös összoGyüjtóso. 

Mi a hasznuk? 

8. Diafilci:  A növónyvil% osodái 

Boszbmolb.s az olvasottalcröl. 

9. Lnokok növónyekről 

Gyüjtsünk ónokokot növónyokról! 

Lnokoljünk el közülük kot tőt. 

Almafa,  körtefa: EGY  szem buza: Szántottam Gyöpöt: 

Iiörtofa, körtofa; 

10. Nose 

Mit mondanrlc a majmok? /Indiai nópmoso/ 
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Tanitói bomutatG.s 

FoClaikozás bofojoz6so. 

Kodvos Pajtó.3okt 

l;.oinólom jól óroztótok magatokat  ós máskor is 

ol jöttök. Nagyon sok 6rdokos l.önyvvol, folyó- 

irattal ismorkodtotek meg s ozontul prób'il.jóitol, 

mog   ozokot j€it6k 6s tanulás közbon. 
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XV. Foglalkozás  

"itt s:.si.i3.ottom an ozo~-z a tá;ion,  

az  Alföldi   s+k, rlauy  rvnasragou"  

1. iIon,r^ul.attoromtós  

P©tő€i Sándor: Az Alföld  

- Milyonnok irja lo a  költő  az Alföldot?  

- Moly alföldi tájakat mutatja bo a költő?  

- ;lilyon növényeket sorol fel?  

2. Tablókószitós :  

Előzotos gyűjtőmunka alapján a tanulók alföldi  

városokról, népművészeti tárgyakról, tájoGysécok-

ről képokot cyujtöttok s ozokot helyezzük el Ma-

gyarország térképén, amit később tovább bővitiink  

más területek kópoinok folraGasztásával.  

3. Az  Alföld  fő folyója: a Tisza  

Két area van a Tiszának., az ogyik-  szolid, a más:iL.  

vad. P{,yszor osondoEon folydogál., máskor szilajul  

vágtat. Szomélyos visolkodését Potőfi Sándor is  

mogénokolto.  

Potőfi versével jellemeo  zd a szolid Tiszát!  
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" A  folyó oly si man, oly szolidon  

Balla_r ot le  parttalan  modr�bon,  

Nem akarta, hogy a nap susbra  

MoQbotoljék habjai fodraba. "  

Ha azonban a tavaszi hóolvadas vagy a nyar olo ji  

esőzősek folduzzaszt ják a folyót, vadul iirvónylö  

tensor, a Tisza.  

IIosyan f o ~,~,almazza mos a vad Tisz'.t , a költő?  

"Mint  az  őrült, ki  lo tópt e laneat ,  

Vástatott a Tisza a rónán at,  

Uő~vo türto at 	tat,  

El akarta nyolni a viláGotl  

Kép 'b©riutatasu: . L:►;;y--..~rorszás 113.k6p: Szosod 16t-  

kGpo a Ti-  

szaval.  

4. Csoportmunka  

három csoportban dolgoztok. Az ajánlott könyvok  

segitsójévol dolsozzatok fel az 	tóm'kat.  

10 pore €.l1 rondolkozósotekr o, majd utána a esa-

patkapit€uly felolvassa, mit sikerült üsszos -Uj-  

t onot oly.  

A. csoport: a Tisza szab€.lyoz .sa; Ervmiivok haszna  

Irodalom: Ezerszinii Magyarorszas  
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ides Ilan€ár7{,, Kisdobosoly 6vkönyvo,1975. 

Macyarorszá,C 

D . csoport: 21oly terményekről hirosoL-  városai? 

Irodalom:A vilFá.c és az  ember  

Térkép:  N6zz körül! 

21aCyarorszác 

C. csoport: Az Ecsedi-16p viláca 

Irodalom:.limiről az Ecsodi-1€ip mosál. 

5. Jellemző játék 

Jellemzem 1-2 mondattal a tájat, holysócot s 

noktoh fel kell ismernetek, ho'y miről van szó. 

Csak a választ kell loirni ! 

Tisza-parti hidváros, őlolmiszor-ás vocy -i 

iparral. /Szolnok/ 

Ilazánkban itt a loiaCyobb a különbs6c a tál 6s 

a nyár hűrórsákl.oto között./Alföld/ 

Iíidvárosunk az Alföldön. /Debrecen/ 

Szabályozása Vásárhelyi Pál nevéhez füződik. 

/Tisza/ 

Paprikáról hires város. /Szoced/ 

:rtolkolás 
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6. Filmvotitós 

Dia: Állattonyós tós, földmiivolós 

7. Vorstórkóp  -  jolokkol 

A tanitó szakaszonkónt fololvassa a vorsot s 

mindon szakasz utón annyii porcot, Iiocy a rajzos 

mocoldüsra alióny tórkópjol vacy focalom a vers-

szakhoz kapcsolódik. 

Potőfi  SAndor : K:iskunsfic 

1. Siksóv rajza 4. Gulya novo 9. Tanya jolo 

1. Folyó jolo 5. Patak jolo 10. Szóutó novo 

2. Vó.ros jolo 6. '_-Iocsó.r jolo 11. Vó.ros jolo 

2. Siksó.c rajza 7. Icut novo 12. Tomplomtorony , 

3. Locol6 novo 3. I?i.z rajza 13. Szólmalom jolo 

4. Dülőut jolo 8. Dombsáv; rajza 
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.`~I. Foglalkozás  

Kiskunság 6s a Hortobágy  

1. Ilangulatt eremt 6s  

II6borog a homok, sáppadoz a vakszik,  

szegény kiskunokra a föld is haragszik  

A szikos talajjal 6s a homokknl r6gon nagyon so-

kat küszködött  az alföldi n6p. A Kiskunság azóta  

sokat változott. Az omber átalakitotta környezo-  

tat; ordőkkol, gyiimölcsösökkol megkötötte a ho-  

mokot. Kiskunság ma hazánk egyik legszebb gyü-  

mölcs -  6s zölds6Gtormosztő vid6ko.  

2.Kisórlot /tanitói bemutatás/  

Fi,yolj6tok mg,  mit tudunk a kisőrlottol bizo-

nyitanit  

Kisórlot: Kőt ládikába ugyanaz a talaj /homok;/  

korul, az egyikbe azonban olőzetoson sürtiin fiimagot  

vetünk. Ilajszáritóval szolot gorjosztünk a kőt  

láda fölött.  

itt tapasztaltok?  

Mit tudunk a kisérlettol bizonyítani?  

A növ6nyzot mogkötötto a homokot.  
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3. Miért puszta a puszta? 

A Ilortob'Gy a lockiterjodtobb magyar puszta. 

Két elpusztult falu nevét íírzi. Egyik Iiort, a. 

másik Déeyocyház volt. A puszta igazi haszna 

vé tolon lo0ol6 mozőjo volt. Gulyák, mónosoL, 

juhnyájak, sortóskondék csapata hízott rajta 

télen-nyáron, megszakitatlan. 

IIocy novozzük ezt az állattartást? 

Képek bemutatása: Macyarorszác 

1o4. Alföld 

123. Lóitatós a Ilortobtyon 

127-13o. Ilort obácy 

A pásztorolt öltözeto a forró nyárhoz ós a komény 

télhez alkalmazkodott. 

A közös életforma, szokás, visolot összotartotta 

a pásztorokat. 

A csikós ocósz nap lovon Járt, a nótát ic,y dalol-

ta a osárdában: 

Csikóslocény vaGyok, IlortobáGy olojo 

culyás, ha  nyalka is, utánam a Iiolyo. 

Kép: Amiről a puszta mescal o. könyv 

23. p. csikös képo 



- 103 - 

A {;uly(is icy  dalolt:  

Kampós juhaszokknl ritkán parolázom 

Sáros kondá.sokkr►l móc csak szót so 

váltok. 

Kép: Amiről a puszta mosol c. könyv 

23. p. Gulyás 

1973-ban nemzeti parkká. nyilvónitották a puszta 

jelentős részét. i 13vilája tudomanyos érték, s 

torülotánok jó rószo. Zavartalan termószeti &L-

lapotot őriz. 

5. Doszámolót Iiallcattunk az előzotos cyüjtőmunká- 

ból, amelyeket folyóiratokból, napilapokból v--

loGatta a tanulók a tormószotot sujtó osomónyekről. 

6. Induljunk képzeletbeli orszácjárásra, ismerjük 

meg az Alföld ternészotvódolmi torülotét. 

Két csoportban dolcoztok. Ünallóaii valocattok 

a képok és a könyvek között. 

1. csoport: Hortob4cyi Nemzeti Park 

2. csoport: A Tfiskunsáci Nomzoti Park 

A tanitó kiecésziti az olmondottakat. 



144 

7. 3zavahat ir t^s.i z tCtb1fi..0 s vGdc7, j7itQti3t:l útx.1, 

tc3sdald, unocao :; ol j , 	()toad, condo ,c], 

irtod, 4pold. 

E,6mltaotoL riGyolmoutotíí Adatollat, cmolya- 

LC?1t. olliorl.yomtíwol:. :1 vE3doi:t tori1lQtoi.C351: 

8. Dlavofi,tideat A moGsöbbMatt taolyGi. 
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XVII. Foclalkozás 

Az aoólos buza  

1. Ih n ulattoromtós, motiváció 

A  buziról  icon sok nápdalt hallhattatok, ismer-

hettek. liall{;assatok moc lomozről kőt napdalt, 

ha ismeritek énokoljótok! 

a./ I3uza, buza, buza, de  szép tábla buzi, 

Annak küzop$bo kiszyilott a rózsa. 

aisko annak minden áca, 

Nom állja a madár liba, 

Kodvos kisaney-alom, 

Katonahirdot hallom. 

b./ M6G a buga L-i  som bontja a fo jót, 

Páros Galamb mind olhordta a szomót, 

Póros Galamb no hordd el a buza  kalászát, 

Iliből sift a kisanGyalom po'áosát? 

2. I3uza ős rokonainak törtónoto. A  buza, a rozs, 

az árpa, a zab, a kölos, a rizs, de móG a kuko-

rica is: mind füfólók. Nomositott füvek. Erdőn 

- mezőn találkozhatsz vadbuzával, vadrozzsal, 

vadárpával, vadzabbal csak ópp vadkukorioaval 

nom 
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őseink valinrikor r6gos-rócon ezeknek a kalászát, 

bugáját t6pdestók, morzsolgatták,eszegottők. 

Csakhogy a vadfüvek igen apró magot teremnek, 

s abból is keveset. Válogatni kellett hát a ja- 

vát s a locszobb füvek legszebb magját külön 

elvetni egy-egy darabka földbe. ajd, ami tormott, 

a r'kövotkoző övbon, annak is kiszomolgotni a 

logjavát s mogint elvetni. 

Sok-sok omboröltőn keresztül, század és ezred-

óvokon át tartott oz a válogatás, do a vadbi17a, 

vadkölos ős a többi füfóle moiomosodett: nagyobb 

magvu 68 bővebben termő gabonává lett. 

3. Duza rokonai 

Soroljátok fol! 

- árpa, zab, rozs, kölos -- 

Közmondások magyarázata: mond  moc, mit jolont! 

Mohot zabot hegyezni /1ohot ahova akar, nom 

törődnek vele./ 

Zab hajtja a lovat, nem az ostor. /Nom ütni kell 

a lovat, hanom ototni./ 

Zabba mennek a lovak. /Igy óbroszti azt, aki ol- 

szundikált ültőben./ 
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4. Termések vizsgálata 

Bum:  

a./ Fólián utasitás: Vágd kottó a buzaszomot! 

Csopponts ra hig kálium-

jodidot! 

Mit tapasztalsz? 

Erodmóny: a keményitő ibolyaszinü losz, a 

héj alatt nem szinoződik ol a bo-

sürüsödött fehérje. 

Eszközök: buzaszem, káliumjodid 

b./ Buzaliszt komónyitőjénok vizsgálata mikrosz-

kóp alatt. 

Fólián: IIelyezd tárgylemezre a lisztet! 

Rakd mikroszkóp alá! 

Vizs %tld ! Rajzold lel  

Eredmény: komónyitőszomosókot talál 

Eszközök: liszt, mikroszkóp 

Otthon kipróbálhatod! Kószits lisztből tósz-

tét ós mosd osap alatt! 

Mit tapasztalsz? 

/Nyulós anyaga a sikér/ 

5. Az olvotott magtól a konyórig 

Mivol votott6k régen a magvakat? /kózzol, kapa- 
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val, ásóval, ok-óvol, faokóvel, vasokóvol/ 

Milyen szerszámokat használtak aratáskor? 

Aratás Peter-Pál napján ju nius 29-6n kezdődik. 

/sarló, kasza, szénaGyüjtő, boGlyarakó villák,/ 

T.: A lodölt szálakat a marokszodő sarlóval vagy 

folszolto ős marokba rakta. Utána jött a kötözés, 

moly során a markokat kévébe rakta ós összokötöz-

to. A kévókot hatalmos  osürökbe, pajtákba rakták, 

s következik a esópolós, amikor a csóppol kiverik 

a kalászból a magot. 

Csép: ogyszerii szerszám, két botból, a nyélbúi ős 

az ahhoz mórton folohosszusól,*u hadaróból (i1. 

E,TMyos vidékeken a nyomtatás járta, állatok1Gn1 

tiportatták ki a kalászból a szemet.  Később csép- 

lőcépot használtak, amoly a modern mezőgazdasági 

gépek közül először vonult bo a paraszti gaz-

daságokba. 

Mesélj arról, ma hogyan folyik az aratás! 

Nagyon hosszu idő telt el, mig az ember feltalál- 

ta  a  liszt őrlósénok logeólszoriibb módját! 

Rakd sorba a fe jlúdési mozzanatokat! 

laposkő 	őrlőtó]. 	mozsár - kézi malom 

vizi malom -} szélmalom 	hongormalom 



- 110 - 

Hol láttatok malmot? melyik működött? /kiskun-

dorozsmai szélmalom, ceglédi szélmalomi 

Képek bemutatása. 

6. Könyva j Cuilás 

Kóbor Imro: A. konyér története 

Varga Domonkos: Népek kenyere 



~ :VIII.  Foglalkozás  

IAvikaosa Il47 it~uit  

1. Nan ulattoremtós  

Kodály Zoltán: Szákoly fonó o. daljátékból  

Kitrákotty - mese  

Báb: Szovasztok ,^yorokek! 

II,pi vagyok, a kiskaosa. Ahogyan az ónok is 

mondja Lengyelországba kőszülők 6dosanyahoz,  

do utlov6lro van sz üks6'om, nehogy összokovor--

jenek a kisosib6kkol a határállomáson. Me k6r-  

lek bonnotekot tölts6tok ki az "utlovelemet"!  

2. Ird bo a számokat a megfelelő holyro !  

1. tojással szaporodik  

2. fószekhagyó  

3. uszóhártya  

4. himj6t gá.es6rnak hivjálz  

5. rokona a házilud  

6. lábait szarupikkelyes bíír fodi  

7. lábával kapirgál  

8. jól uszik  

9. 'v'so a t6k6s r600  

lo. faggyuniricy  
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il. májdórt tonyósztik 

12. husa izlotes pocsenyo 

IZázikaosa: 1, 2, 3, 4, 5, 3, 9, lo, 11, 12 

Ilázityuk: 1, 6, 7, 12 

3. Gyüjtsotok találös k6rd6sokot, vorsot, mos6t a 

kca.os°a.ról ! 

Miut€irl ilyon üGyoson l,itöltöttiatok az "utlovolot" 

kis6rletozni foGunk. 

4. Kis6rlot osoportmunkában 

Eszközök: tojásüéj, ocotsav, pipotta, bofőttos 

üvoG, 60 Gyortya, m6szkő 

Utasitas fólifan: 1. A befőttos üveGbon osopponts a 

pipott€i.val a tojáshójra ocot-

savat. 

2. Nyu j t s az üveGbo 60 Gyortyia.t t 

Mit tapasztalsz? JoGyozd lot 

3. Tedd a mészkövot üveGhenGerbo 6s 

osopponts rá. ecotsavatt 

4. T egy6.:,. az $ivoGbo 60 Gyertydt ! 

Mit tapasztalsz? JeGyozd lot 

Összeczós: Mire következtott61 a kis6rletbőlY 

Ecetsav hatasára CO2'  kelotkozett a 

mészkőből ós a tojáshójból ős CO2  ha- 

tására a Gyortya olalszi.k. 
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5. Iiisórlct tollal 

a./ :tartsatok vizbo a kacsa tollat! 

Miit tapasztaltok? 

Erodmóny: loporoc róla a viz 

b./ Szoszlancon ócossotek ol o y maxik tollat! 

Mit tapasztaltok? Miit bizonyait a kisórlot? 

Erodnióny: kolloxiotlon szaru szaruanyac 

6. Daromfitonyósztós D'bolnan c.  film  moctekintósc. 
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Foglalkozás 

A három f olyóvásosa:  Győr 

Városnéző séta  

Szervezés: a tanulókban tudatositsuk a  kirándulás 

tanulmányi jollogőt, készitsiik fel őket az élmény-

szerit ismeretszerzésre. Győr város történetét a 

tanitó mutatja be, mig az egyes épületek, városró-

szok történetét, - amiket metlátotatunk - a tanulók 

előzetes f- olkészülós alapján mutatják be. 

Foikószülóshoz a pedagógus irodalmat aján1 és mosad-

ja a bomutatásra kerülő történet vázlatát a tanulóknak. 

Ajánlott irodalom: Cetlényi László: Győr, 

Győr, PanorAmn utikönyv. 

Fontos, hogy a tanulók jutalomnak érezzék a motbi-

zatást. 

1. Célkitüzós: 

Mai foglalkozásunkon városnéző sétára indulunk. 

Megnézzük a városházát, a Lenin utat, Káptalan- 

domb

*

o
/

n a Székoseyházat, .izéohenyi teret ős az uj 

s z ínháza t . 

2. Győr története: 

A város  eredeti wove:  Arrabona, kelta orodotü. 
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Mai novo valószinüloG a Góza fojodolom által 

nyuGatról behívott Gour lova'tól származik, s 

nom az avar "Győrök", 	alaku sáncok olno- 

vozósóből. 

űskor: az őskör omboro is ószrovotto Győr föld-

rajzi holyzetónok olőnyoit. A lakossáG földmi_ivol6 

ős úllattony6sztő volt. 

Ókor: Tiborius császár uralkodása idojón a ró-

maiak szállták moo ozt a torülotot. 

R6Gószok a Káptalandombon találták moG a római 

tábor holyót. 

Gőza fojodolom 6s István király kora: 

Elődoink a Káptalandombon fapalánkkal orősitott 

földvárat ópitottok. 

Eözópkorban fokozatosan iparosodott a város a 

15.sz.-ban jolontősok a város ópitkozésoi. 

1594-bon török fölhold korült a vár bástyájára ős 

uralrw három ós fől 6viG tartott. 

A 18. században a város orőson polGáro,odott. 

A századforduló táján már nacy ipari üzomokkol 

büszkólkedhotott a város. 

Város nu,jainkban:  Az 1945. március 28-i felsza-

badulás után a lakossáG haG•yományos szivóssáGával 

sikorült a várost uj jáóp:iteni. 
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Utvonal: 1. IrAro shaza 

- olholyozkodóso 

- tosvoző jo 

rondel#.otéso 

w . Loain ut 

3. Sz óltosodylvaz 

- ópitós ido jo 

- Szont L€,.szló harm 

4. Szóohonyi tér 

- mi volt rócon a rondoltotc:3o 

5. Kisfaludy Szinh€iz 

- ópitós idojo 

- külső falburkolat készitő jo 

Seta ér°té ol6so, folmorUlő problémk mocboszólóso. 
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XX.  Ibclail:ozás 

A há.zim6h TV- adás  

1. C61kituzós 

Mai  foclalkozásunkon a TV-adást nőzzük, amoly ocy 

"szurós" háziállatról szól. Kezdjük máris játókkal 

az ismereteink bővitósót. 

2. Jellemző ját ók 

Találd ki, melyik állatot jollomzom. 

Gerinces, tostót toll borítja, mellső v6Gtacja 

szárny ős lomozos csőro van. KACSA, LIBA 

- Gerinces, madár "ka.parcáló-lábu" TYÚK 

Gerinces emlősállat, busa izlotos, coroznájából 

próm kószithotő. ILÁLB YUL 

- Gerinces állat, cyapjáórt tonyósztik: HÁZIJUK 

- Gerinces, macassáca 1,5 m, szollomi k6possóGoi 

- a szólással ellontótbon - icon jók. SZAMÁR 

- Eorünk v6c6n pici kas, 

bonno ezer szorgalmas, 

sárga bundás 

fürge munkás 

óp:it, viaszpalotát, 

mézraktárt magának. DIlIiEK ős a I•fLIIKAS 

Ma TV-adást n6zünk, amoly a házimóhek ólotót mutat-

ja bo. 
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3. A házim6h 

Időtartam: 2o porc 

McGfiGyol6si szempont: Kitt  61nok a m6hosaládban? 

lioGyan fojlődik a m6hoesko? 

4. TV-adás  mocbosz616so, ismeretek röGzit6so 

- Mit szeretne  Maci ol6rni a loskülönf616bb mód- 

szorcldiol? 

- _1-:lyon a m611család eloto? 

- FioGyan fejlődik a móhocsko? 

- Milyen követkoztet6sro jutott Aaci? 

5. Tudod-  o? 

- A szarvasmarhAncüc k6t őso volt:  az osyi_k a 

vadtulok, a másik az őstulok, már több száz 

6vo kihalt.  

Vadtulok: Indonézia mocsaras vidókoin ma is 613 

vadtulok a bantonG. Ez a szarvasmarha 

ázsiai őse. Dorjukorában foss{ ba 

ojtve moSszolidithotő. 

- Ujbolyi Truro  állatorvos 6s tanár, aki a szar - 

vasmarha tbc ollon küzdött. Ú állitott elő 

először olyan oltóanyaGokat, amelyek ronGeto '; 

szarvasmarhát montottok moG a pusztulástól. 

- . fiatal szarvasra  rba a borju, a him a bika, 
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nőstóny a tehón. 

G. Rajzold lo a loGIkedvesebb tAzi611.atodat! 

A Ssópből az is Lcitiinjiin, hogy mi6rt a Itodvonood! 
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XXI. Foglalkozás 

Szollomi vot6lkodő  

1. Ilatgulattororzt6s 

"Amikor cin kislány voltam" c. lomozről 

I3ródy János: Játsszunk ogytztt c. dal meghallgatá-

sa ITa 7  á.sz Judit olőadúsÉi.ban. 

SzorvozGs: 	Szorvusztok Gyerokol:! 

Nagy szorotottol köszöntolok boncetoket 

szollomi vot6ll.odőnkön. 

:+6gy csapatban maritok-  öoszo tudásotokat, iitlo- 

toss6Goto:cet. A já.tóllioz jó  szórakozást ós sok 

sikort rtivánok. 

I'oladat ok : 

2.Vill(mikórdósek 

• i Iilyon anyagot találtál a buzó.ban? 

- Isi irt vorsot az Alföldről? 

- Mely növónyon találtál GyökórGümőt? 

- Ki volt a Tisza  szabályozója? 

• Sorold fel Gyűr folyóit! 

•áolyok a buza rokonai?  

- Milyon anyagot tartalmaz a toll, szaru . , köröm? 

- Ki honositotta moG Magyarországon a lucornát 

6s a lóhorót? 



- 121 -  

- 

 

Sorold fol az 6Ulkz jlati övokot!  

- Ilogyasi tottók tormőv6 a Kiskunságot?  

- Ilouy novozik a him szarvasmarhát?  

- Sorolj fol li z.rom Ii-betüvol kozdődő vArost  

az A.7.földön!  

Lrt6kol6s: holyos válasz 1 pont. 

3.  "Elbujtatott városok".  

Elbujtatva városnovokot találtok az alábbi 

lov6lbon. 

Korossótol: meg 6s korotozzótok bo!  

Poti azt torvozi, hom?y losz oi,y vó..:la a  ta}n-  

könyvből, tórk6 	os os-i tva ós bo jolcll:i l::i.n.ol:  

1i Et a ez k6poslapot, 6s ouy lovolot is a 3000  

Lalának, aki azt mondta kinov ti o  hEt n~ix  losz,  

mort olmt(gy 	omnok ouy t6bo4a, Pn.uúrban uuy  

som mohot. hacsak nom vesz pr s kabátot ós bun-

dasátrat. 

1rt6ko16s : maz:.: 7  pont  

4.  Vozotólcnóv = foclaikozfisn6v  

G üjtsetok olyan  vozotóknovokot, amolyek foulal-  

koz6st jolontonok! N6Gy porc 6111 rondolkozósro,  

minden holyos mouoldGórt 1 pontot kaptok.  
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5. Barancolas a r:iultban 

Iiöpü].ő 

Sixtőlapai: 

Szakajtó 

Sarló 

A folsorolt tiucyakat ma mill-  nagyon kevesen 

ismorik. 

Foladatotok a kövotkoző: rajzoljatok lo az 

oszközökot ős irjátok molló, iz:ir o iia.sznA.ltát. 

rócon. 

Lrt6kol6s: rajz: 2 pont 

vf3asz: 2 pont 

rn.a•<.: 16  pont 

6. Tal6.].d ki a közmond6.st ! 

a./ II BI Á11 	U AUA ÁÁ 

	

MocfojtGs: Ki mint  veti 	ucy alussza 

(1lra6i; . 

b./ 0 U I 6 ő  

Mo ,fo jtcis: Sok lud,  disznót  cy6r. 

c./ SKT KR SZRYI 	D 	NM  IiRJ I'r Ii 

MeGf o j tcís : Sokat asc,ar a szarka, do nom bir- 

ja a farka. 

1rt6ko16s: 3 x 2 pont 

Inas.: 6 pont 
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7. Szünot 

Pihont ctűül liallCassat ok moi;: 

RóNAY GYÖRGY: Mond szorotod an 611ato1.at? c . 

vorsót társatok olőadásíi.ban. 

8. Riportor korostotiki 

A csapatol, kószitsonok riportot ucy, hoGy val.asz-- 

szanaL maGzk közül ocy riportort ős ocy riport-

alanyt, akit rioc:ultorjuvolna.k. 

1. csapat riportalanya kópzolotbon ocy oszkimó 

2. csapat riportalanya kópzolotbon ocy hortobei yi 

csikós 

3. csapat riportalanya kópzolotbon Farkas Lorta-

lan az olső maGyar ürüz jós 

4. csapat riportalanya ocy idocon óGitost lakója. 

rolkószülósi ldű: 3 porc 

Lrtókolós: 1 - 15 pont 

9. Találós kórdósok 

Játók menoto: Az  ocyik csapat kitalál ocy találós 

kórdóst, ami növónyokkel, állatokkal kapcsolatos, 

s a második csapatnak moG koll fojtonio. MindoGyik 

csapat tosz fol kórdóst ós vó.laszol is a fo jtőrőro. 

Lrtókolós: 2 - 2 pont 

10. Összositós, órtókolós, csapatok di jazása 
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Foclalkozas  

Az Al.ok  al • a 

1. Mo  t  ivG.oió  

Aíoly'.i.k hocysócokbon talEil.ták a rócószok ozokot  

a osorópdarabokat?  

Ku  

0171  
ZI✓  

GI}  

,'iocfojtós: Sopronii-hr .  

iiószoci -gG.  

2. Mesebeli  hornyok  

- Milyon vorsokot tudsz felsorolni, amolyokbon  

hecyyok, völi;yok, barlanGok szoropolnok?  

- ?iocy szoropolnok ozok a mos6kbon?  

/i.ivoGhocy, mocórti az ombori szót, IL:ulcsoŰ--  

barlanG kitirul a varEizsszóra, túltos paripa  

Gyóma.~-ztpatkó ja szil.rEa,t szór  rajta./  

3.11ikor szülottok a Iioi;yok?  

K6n.yiitcro-2,odviilcro osavaroctak a folyók, vcá.l.toz-  

tatt6k modrükot,  ahoy a föld mozcasai oltor- 
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laszolt€ik vacy kodvoz'vbb, könnyobbon jórható 

utat nyitottak szóinukra. Szóculdoztak a szolok 

is, portoncorokot racadtak fol, foltöltöttók, s 

L.ólyodósokot vacy s zólos modonoókot vó.jtak, rsie- 

s;,:tt doMbokat, hor;yokot raktak a parból, a környi.i 

törmolókből. 

A kőszeci, a soproni hocyok idősobbok a madarak- 

nó,l, a k.arpó.tok hocyoi akkor kozdtok folomolkod-- 

ni, amikor az ősmadarak olső szúrnyosapó.saikzt 

tottók, kozdtók mochódit.uii a lovocőt. Fölfoló 

törtok a  kárpátok bérooi s az Alpok, amikor voliiL- 

ocy időbon vuikúnok füstöltek V:isocró,d körül. 

u.Vulkón kitöróso 

' li.litói kl.sórlot 

Vulkein kitöróso 

Kisórlot monote:  a lombikot  1/4 macassócic ammó-

nium bikromattal töltjük moc. Itatóst holyozünk 

az  411vúnyra a homokrótocot szórunk rú /vókonyan/. 
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A lombikot addic molocitjük, amic a roakció olsű 

joloi mutatkoznak, majd kioltjuk a láncot! A 

lombikból v:izLőz kisórotóbon gázok  törnek  fol 

sziszogő 1angcal, ós zöldos krómoxiddal homok- 

szor.nesól: ropi.ilnol: par cm -os macassacba. A vissza-

hull() homokszomcsókb31 mi.niatür vulkáni kuphocy 

képződik. 

A vulkán kitöróso a valósát;ban nom toijeson icy 

zajlódik lo, oz az  eszköz csak mocközolitőon utá-

nozza, a kuphocy is "folópül", csal. a "lávaömlós" 

marad el. 

4. IIocyok bolsojo kincset őriz 

A mólybo morült anyagokat alulról a föld moloco 

füti, folülről podia a ráboruló hocyok tönoco rot-

tonotos sulyával nyomja. 

A hocyok bolsojóbon születtek moc a osillocó 

kristályok, dra akövek, nomosfómok, vas, róz, 

ólom, stb. 

5. Ile'yek ollonsóroi 

- Soroljátok fol, milyonok a hecyok ollonsóeoi! 

Szól, jósfolyam, cloccsor, nap,  patak,  folyó 

- IIocy pusztítják a hocyokot, mosól j róla, mintha 

to lonnól a szól! /nap, folyó/ 
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7.  Bus leGelők haszna  

-  _iiro hasznosit játL a loGolőkot?  

/61lattony6szt%s -tojtorznol6s/  

I'oj ts6tok mog az alabbi toj totót!  

1. 1-Iolyik húz:itil.lat te jtIbú7. i.:eiszü1 a loctöbb  

toj toimők?  

1. juh  

.s. koosko  

t  ohón  

2. Ai6rt hüt jük a to  jtorn6kokot?  

1. jobb :izü 1oGyon  

~~. no romoljon moG  

2. kovosobb loGyon a k.alór:iatarta7rvZ  

3. NL-i.ből k6s ~.u~ l a sajt?  

(K) tojből  

x. savóból  

2. to  jfölből  

4. iioruiasx származik a oainombort sajt?  

1. Amerika  

g rranciaorsz€g  

2. AszGlia  

5 . Iláuy doci oGy pohár iskolatoj?  

1. 1  deci  

xa 2 (loci  

2. 2,5 dcc:i  



- 128 -  

G. Locy losz a tojporból toj?  

1.  fGz6ssol  

viz Izozzá.adEzsaval  

l 	

2. moloc:itc~ssol 

7. 1 TibÚl kósziil a  vaj?  

1. marGarin  

L 
 

tojszin 

2. zsír 

8. 1 Tibő1 van a l oct öbb a tuóbar2?  

foh6rjo  

2. zsírból 

X. szónhidriatból  

9. i'lelyik a locnaGyobb sajt?  

1. omontúli  

:~ . trappista  

2. maokó  

8. Torvozz plakatot  t  ami folhivja tanulótársaitok  

ficyolmót az isl>olato jro !  
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. Ib~,̂lalkOzb.s  

"Ezor  völGy vidóko" 6s a  :iocsok  

1. IianE,nu.lattoromtús : íorro járunk?  

A jatákvozotű 4 főbb úllomcí.sra taGolható utvo-  

nalat jollemoz, a tanulóknak,  - a jollomzós  

alap  j  án - lo koll irniuk az fillomásholyckot .  

2:;rt6kelós: a padszomszódok kicsor6lik irólapjai-  

kat, s  javit ják a moGoldást, arra amit a tan.itó  

folir a táblára. Az Gyűz, kinok mindon nóvjolö-  

16so holyos.  

IJtvonal :  

A Kisalföld fővárosCiból indulunk dóli :irányba.  

A Bakonyt olhaGyva hiros balatoni fürdűvárosbci  

óri,ink, amoly ha  jóGyártrásáról hiros. Tovabb nyu- 

Gatra haladunk s a Ifőola jfinomitás hazrá.jába órünk,  

innót az  utunk Baranya moGyo szónbtuiyízszatraról ós  

kosztyüGyfas.~áról biros  városaba vozot.  

MoGórkoztün.k.  

MeGoldás : Gyűr - Balatonfiirod - ZalaoGorszos  

- 2óc s  

2. Cóll,itüzcís :  

A játókunkból marls  meutudtatok, hoGy ma morro  

visz bonnünkot a Ozös: zalai tfa.ja.i:ba ős  a I•Iocsckbo.  
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3.  Utazó.s Göcso jbo  

Zala meGyónok nyuGati rószón terül ol, a dombos,  

ordős taGolt folszinü Göcsoj. Az itt lakó nép  

rossz utjai miatt ma -~,ara utalva élt: butorait  

szorszbmai.t maga kósz:itotto, b.€iz€zt esal€i.djóval  

oGyütt ópitotto fol.  

A kőolaj tormolús moGindi.tla.sa  na.Gy mértékboa moG-  

valtoztatta a környákon ólők ólotmód jat. 1968-ban  

falumu2oumot létositottok, hoGy az  ol~:'uző G;Tálo- 

tokot, szorsz€unokat h..a.szn€ilati targyukat moGő-  

rizzók az utókor sz€im€ira.  

Episzkóp: kópok bomutat€isa. Göcseji I'alumuzoum c.  

anyaCból.  

4. Göcsoj ós a kőolaj /olőzotes tanulói folkószülás  

a-apja/  

Nézz körül! 224 old. 

5. Diafilm: Pécs  

A film bemutatja Pécs régi és modern arculatát,  

miiomlókoit ipari- ós kulturális lótositmónyoit.  

6. A :Iocsek ós a ZT:i.11An.yi -hoGysóG!  

Kutassatok fel  csoportonként!  



- 131 - 

a./ csoport: Milyon növónyritknsacok vaunak a 

Mocsokbon? 

b./ csoport: Miről hires .Ioh6.cs? 

c./ csoport:  Bhiorciaforr6.sok; barlangok i3aranyában. 

Ajánlott irodalom: Uj Macynr Lexikon, Nőzz körüll 

Ezorszinü Macyarorsz6.g 

MaGy-arorsz6g 

Dosz6.molas az olvasottakról. 

7. A kősz6n- 6s kőolajkészletok jövűjo. 

Nózz I.öri.i:l 1 12 3 old.  

Sokat hallottál arről TV-bon, rádióban, hogy 

csökken  a vil6Gon az onrciak6szlot. 	mindon 

fütőanyag`fiől kifoGyunk nom fiithotünl: notn losz 

villanyáram, erő. EGyáli:::ili.i.n sommi som losz. :vi- 

képzolni is r6mes, ug^yo? A fütőanyaeokból móc no-:_t 

facytunk ki ugyan, do m:indonosotro kovosobb van 

bolőlük, pod:i.g eGyro több otábornok, e^yro több 

onorc:i.ara van szüks6Co. 

8. Ra. jzpály6.zat : plakatvorsony 

Cimo: Ga.zd611: od j okosan az onorgi6.val ! 

:dint a palyazat oime is mondja buzdi.ts6.tok tar- 

saitokat, folnőttoket rajzaitokkal az onorgiata- 

kar6koss6cra. 
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~rtákelós: ficyolomfol.liivó jolloc  

ütlotossóe ős kivitolocós 
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_ x1V. £off lalkoű s 

Utazzwii. a Balatonra!  

1. ZIaazgula.ttororit6s 

rojts6tok meg a rojtv6nyt s megtudjátok Is.6pzelot- 

bon hova  zakatol volünk a vonat 

IZo j tvóny: 

BETAKAR 	BoP od 

KALAPÁL 	 Kopacsol 

IIALILSTU 	 IlyoTl tó is van 

IIA.VAZÁ.S 	 Iláosós 

OKTATÁS 	 Tani t b.s 

ROKONOK 	Ilozz6tartozók 

KOMBÁJN 	Aratógóp 

2. hallgassatok inog ogy bad:.lesonytomaji nópmondat 

a Balaton kolotkoz6sóről /taz:ulói bomutatb.s/ 

Ti.iskós Ti :,or: Szülőföld-axzk a Dunán.tul 68 oldal 

3. NyAri 61m6nyoim 

Mosót jótok o1, milyon volt nyáron a Balaton? 

Tilyon sportot üztól a vizbon? Ni volt a logkod-

vosobb 61mbnyod? 

4. I Ia j ókikii t íílt 

Eg6szits6tok ki a botükot s mogtud;jútok hol van 
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haj6kilöt5 az 6szaki 63 a d6li parton  

6szaki part 	dali part 

T.  . . zJy  

T 	 i2.  V  

z...K 	 

R..r...1  

B...Cs...  

Sz..L.G.T  

K.Sz...LY  

5. A Balaton növóny- cís allatv:ilaca  

Nagyon solLf`ólo növ6ny 61 a Balatonban. A loc-  

Foltiinőbb vizinöv6nyok: 	b6kalonoso, sulyom,  

b6?s,.~ tuta j .  

Kópok: K.isnövanylk:.taroza  

Il&da sban : n.ad , sas, ,.;y6k6ny, kaka.  

, 	,~  ... 	. 	, 	,  I''o ~jts6toL-. moG a ~a~ .:.la3kordc~somot:  

Sarca borok sarca alkony,  

sarca viraG nyit a parton,  
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s mintha plotykas tündór volna, 

hiriil adja: itt a gólya 

/Gólyah:ir/ 

A Balatonban 40 fólo bal 41, vannak köztiik "bó- 

k6sok" ós "harciasak". Szoronosóro a "parolasah" 

nom  az ombort hant jak, hanom a kisobb halakat. 

Soroljatok fol "bók-ós" vacyis növónyovő halakat 

a Duvar sorozat: Halak o. könyvbííll: ponty, koszoe, 

anColna, szólha jtókusz. 

Soroljatok fol racadozó halakat: focas, harca, 

osuka. A Balaton növóny-ós allatvilacat vódoni koll 

a kipusz tulastól. A Kis-Balaton mocsarvila•a tor- 

mószotvódolm:i. torülot, moly o-ykor a tóhoz tar-

tozott, azonban a Zala folyó iszapos hordalókaval 

foltölWtto s icy olmocsarasodott. 

A  Kis-Balaton ma a viz imadarat: nópos fószkolííholyo. 

B yro többot hallotok arról, hogy pusztul szonnyo- 

ződik a "macyar tonCor". 

Ti ho0yan socithottok a mo montósóbon? 

6. Nit tudsz a Balatonról? 

Mi tart tov1bb? 	a zivatar 1 

a vihar 2 

:53. jolzi a közolobbi voszólyt? sarca rakóta 3 

piros rakóta O 
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1101 tololnok a hajók? 

:lolyik if  jusAc:i. roecSnybon  

szoropol a Iris-Balaton? 

Bala tonfiirodon r5)  

Siófokon 	6  

i;o sztiiolyon 	 7  

Téli borok  

K.inoskoroső Kisködmön 9  

Milyen  hosszu a Balaton? 	17 L= 	lo  

	

77  km 	li)  

	

17o km 	12  

Itilekltora a torüloto? 	Goo m2 	13  

Goo km2  

Melyik hal raGadozó? 	ponty 	15 

	

Cocas 	1G 

Altkor jók a v€il.aszaid, ha, az alfi.bbi szaraok-at  

k..-~ri1t6.91ta.d  be: 2,  4, ,, 0,  11, 14, 16.  

7. Népdal€,y'üjtós:  

Nagyon sok népdal szól a Balatonról. 

Gyü j t sünk ö s szo nóhó nya t és 6nokol jiik el őket.  

Szólos a Balaton vize  

6 ,  mely sok hal  

Szólos a Balaton, azért rinGatózik  

Áll a hajó a Balaton vizében  
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XXV. Foulalkozas 

Utazzunk a Dun(ultuli t( akon! 

Szollomi votólkodő 

J6.tók:vozető : a szollomi votólkodőnk sorai bobarancol-

juk Dun'ntul tájait k6pzolotoon s a tórk6p soGitsóGó- 

vol oljuthattok oda, ahol oddic móc nom j6.rrtatok. 

hokoljük ol közöson a kodvos uttörűdalt1 

Bojárjuk messzi csucsok siirii ordo jót .. . 

Kozdődjók a votólkodől 

1. Kincsos totó 

A tórLóp 	munk á.dat ! 

1. Aranylelőhely 

C3 Recsk 

2. Istonmozojo 

x. Folsőosat6.r 

3. Ezüstlolőholy 
^N  

1.} GyönGyösoroszi 

2. Dudaőrs 

x.  Recsk 

5. Vas-lolőhely 

1. Komló 

(,7. Rudab'nya 

x. Tokaj 

2. I3auxitlolőhely 

O í7iarkut 

2. L'er©nd 

x.  Mohács  

4. Fekoteszón 

1.  Kaposvár 

C  Póos 

x. Tatab€anya 

6. Kőolaj 

1.Komló 

2.A.jIa 

C x. AJ.(3yÚ 

Idű 3 poro, Pontszám: 6 x 2 pont 
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2. PW lontű 

Ilányszor ós mit Tüllontott "Bári János"? 

Iluzd alá hol a hiba, mit fizllentott ! 

Kirándulunk a Dunántul lexnaGasabb heGyosu-

osára az Irottkőre, ami  121,5 m rnaGas. 

Jó időnk volt, a moloG 6s71-0,i szolbon meg; som 

rozdültok a fák levolni. + ey Gy3nyörii, lassan 

fo aá doló tóhoz órkeztünk a Balatonhoz. Letá-

boroztunk annak bal  partján ós Gyönyörködtihik a 

si csá-ban. 

Idő: 3 pere 

Pontszám: hibák felismorósóórt e, y- eGy 

3. Válaszol j I Mire  omiólcoztetnov az alábbi rajzok! 

a./ 

- szölőtormosztós 

Balaton 

- a dőli lejtő  Gyorsabban 

moloGszilc fol 

b.? 
 

- Dunántuli-lcözóphoGysóe 

- aluminium kohászat 

e./ 	- Zalai-dombság; 

ZalaoGerszoG 
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:ial :ony 

-- (his  ;{iri:. nÜvónyzot  

Idű: 4 pore  

iltkitn~il.is p ontsoam: v pont  

4. Vicltux to jtÜrú  

ll o j  tott szorsólynovol:ot találsz a ro jtvőnybon  

11 L., 	•t  lCibCsra síuzt:it. i'o L;S'ojtcis: Csaba  

P,, i b át  j aval jút sz:ilc. 1 ioGtoj tós: liba  

.1 n,./ 	rha tiirce. 'Ioctojtós: Gabi  

241 :LI)ipocsonyót ovott. :IoGCojtós: nalao  

Pontszám: 4 pont  

3. _:orosztrojtvóny  

jlóC'°.l olyan  IzolyoóGnovot r oj tottüni: ol, arzol.yol:  

a Duniuitulon taló?"iatcíl:. ::olyel: ozol:7  

Vi:;szintos :  

CzA anGv  

. juiuuitul:i falu,  it  =illotott lastaludy  IC. 

::.i.rs=ornu  

1:tolnot: van  

011ós allat  

:]ííi nóv bocónvo  

:Jollocbdf. sob  
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.11.r Om nóLlotal  

n • J . T .  

i 1oGűrzütt a j úndól: is oz  

i 1a. j dnom koll  

DunCuZtul-i vCyxos  

i;ocócott. fiu nóv  

. . . SCu7uol  

ICLoruolto ocynomi.i botüi  

0.L. T •  

A folyó a Szovjetunióban  

A.T.Tf  

Talál  

.l Ai'Om oroszul  

lion to[~lapi  

Autótanizitózot  

A hatalomban  van  

Pi.iGcűlocos  t  

1. 1'óni  

2. itóci aratóo; zL-öz rószo  

3./1/ 	1:ónap róú zo  

3./2/ 	Taszit  

3./3/ 	.LncliCiba.n 6o GruziG.bazi tormosztita  

4./1/ 	V oaui tl:o zó nó vmits  



10.  

11.  

4./2/  

4./3/  

5./1/  
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Ritka nŰ i n6v 

Nóly 	aanC 
Ifi. 

5./2/  

5./3/ 

S.r✓.u0I161yt16vi:IL1.S 

Y.N. B. 	D. 

rbrfinóv bocózvo 

b. 

G 

E. 

Utuz6ntttY.:i. falu  

Szora£►1.yn6vraLis 	 ! 

:livos tor:::lo::  

j 	.  
. . . {..~~.14Á ~ rC3Zlül Us t:aY  

Nom r6G kapott vC'c:-csi  

, szor.~s"odja  

Kiizponti Ilitol:l.nt6zo t  

N A bo Úiii L-ovorvo  

Kopasz  

Azonos mocLuzla;z611  

11z or  o ti rkaGLuntian;z6Ac  

.. . r_i- Gá.t /foltiinfian viselkQC33.V  

rom olyan  

1 ~~ i, . .~cloconvozo ~u vacyl  

+:i z porc  alatt £ol l>oll l;.ós zii].t.1•1 a  csapatoluZal. a.y  

a 1 á'ub:i t 6r.3úLbó 1/uLy IiuzzG;L_ ki a t c31aCLLk'l t/  

1. Bakony  

2. Balaton  

3. Zalai-doribsac ~ locsol-.kol  

1 6  TIE  M L,'K  

4. Láw S: 4. 1,  i9.4014.  

Til ATI ITe ~ 

1 V R 	E f  
1Z ~ ~ M t ~.E  R A~ Ii 

K T 
 

E L L  

F. 

6.  ,t~„t  TIM' f~ N/A   1R  T N  

SxO 	/l T E E L Y  
LA Li A A I  E_EE 

LOA-  ty RiTMI~ ir  
T a  j  a:1_1_14_   

raa;cot isucic.pot3t  
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4.  Alpok-alja 

A boszCumolü ido,j o 2- 3 pore  

Az aldabi WdSZy-vol: soGitiv utunkAtoi:at : 

TfaGyarorazaG 

Kópoo földrajz sorozat 

Panoraf'La L1t:LICCinyv: ylaGyarorszEc 

LrtGk.olós : 1 - 10 pont 

7. I:6sz•i ts n1a1;.6.tot ! 

Az lI3USZ turista utat ozorvo z Gyíírbo. U;Cszit- 

sotok, oluaoz az utazAsboz p1akatot ! A zai;ir:i aű 

órtGkOl6on61 fiGyolombo vos zi, IoGy mosany;ro 

ötlotos, fiGycicm£'olb:ivó a munkatok. 

IdG: 4  pore 

Pont..izs.11.1: 1 -• 5. 

8. álolyik t6.Jo 'ys6Grői olvasol, rciszlotot 

1 csapat: Vonatunk eszük völGybon kanyaroG, 

balra irdatlan mószkőszikl(k törni a 

maGasba. A Cuba-patai. völcl6ban Dúrunk. 

Szakadókok mellett völGybidon, alaGuton 

haladunk tovúbb. 

2 csapat:  Sz6ribúnyúo zoS-T=.al ollont6tbon 61: a föld 

folott űolGof7r1nT, . 3o-4o ta6toros furó- 
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tornyot őpitonok s oz a fur() móc a loc- 

L-omő:ayóbb kőzotrőtocon is G.tha.tol. Nom 

könnyf,i munka, sokszor hónapokic is o1-- 

tart, mic I-.ibuCcyaun a sürü szinü f olyadől:, 

az "66.G arany" 

>Io;,f o j tős : Zalal dombsúc 

3  csapat: l'olazino 6pp olyan sok, mint az Alfüldő. 

;,á e nacy szicoto van, v:izhCil.ázata sürü. 

111óv.i.ze :.i nadasoll:a1  bontott  Fortíí-tá 

Mocfejtcí s: I'~.salföld 

4 osapat : Lszakon ho;,yok sz oc61yozik, dőli part-

vid6ko alacsony. Lapos öblök n{idasokkal 

szo 61yozott partok olött vozot az ut. 

Vuikúnikus hocyol: osoportja brik1mn olű, 

molyot villkAnihus kötet borit. /Dalaton/ 

Pontoz'ui: 5 pont 

9. A zsüri őrtőkolős6ic jatssz unI: ocyot! 

I:oll hozz(a. humorőrzők, moo616l:odv, kőpz olGcrű. 

A kipörcotott fillatokat moc koll szomőlyositoni, 

ocy kis páa~bosződot koll közöttük röctö:k3zni, 

lohotőloE rain6l mulat3d;;osábbat. 



10. í;rt61:o16s 
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XXVI. Foclalkozás  

Utazós az Lsz  alti-közlis62 bon  

1. : s.uzculattoromtós  

Kodály Zoltán: Mátrai k6pok /rószlot/  

Kodály naGyszabásu kórusmi3.v6t 1931-bon rsutattáL  

bo, amolybon mátrai, nópi dallamokat dolco zott fol,  

s szorkosztotto szoros o~,̂~ysóc6.  

Dalok: V:iclróozk:i ballada  

L'6t tyukom tavali  

2. Az Lszaki-hocyvidók  

Soroljátok fol a hocyvidók öt tacját !  

Ai jut oszodbo róla?  

1•iát ra : áí6lto s 1015 m.  

Miskolc:  cópcyártós, vaskohászat, ao6lCyG.rtós  

központja.  

Dorsodi-modonoo: vocyipar, :iparv-idók  

Ecor: I`cri vár, török ollon:i. haro  

Acctolok: osoppkő-barlanc  

3. A bükki sombor nyomában  

A barlalc-i modvo 6vozrodokkol ozolíítt kipusztult  

az oeósz v-ilácon. A i3i,il;.k barlanc ja:iban hatalmas  

monnyisóCbon találtak ma mut ős orrszarvu, barlanC; - 



-146 - 

modve osontot. Ezokkel az úllatoldial ólt ogy 

l:, 	 Gsombor. a blikki sombor. Szorsz mait a kópol: 

mutat jak. 

Episzkóp: SzülGföldünt. PZagyarorszag 11 oldal. 

4. Folvidóki sz ólasok, kÖzmonddsok 

Magyarazzatok meg az aldbbi szólr1sokat, közmon- 

dósokat ! 

A  hazug  osak okkor  mond igazat, amikor azt mondja 

hazudok. 

Nom mind diók, akinok tintas az ujja. 

Negyvonóvos lánnyal az ördög so táncol mar. 

5. Ilogyan kolotkozik a osoppkG? 

Nózz köriil. l c. könyv 45 oldal /Elű zotos foll.ó- 

szülc;s alapjó.n/ 

Diafilm?  az Aggtoloki Csoppkű-barlang 

Nagyon sok iró, költő s z3.:.zos kópzolottol bos zb- 

ii ol a barlang kolotkozósót. Talaljatok ki ti is 

valami  %rdoLos törtónotot, amoly az aggtolok.i 

osoppkű-barlang orodotór3l szól! 

6. i`,górrcígta szövog 

Egy lovolo t találtam a padlaso n, do sajnos az 

ogorolk mar mogdózsmaltak. Sogitsotok nokom, 
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oGószitsótok-  ki azt a rószt, amit moGrik;tal: ac  

ocorok!  

Tórkópot liasznCil.jat ok!  

A Dükk hti.ta mfiditt a /Sajó/ völGyótűl óo zal.ra  

alacoony /11óoftk8 hoGyaóG/ toxin ol. Az /Accto•-  

lo1:i/ csoppkű-barlane 22 km hoaszu. _'i..l az aecto--  

lol:i hocys6Gb61 tovCibb moGyiiizL-  kolot foló, óo  

Ea.tlLe1iirüL a kis /Hornad/ folyón ismót Izocyv;dólro  

%rcinL-  /Z ociplóni hocycóG/ a novo.  

A hocysóG locmacasább pontja /NaGy-Y•lilic/ 896 a  

maws.  

Lrtókolós: bolyos valaszok tórképon törtón moo- 

mutatasa.  

7. Orszík;-v4ros ,jGtók  

A tcuzitó cxondja a botiikot, a tanulók podic ki-

töltik  a tf.blú.zatot 2 pore alatt.  

F{;~y ta aL1.ó Fololvassa a vCtl.aszait, Sia oGyfomCit  

irtak kihuzzál.. M3,ndon holyo3 m©colc3ús o0y pon-  

tot őr.  

ORS ~O 	y~ Zt 	 ú:OS 	POLY6 	IPAR 	NÖVLPTY 	ÁLLAT  

D. Dulcaria 	Dpost 	liorottyó 	bór 	bab 	bivaly  

D. Diasxia 	Dobrocofz Duna 	- 	dió 	c1Cmvacl  

21. ilacyar 	_lislcolo Mura 	malom murok- 	aodvo  
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XXVII. FoGlall:ozets  

IInz6nL- szivo : I3udapost  

1. Cólhitazós ; Ma  hópzolotbon Dudapostro utaztuk!  

Llokoljük ol a ?1oGy a Zsuzsi vonat c. dalt.  

2. Tórkópolvasúsi cyakorlat  

Milyon naGyobb városokat 6r•antott nk? Sorold  

fol!  

ITózd mot; a tbrlcópo!1 z _"_yon távolságra van Duda-

post Gyíírtál !  

3. Dudapost törtónoto  

T ~.~zanl, fűvarosa :Dudapost  

Kótozor ővvol ozol"cítt a holta szCu.mazG.su oravisz-  

I.uszolc óltoh ovon a földön. Vűrosui:at mo,;IZór]i-  

tott4l.c a rómaiak, bctcirtelc ide az avarok, Lyuj-  

toca.ttah a hunok vóal G sza,̂ uldott a Duna tól•i  

jecón a nyilazó tatar, ostromolta ós mog,zalita  

azt a várost a török, bafósz'•>elíídött ido an  

osztrCdt, harcolt itt ms.ndofzfólo zsoldos, mindon-

fólo nép. S oz a viharvorto föld, vihartópto  

varos be Gyiinyörii. ~ s most Induljunk ol a ró;,x  

s az uj köveken a iraltba %s a j olonbc  , a halottak  

Gs az 615l: Icöz6  !  



Bosz6lj nekünk, r.iosól;j uoL',:rlti kodvos örog  

Budapost! 

Ezer:u.y'~ hang, ozornyi hangulat jatszik  volünL- , 

klipr€iztat ol Budapest  i.rodalrsaban. Budapostrűl  

u:i t3don i~ ..; ;y :irónk, Löltűnls. olmondt. , tia.E;y ol -  
„  

sutto~;t« szo.roluics vallot~íi.s ~:t. Potc~fi: "Az  aa-  

Gya? oinal boldogabb" ha Pos t utcain Lóborolat :  

Ilit ba, Pest csak Pest, taGacTuatatlan!  

S áía Postnok mindig jó barátja  voltam  

Ls ahol cs_.i. kell hajt pártjelt fogom,  

volt itt nokom sok kollomos napom.  

riiválth az uto€ui kóborolhatoks  

az au ya1oknál boldogobb vagyok.  

Dia: Budapest. 

4. R6€;i Post - Buda  

Milyon lohotott a r6gi főváros?  

i•iilyon olboszólósokot m©sókot olvastal or ről az  

időről?  

Ilároet 

 

vid6ki várost oGyos:itott 1873-ban az uj  

ogys6gos kázi.guuGatas. .i varosban a hEtizak. naGy  

r6szo földszintes volt, az utcák kövozotlonok.  

/1 k6 p/  
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A szAzadf ordul ózi pocqi 	aJ_lt oG,yms.? liów^i In£1(,y-  

varos közr•.rLivoidkol, l:övezott utofi?s1.:al, villamos-  

h 7  óza.ttos, tit  híddal, os:a.tornG.zassal, vozotó-  

kos vízzel, ólónk f  orsalomulal., fejlett iparral:  

Európa Is.orszorU xa.aGyv~'iaaoszry  lin1  ©Gyikc /2/.  

Lze].nok a Lópolnok a larón3vasa : ISlösz C'ryörGy, a  

maza f otáiva.l.  

L,epot: Budapest Ana()  

Póizytópfolvótolok miitercmbon ós hazon  I.:Lvi:l  

1. kóp: Az oGykorí Taban Gollórt hoLyi 

lojtö:Ln. 1890.  körül  

2. kóp: Lóvasut 

3. kóp: A budai k:iraly'i palota a s zazad-  

vói;:i dtópitós  olűtt. 

4.  kóp: I ~,oGasl:orokii vasut 1900.  

5.  kóp: Udvar a Dala utca  sark  611   

6.  kóp: llóG:i rövidri.ru koumi:odós  

7. k6 p: Szópinüvcísz otí Zluzousn  

8. k6p: Varos"l:icot 1900-ban  

5. Idoconvozotö vt cy!  

Kósziil jön fel a három csapat az 	tómat  

közül az eGyi.kből !  

a ./ Nomot i :Iuzouts  

b./ Parlament  

c./ Duna ós  hidjai  
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i-iiutan valasztottatok, ay a.ldbb:i k'rinyvoLbon üú-  

sócos  anyagot  talúltok a. foll,ószülóshoz:  l~doo 

11az6xik; I3udapost utiLünyv; VilaG ós an amber;  

IIazanL szivo I3udapost; ::a.cyarorsz<at, utilLönyv.  

roll..ós.Úü?.ósi idő: 10  pore  

Lrtókolós szor2pont jai  i -- ólmónyszori:iaóc,  

-- lónyock-lonolóo  

G . Tablókószitós  

>✓lűzotos cyi.ijtőmunk-z ulapjiun a  tanu3.ói, i;udapost-  

rvl, novo::,otoosóceirűl kópokot hoznak s ozolr.ot  

IIudApost tórl.óp6n olliolyozvo Pal•lujsa;}nak k6szit-  

jiitc ol I.üzüso_°i.  

7. Budupos t uosoiaondó ja  

IJawÉuUk szivo Budapoot c. kiinyv 79 oldal  

/tanulói bomutatÉ1 /  

K9. volt Dudapost rnosomondó ja?  

Mi mindont tudott Budapostrűl?  

Ilocyan maGyar'izta az al'i.Ubi novokot?  

Pontykő utca, Bókossócos utca, Balta L-iiz, 

I3ookö utca  

8. Kiinyvaiúnil. :  

Sok órdol,os türtónotot, törtónolnii o,^,olaónyt  
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tudhattok  :floc  I3udapoströl, ha  ol- 

olvassatok az altalam ajánlott höny- 

vohot: 

Ezorszinü AaGyarorszdc 

Hazánk sz:ivo Dudapont 

ItiaGyarorszEi.e /I.GposPöldra;j z/ 
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1XVIII. roGlall:ozas  

Muzoum].ato ~̂ a~tas : .Lantus Janos me~oum  

1. A mai oóls6tankon ollG.toGatunk a.ü.zntuo Janos  

muz  outiba .  

Muzoum 6pülot6nol: bomutatasa /tanitó/ 

Az oGyomolotos barokk 6puülot szabalytalan 

nóGyszöG alaprajzu tömb, loGkoskonyobb oldala- 

val a Sz6olionyi t6rro nóz. A muz oum diszos  

kapujana.l: L.űl:oroto olŰronyulik s tartja  az  

orkólyt, amolynok sarkain kót rokokó vaza all.  

Auzoumi:ónt 1949-bon kozdto moo mi,ikodGo6t. 1959-  

bon Xantus Janosnak, a Győrött dialtoskodó vilCc-  

utazónal: ós cyüjtGnok a novót votto fol.  

A muzoum k:iallitasai az ocósz omolotot o1S'oo-  

lal  jal:.  

Körsótaval v6,;iGjarhatjuk.  

:•1oGS':icyolósi szompont ol::  

- :lilyon 3somborltori szorozamokat lattolt?  

- 

 

Hol talaltfi.k a lolotokot?  

- rdilyon Gópokot lattok?  

2. 1. torom:  Győr ós ltiirz.Zyók-6nok őskorat szomlól-  

totik a lolotok: kő-ós rózszorszamok,  
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bronzkori kor€imiák, vaskori jolloczotos  

haroi $ocyvorok, bronz ós üvocókszorok.  

2. torom: lolotok Győr ós lapas torülotórői szCu-  

maznak. P•L-indor.uiap:i használat szCumoa  tiu -  

cya, óksyorok, :illatszoros üvoGok, val- 

1€isi ólottol kapcsolatos szóbrok a tanui  

az ocykori viráGzó ólotnok. 

2. torom: Népvándorlás korából származó oml6kanyaG.  

Az anyac nacy rószo a Győri avar tomo-  

tőből származik.  

4. torem: Az Arpád-kort ós a 14. szúzadot ritka  sir-  

lolotok, mozőcazdas€gi szerszámok ős őr-

tókos okiovolok szomlóltotik.  

torom : Török időből sz€irmazó Láz dac om16kanyac :  

"Győri vaskakas", a török idők  jol:*ónyo. 

6. torom: Győr  17.sz. tojlőűóuó •~ , az ipari  ős  a  

kerosk-odolom rollondizlósót órzókoltotik  

a k:iállitott tárcyak.  

"l. ;orom: Ez a torom a barokk  ős a roformkori Győrt  

időzi. Az 1848-49-es forradalom  ős sza-  

badsácliaro Gazdac anyatóban páratlan  

órtékok is vnnnaik  : nomzotőrök zászlója,  

Kossuth-1ov61.  
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B.  toron_ Az 1350-t61 1945-i0 torjodő idővol 

f:3c1a1L'o zik  o  I,.iallitas. Ip.artört6..roti 

oml6l.ok. 

2. torom: Ipar törtónoti 6s n6pmüv6szot:i torri6kol.. 

10.  torom:  SziGotküz i halpiszok ős arany'.'i.szol osz-

közovit mutatja üo. 

11. torom: Az olső vilúGhaúoru katonai fols zorolóso, 

1919-os Tanaosköztarsaa6G dokumontutna:i. 

12. torom: Muri  dis^nnGyar, tostűrozrodooi ocyon- 

ruh4 ► . 

111, term: Horthy-korszak omlókoi, rondörsóGi ős 

f oGyonoruhak. 

14. torom: II. vi1661óiboru törtónoto, földosztas 

eszközei, iratai. 

111_toron: Győr, mint iparvaros. 

16̀   torom: /Pined/ Antik osorópkálylza kiallitao. 

3.Lú.tottak moGbosz6lóso, folr.iori.i].ű kórd6sokro valasz . 

aclas. 

4.Jfitók a rauzoumban. LisliazCi.bó1 jöttünk. 

A jatók a maGy4ir űshazG.ban ólt olúdoink ős a van- 

clorló ataGyarok különfólo t'oG1all.ozasa:it, mostor  - 
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s6co:it olovoniti r.roG. üGya.z uGy JCzt ,sztank, mint 

az, 'tar:zorihfiból jöttünk" c. jclt6kot. "Úslanz6- 

ból jtittünk rio3tors6cünit oimoro : 6,v. 

Ezutún pantor.i:inmal oljAtscCi1:. a riootoro6cot, 

acioly jolon cootbon Gllatol.ra vac:lú3zni i 

Elj6.tszha.tö mcoto_Ms6GoI.: foGlalLozúook: 

halelszt, 

vaddszat, 

GyüjtiicQt6o, 

LxisvtorlL'od63, 

úl3.attony63zt6s. 
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XXIX. I'oclalLozús 

G3,,,2ok r,on ós ma  

1. Alot:ivao:ió, oélkitii;zós 

I'ojtsótok moc talalós kórdósoimot s moctudjatol>, 

hocy ina molyik "birodalomban visz az utcult_. 

Nom ototik zabbal 

nom ha jt jak ostorral 

móGls, ha szint, 

nóyy ok6vol jar. 

traktor 

Erdőn torom, vinbon Jra 

otnbort hord a padló jan 

Mi az? 
hajó 

Lot ton oGyszorro :indulnai: 

ocy-.i_k óppon uGy szalad,  mint a tnasik 

nócso órik utol ocymast 

i-1i az? 
korókpar 
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2. Milyon oszközöL-ot haszzxeili: az íísombor?  

RajzoljatoL kót riibrikat i  

Az ogyy.i.lc  c::.mo : IGEN, a r.iús:LL-ci  

TCrGyak iiov6t diktalom s a syor:i.nt koll ogyiL  

vagy txtis:i.k rubrikúba irni, hogy az illotő tar-  

gyat az őuombor ha.sznail.ta-o /IGEtr/ vai,y  now /NLM /.  

Jé tókv000tő :  IGF17  N~TI 

GörGő , fakorók  

bronzdiuda, faoko  

vas6lü ok, szőtt vdszon  

hajó, ropüiőG•6p  

oLnolGrud,  

dardavor'v', vasosztorga  

vashorog, csor6pfa zói.  

tüzfuró, szak.óoa  

faoko 	bronzdúrda  

szokó  ca 	f  akorók  

szőtt viszon 	oko  

oLaolőrud 	görgií  

tüz , fur() 	ha  j ó  

csorópfzz6l: 	ropülőeGp  
.. detrdavorG 	vasosztorga 

vashorog  

Já,tók 6rt6ko16so . 

3.Doltaosk.z: aoiral a ropül a... r opi,ilG !  

:IoGfigyol6Ű:i szoupont: 2Iilyon közlokodósi osz-  

köz ök-ot mutatnak a f:ilmoal?  

Boszamolas a l£itottakxól.  
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_I31yon köulokodós:i os zközöktcol isLnortott mac  

bonnotokot a film?  /lEci/ 

:IosóljótcL ol Dódalosa ős 3'1;.a.rosz rövid tör-

.).. (jnotó .` I 

:loGynn ropiiltol: olű ször? /cáz zal, vacy lovoCű-- 

vol töltött 16;,;Ombci'..1kel/ 

Mikor? /200 óvo/ 

100 óvvol ozolőtt raivol koz dtolL kis6rlotozni? 

/szái3zyas repiil80óppol/ 

Mi a vólomónyod arról, ma  miórt 6lotrontossat,̂ u 

oszl.:öz a ropiilűcóp? 

Sorold Pol, milyen ropülóssol kapcsolatos  spor- 

tokat lfattatolsl 

4. Rajzoljatok lo rxilyonnok kGpzolit ok ol a jövő 

já_rr.riivoit, a jövő közlet.odl o6t 1 

A sikoros munkGScból kzc:3.litüst rondozi,inl.I 

5. Dolcozni kozd a ti,iz 

Iiozclotbon az omborok szórakoztató c6pokot szor - 

kosz tottol:: zonól3c3obozt, muzsikáló babát. 

2c1ÚVol YxoctanultElk, ho[;y  a  cópi szorkozotol: o[;y- 

mishoz  kapcsolásával r.i:uzdonfólo rsozcfis ol6rhot6 

s okkor condoltal: olyan cóp r,iocszorkosztósóro, 



-16o- 

amollyol hasznos munkf.i•i is lohot v6cozni. 

Először fonóL6poL-ot, majd  k6sőbb szövőc6pot 

is foltalúltúk. A foltaleLl.ók azon tört& a 

fejüket, liocyan lohotno na€yobb orővol haj-

tani a c6pol.ot? S v6ciil foltalizltíu.t: "a tüz- 

c6pol:ot" vacyis a cőzc6poLot. 

A cőzc6p nom oLry orsbor talúlmauiya. 

A 06z c6p mocsziilot6s6vo1 az iparban forrada-

lom zajlott lo. Az olső cópol.ot a munkfzsok 

m6c tisszoromboltfak, mort attól f61tol,:, hocy 

olvoszi tőliik. a munkeit. AztCu1 moctanultúL,hocy 

a c6poL-  mockönnyitik 6lotiil,:ot I 
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ÍíX.1 • Y oglalkozas 

Az űsk•ori ombor 

1. Mai foGlalkozúsunkoll ismorkodjünk mog mólyobbon 

az ősomborok 6lot6vol! 

Mosóij a kóprő1! Hogyan ólhottok az ősomborol.? 

Episzkóp: A viló;; 6s az ombor 310 p. 

2. A piros viróg 

Az ősi idők omboro sokf6lokóppon alak-itgatta 

a fót. Amikor a szóraz faógakat osiszolta, a k-6t 

fadarabot ugy huzogatta ogymóson, hogy fatiirmo- 

16k kolotkozott, amoly füstölőgni kozdott, izzós- 

ba jött s amikor ráfujt 1óngra lobbant.  Igy lott 

a tiizfiirósz, a tiizgyalu, a tüzfuró a tüzgyórtós 

olsŰ oszközo. 

Szoml61tot6s fi'iliG.val: 

ti:izf uró 	 tüzgyulu tüzfürósz 

3. Az űskor omboro 

K6tporoonk6nt mondok ogy moghatározóst s pró- 

bCil.jEitok moC min61 több tórgyat lerajzolni, amoly 
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u nochra.tfirozaslzoz kapcsolódik. ?lovüi:ot is 

irjfitok molló. 

A leGtöbbot rajzoló cyorok Fololvassa a rajzolt 

tbrcyak novót s  aki ecyanazt rajzolta az zi:i.r_ró- 

jolbo toszi a macciót. Az cyőz, nkir,ok több tór- 

cyu marad zarójol nblkül. 

Milyen kőoszközökot hasznúl.t az őAombor? 

- targy nove: 

szal:óoa, pattintott kő, ökölkő, ar, tü, Pósii, 

ij, nyil, szicony. 

Milyen osonttárcyakat hasznúlt? 

Milyen eszközöket iaaszna[.t taplalL•l:szor zósr o : 

4. Macyr•ar%d ol t&rsaidna.k! 

.Si 

 

különbözteti moc locinkabb az ombort az al-

latoktól!  

Mórt lott l:ünnyobb az omborol: óloto a Pöldmü- 

volós 6s az allattonyósztós raoctanulasa utan! 

Mórt hitt az Gsombor a varazslatokbaii? 

5. űsomborok 

űsomboroknek 100 - 400  ezer óvvol oz olűtt ólt, 

nacy aGytórPocatu, orős homlokosontu olőroucró 

axcu, kihalt ordbort órtjük, ahi jollo^zotos 
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kőoszközökot kószitott vadászott, tiizot rakott 

s  bonópositotto EXirózsiát 6s  Afrika. 

1. Noandor-völyi ősombor 

Kőbányászás sorön fodoztók fol 1056 -ban o 

lolőholyóről kapta a novót. 

Episzkóp: Fnborolődök /buvár zsebkönyv/ 

XXXI. tábla 

:::II. tábla 

2. Suba-lyuk ősomboro 

MacyarorszáGról három űsocibori lolot korül 

elő. Suba-lyukból,  Csákvári-barlaneból, 

Romoto-barlaneból. 1932-bon találták moc a 

kutatók a I3ti,ikk barlanGjában, s k6sőbb 193£3- 

ban móc ocy nőt 60 bárom 6vos Gyormok osont-

maradványai kor ültol; olő. 

Az  ősoi.7bor mollott számos kőoszközt is  tal61- 

talc. 

K6p: XIII. tábla. 

6. L"ósz:its "intorjutt' az ősomborrol! 

Időcópon utazzon vissza az őskorba a riportor 

s bosz6lcoason az ősomborrol 61ot6ről, család- 
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;j;.t1-61 , Gyorokoi~.~úl.  

Szoroplől, ö111LAiZt jolontL-eczonoh.  
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Ibclalko zús  

:Iiivószot ós r:rüv%szok  

1. Rajtv6nygojtós  

Fo  j t: 6toL-  raoL a ro j tv6nyoraot U tncGtud jútols. moly  

isr.ioretoitetot bűvit jiily a mai órCtn akt-or, ha  

iicyoson dolcoz tots.  

MANDARIN 	D61iE;yi,'uaöles;  

T Ú Z O L T Ú K 	Tiizot olt jak  

N ÖVJNYEK 	ÉlőlGnyolz  

I.  E R t K PA R 	K6 tkorol^ii  j úx~rii 

N LVASGAT 	Nora tanul, csak  ... 

N YUGSZIK 	"Elvan"  

N OVEMDER 	 isihónapunkt  

N OSZOGAT 	T.3uzclit  

2. Kötotlon Uos zGlf-ot6s  

Kit tartotok mi.ivGsznol;.?  

Mit jolont szfzmotol.ra oz a szó? mi:ivós zot?  

Milyen  biros müvó ,zol>ot israo= t©k?  

Milyen  rsiiv6uzoti icalcat israortoL? Soroljatok ro1:  
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3. Játók a miivószottol  

Irjettol► fol oG„ rpapirra a mi;ivGszoti agákat!  

Somólyok novót mondom, s -irjG.tok a mogfololű  

bolyra, melyik torüloton dolgozott l  

Irodalom  

József  Attila  

_lóra Forono  

IllyG  s  Gyula  

Ady Eri.dro  

4.2z6miivós of 	Zone 	%itós  zot  

Dorsos IliLlős 	Bartók D. 	Clark lLdÉars  

Miuíttáosi I•Iili;á.ly Kod€aly Z. 	Ybl Mikl63  

Liszt F.  

E~.~kol F.  

aarmüyGswot  

E1.Grliot6 pontszám: 13 
	

Itiovaos Margit  

4. Pr•ivószoti 4gak bomutatása pGldaval  

Irodalom: Józsof Attila Mama o. verso  

Kbpzűraiivószot  : Paa1 László : Fasor  

Borsos r-Iiklős : Plakott  

Zeno: Erkol : DánL bAn ,'rGs zlot/  

Lpitószot : Ybl Miklós  

Clark tldArs : LCi: iolkd  

IparcriivGszot : I-ovúos Margit: L'Goülltiidű dAm,z  

5. Tudósok G s  taltamanyaik  

Tudósok novót diktálom s ilrjettok lo azt, amit  

foltalaltak!  



-167- 

Olvasásórán nat̂ yon sokról tanultáll 

Watt 	GŐZGóP 

Irinyi Janos 	Gyufa 

Jodlik lnyos 	ára fo;jlosztű 

villanymotor 

üonjamin Franklin villámbemi tó 

Lomonoszov 	villámháritó 

Siomons 	 áracnf oJlosztíí 

villanymotor 

Bilis on 	villanytolop 

Karl Danz 	bonzinnol maködő motor 

Boll 	tolof on 

Puskás Tivadar tolofonközpont 

Iarcóni 	 vozotók nólküli távíró 

Eötvös Lóránd 	BUtvos :Luca 

Elórhotií pontszám: 14 pont 

Kót vorsony órtókolóso. 

6. Dia: liiros S'ostmónyok diapoz:it -ivban 

7. IlópanivószOt 

A fafaraGók, szövők, fazokasok, himzíík, bíír- 

d:i.szmüvoso2s szóp munkái a nópmüvószot kiiróbo 

tartoznak. 
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iLa~,̂yar n6pmiiv%szot c. diafilm noctoi.in::ó3o,  

mocboazólóso. 

Milyoii nópLi9ltószoti a.].Icotfisokról tanultatok?  

Nópdal: Lnok-ol jük ol közösen: Szocény locónos  

o. nópdalti  

iTópxnoso: tanuló olőzotos foll.ószi,ilóoo alapjCul  

adja elő szabadon.  

276pmonda : Gya j tsotok nópr.iandAtcn  t i  

33ockó vítra, Csörsz arka,  

I3oldockővar tündóroi  

I1óps zol:as : A földro osott  kenyeret moc kell fujni  

í::oilyóa Iió jat is rsoa %o1l nr►ria   .  

Ilusvótolas. Luoazas. 

Nópi jatók-  taia.ulasa  

Álljatokk- sorba i KivAlasztunk ocy tanulót s fől  

lÚboll I-.örü].ucralva bonnotol.ot icy ónokol.  

P6Zn, pam, pampAm  

Tüzos a pipam  

Amikor a sor elojóro ór icy  szól: 

Gyoro olő to szóh loany!  

Erro a folszólit6sra a lochatul Alló loánynalc  

olű koll jönnio. 

_I1t ottól ma?  

- Sós konyorot, 



Nit  ittla .t  

- I'icloc vimat .  

: I:i.nn Cil.l sz?  

- Ooorópon.  

n-inn lobocsz?  

- Lovvlon.  

Nózz az 6Gro t  

- No n%zoh.  

Köpj a fölclrc !  

- Nom köpök. 

A fololő:zol, nom szabad a púrboszcicl höWbon  

olrovotnio mr.zcút . Ih o i.koriil visszatartania  

a novotóst, akkor azt mondta a "fóllcá:bu" :  

" ~~l vacy" Na. olnovoti macát "Ördöc! " az 

atu;yalol: jobbra, az ördöGök balra (a.11nal..  

8.Torvozz nópmiivőaszoti motivumokat s rajzold is lot 

Sz&uol j bo arról,  hocy mit d:isz:itonól volo!  
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eL~~II. Toclallbozús  

Doltáosl:a : 11 na.ayvl  o ixsi  ltözl©L-odós  

1. C611t:itiizós, motiváoió  

:1a a közlokodósi oszlsözölt tiirtónot6nolt moGis-  

rnoróso 6s  móc  sok  mCis órdoLos  feladat  vár r€LtoL.  

Illyós Gyula: Mozdony 

S- sz, boli  

sok suly !  

:•IQG so  

mozdul!  

Friss szonot, ba  

bokapok  

mosszo  

massza  

szaladol.  

szaladok...  

2. Doltáosl.zz o. t6vóadfis moGtolt-.Lnt6so  

A  nagyvárosi  ItözloLod6s  

Idő : 20 poro 

Látottak moGboszó16so. 

I'_oGyan fojlődött a  közlokodós?  
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-á:ilyon volt a sz6zadfosdul6n a naGyvárosok  

I.öz lokod6se?  

Mi a moGoldás a zsufolts6G moGsziiitot6s6ro?  

lIi a v6lora6nyod ovvol kapcsolatban?  

A film is foll:.:.vta a fiGyo?motolet a biz;;os2-  

s6.Gos közlei:.od6sro.  

Tölts6toi: ki az alúbbi tesztot, s moGtudjCitok,  

:a.oGy monnyiro vaG7tok jártasak a balosotmezitos  

közlokod6sbon! 

1. Iluzd alá a helyes választ!  

Utkorosztoz6d6sbon nem koiliotol. at az uton  

Aut6p61y6n ~,-~yaloGos nom =hot  

A forGalmat a v61t6Eír :irfanylt;ja  

2. Ili a jelzíítábla pontos neve? Karikázd bo az  

olGtte 6116 botiit !  

211SL

a./  Áiij, olsübs6'jad4s kötolozű! 

b./ Me ellni  tilos!  

c./ Elsííbbs6'adás kötolozG !  
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a./ Aoadllni tilos!  

b./ VCiraiCozn:l. tilos!  

0./ Minden j Gxaii fovea/ma  txindl:6 t irdnyban  

tilos! 

3.  Kösd összo a jolzíítdbldt.:,a.t a nokik moGfololtí  

jolokkolt 

fűutvonal 	Dobajtani    tilos!  

oLyirűnyu utca 	olőirt I~alaclúsi irEilciy 

o~yii~yu utca 	 ~  T:inclon j {art ~~rii f orualma  

1:::::: 
 olsöbbs6uadiis  

L-ötoloző !  

nn:l.ndl:Gt 3.r6nyUcil t:ilo  

Vosz6lyos utlk-uiyarulat  

balra a j cl jobbra  

:rt6kol6s: jutalom kiossz jolv6ny 

4. TczjóL-ozbcltis a  tsonotrondbon /csoportni.iunt:,a./  
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A. csoport: Korossótok 1.3., mennyi idG alatt  

őrtok Győrből - Dudapostro vo-  

nattall 

D. csoport: Mennyi a t:.:.vols€c Fonyód ős Tihany  

kö zöt t 1  

C. csoport: Gyvrb61 Sopronba autóbusszal mony-

nyi idő alatt órt©k oda?  

Vorsonyozzotok!  

Ündl.lóan is taldiliattok hi  feladatokat s ad-  

jatok fol a r.sdsik csapatnak!  

5. Tamas Györcy: Az autó törtónotóből /rószlot/  

*1n  s.. F. p•  

Nyfu.~:i. vakració : zddióYiallGató ős tóvónóz ő Gyo-  

rokok szbmbxa.  

G . JCi,tíak: vd?asztTattok az aldbbi jCitókok közül  

a./ autók£u tya  

b./ autóvorsoiiy /tfirsasjú.tW  
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i.e~LIII. roGlalL.oz Cis  

A151ad4Morsonv  

Ilarazcolk  a nb,'vAay- 6s  G1latvil Uan 

Szorvozós: A csapatok a faliujsaaról 6rtosültok  

az alc.~ada.l.yvorsony iaőpont j6.rbl, holyóről s az  

el'vzotos foladatról, a aaoizotlovc5l - Ic6szit6s6ről.  

Kodvos Pa j túsok i  

Szorotottol kiiszőntöm a csapatokat a mai nkzdúly-  

vorsonyünkiin. 6sszomcirliotitok tudásotokat, üGyos-  

sóCotohot, jaxtóL'os kodvotokot.  

A jaztókho z sov. sikort ős jő szbrals.ozast k-ivalok.  

: lost pod:i.G Induljanak ol a csapatok a ki jolölt  

akadCil.ypalyain portyazni !  

1. alorx%  

Po  j  ts6tok mot; az alaxbbi tal€il.ós ic6rdósoi.o t!  

Gondolkodaísi idő k6rd6sonl.6nt 1/2 pore  

:L3ndon csapat 4 kórdóst kap.  

-  Tavasszal  kap lovolet, ősszol küld csak  választ  

Do nem ocyot, nom is kottőt, hanou sok-sok s á:_.at  

%,11  
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- Pioiko pooaL-os loafiny, L-onóny his  l:+alap 

a fojón, 

I:.zlapja marad a holyón, s Lipottyan bolűlo 

szoaóny 

- Solymos, szőko bajjal pólyCi.ban sziilot:il:, 

s pólyaban is marad, oGGszon szürotia 

KUKORICA 

- Szalad lab nólkül, mindont olnyol torok 

nfill.ül. 

lűya van, do nom alszik 
FOLT Ú 

Elórhot5 pontszfun: 4 t 2.•- 3 pont 

2. l.,].lorsas 

PajtG.sok! 

UttörűtG.bor a Holdon! - oz a tGma. 

Rajzoljatok lo az oll:ópoolt t'ubort, hoGyan 

ólhotnok, jatszhatnal: ott a ayorohoLl 

A loGiiayosobb pa j tas  rajzoljon, a többiek 

podia botnutat júl:, hoGyan  tudnak  tCijól:ozód- 

n:i a tórkópon. 

4;y tórl:ópvazlatot Lap  a csapat, amolynot 

soGitsóaóvol tmoG koll talalnotol: a i:UvotLozű 



2. G.11omúa 
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úllorzfishoz vozotő ut j olot tartalmazó üvocot . 

Idő: 8 pore 

rtciirolós : ho1yoo tó.jól:ozódó.sórt : `í pont 

rajz  max.: 10 pont 

3. alomús  

voGyos TOT Ú 

1. Kik ta1C:?.tGI:  fal az irúnyttit? 

1. jzpazoY> 

2. amorikaiak 

kin..aia.Ic 

2. Molyik madar vódott? 

nacykóosaG 

2. szajkó 

x. var j u 

3. Milyon irányban fokszik Gyiirtől Sopron? 

1. dőli 

2. dcílnyuGati 

nyugati 
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4. Paprikatormosztósóről h:iros veiros 

1. Makó 

(i) Sz oCod 

x. Szolnok 

5. WAYMM hosszu a Balaton? 

1. 31 Icat 

O 77 1.m 

x. 17o km 

G. M-irő1 biros ZalaoEorszoG? 

1. Vasl.fobaszat 

2 k6ola j-finomitás 

x. barna.k6szón--lolőholy 

7. :I:iórt hittjük   a to,J tormókol.ot? 

1Q no romoljon moG 

2. jobb izii louyon 

x. L-ovosobb loGyon a kalóriatartalma 

8. ITíuzy km hosszu az AGGtoloki csoppl.őbarlaik;? 

1. 6 km 

2. 12o km 

22 km 

9. Ki volt az olsíi ürla jós,  aki moGS.;orülto a 

F i3ldot? 

1. Farkas Bortalan 

2. c',aCarin 

::. Tyoroskova 
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10. Molyik erdei Gyiúnölcsiink tartalmazza  

a loGtiibb C  vitamint?  

~1 osipkoboGyó  
2. f,^a].aGonya  

Vadk3rto  

11. Mit jolont a tCibla?  

6:1) I'űutvonal  

2. autGpaya  

x. olsűbbs6Gadfis kötolozű  

12. Melyik nom torr.iószotv6dolrai torülot?  

(i) Duna-Tisza közo  

2.  Kis Balaton  

x. Eesodi-lap  

13. M3.bű1 k-olotkoztok a kűsWóntolonok?  

1.  Elhullatott €illatokból  

g Növ6nyi anyaGok ol szonosodósóböl  

x. Földatz k6szlot6bűl  

14. :rt6kelós: 13 pont  

, 4. C~lloixús  

10 mó;;or liosszu 1,5 rn szólos kuszóPolyóoón  kell  

kuszva 4tlialacl:a.otok. A  csapat kövotkozű taGja  



i  V 
'r 

Tovo 

5. Ál1omG.s 

Kóprojtvón  

LF A   
Eloffuzt 

DUG DUCI 
Púrdue 
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akkor indulhat, mikor  ac olőtto lovú 

sikoroson útjutott. 

Lrtókolós : hibfitlan fit jutfisórt : 3 pont 

Dlórhotíí pontszfwt: 6 pont 

TalfiljatoL-  vi oG-y fojtcSrőt a k'r3votL-o ző 

csapatnak! 

6. Áiloisfis 

Az fillom%.son I.-ültSnböző tfuGyal,a.tlúttol.: 

hfitizsól.c, kulcs, könyv, labda,  sapka.  

A csapat foladata, hoGy talCiljon Li olyan  

jútól.ot, attolybon ozokot a tGxGyak.-:t 2o1=- 

hasznúlja s az oCósz csapat oGyütt jútsziaat. 

Lrtókolfis : ma..:imúil:'ts pontsz fm: 10 pont 

7. 1,.11omG.s 

Keresd  a h:i:bát ós javitsd hi! 

Hazánk fővó.rosa a szfizoz or lakosu Budapost. 

A Duna j obb part j fu3 omolkodő Dii1sk hoGysGL, 

araolyon a Szabadsfi& szobor mauusodik. 



A f6vCu ostól nyuGatra  torul ol az A1.fiild, 

amoly bia,nydszatdrál ós vascyEirtGsmásól novo - 

zotos torUlot. Iia.niu11: ocyik locforcalrlasabb 

viziutja a Duna, molyot Potőfi is mocó:iokolt. 

I;rtókolós : 6  pont + k-i javitdsriórt : 6  pont 

O . alomús 

ason a kótmriótor maGasasz kifoszitott kötólo.-z 

koll C-a.tbaladnotok. A ló.miyolnak 4, a fiuknak 

6 mótort Itioll m7oGtonniük. 

/A kötólro fol jutdst ac úilomnCzsvocotú soci ti/ 

Lrtókolós : olsv próbG.lkozG.sra s:il.orul.t 4 pont 

mnasodik 

harmadik 

nocyodik 

tt 

tt 

tit  

tt 

tt 

It 

3 pont 

2 pont 

l pont 

Szorvozós : m:monotlovolol: összocyUjtóso, vor- 

sony órtókolóso, jutalmazds. 



- 181 - 

VII. A kisórlet 

1. A  k:isérlet lobonyolitása 

A kisérletet az 1981/82-os tan6vbon folytattuk. 

A foglalkozási torvezetokot a fontobb rószloto-

zott szompontok alapján olőször az olsv, majd a 

második fólóvro összoállktottuk. A kisórloti mun- 

kát vállaló 3 podagóGussal a napközis csoportjaik 

hot -1 6s havi torvőt ugy állitottuk összo, hogy a 

kisórloti foglalkozások no ogy napra ossonok. L`z--

zel a foglalkozásokon való hospitálás lohotíísógót 

kivártuk mogtoremtoni. 

A közös mogbosz616sokot, a munkaértokozletokot nom 

tudtuk megvalós:itani. Ez a holyzet kót szompontbál 

is nohozitotto a kisórlot lofolyó.sát. Az ocylk, 

do kisobbik az volt, hogy az olkópzolósokot három-

szor kollott olmondani 6s külön-külön magyarázni. 

Amiatt vált a kisórlot rondkivül időigónyoss6. A 

másik nohózsóG az ujszorU podagógusi szomlólotmód 

kialakitásával kapcsolatos. UGy alakult, hogy oGy 

rondkivül rugalmas, a kisórlot olGondolásait Gyor-

san átlátó 6s azt holyoslő podaGóGusníí vozotto azt 

a csoportot, ahol 17 fő nogyodikos volt egy hoto-

rogón öoszotótolii napközis csoportban. /A iskola/ 



A mÉsik napközis poda{;ógus, /13 iskola/ ahol 13  

nogyodi kos volt a osoportban, az olűbb or.il.:itott  

k-ollogzulűnok tnagatartúsban 6s a kisórlot  szollo 

tnóhoz való igazodásban toljoso_3 az ollontóto volt.  

Vúllalta 6s úllitotta is, hogy szivoson tnüLöd:ik  

közro, do rondkivül nohozon órtotto rio{;, hogy a  

1,is6rloti munka az oddigi munkamódszor 6s munka-

stilus mo{,vla.ltoztatfa.sfa.val is júr. Az ű osoport jÉ--  

ban fordult olő 5  alk~.zlorvNral is, hoGy botnutatót  

tartottam, azaz 6n voltam a napközis podat;óGus,  Ú 

podia nózto, ahogyan osinúlotn. A ikirmadik tnunka.túrs-  

nőni. /C iskola/ az arany köz6ptntat kópvisolto a  

kottő olőbb omlitott között.  Nem akadal.yozott, do  

a munka sorún ogyotlon alkalommal  som kozdomónyo-

zott sajat, időközbon jött ötlotóvol. Az Ú osoport-  

j Éba 14 nogy od:itos j  Ért .  

Visszatórvo a tncuíkakazöasógi órtokozletok oltaara-  

d{a.sa okozta nohózsógro, az  mar a logolső 6rdomi  

mogbosz616son lútszott, 'Logy könnyiten6 a munka;;,  

ha  az olsőnok ot-nlitott kollóganűvol a tapasztala-

tok I.:icsor6l6so ós a tovó.bbi feladatok kijolöl6so  

miatt tartott közös mankuz6rtokozloton a n6zotazo-  

nossÉG vonatkoz{.sá.ban ogymb.st orősitonónk.  



- 183 - 

A tapasztalat alapján azt a moillapitást tohotjük, 

houy a kovósbó kroativ podac6guso1 iál a napközi 

foGlalkozósok hacyományos /frontális/ vozotósóről 

való "loszokást" a munkaközösségi órtokozlotok tor- 

niékony munkahanculata minden bizonnyal  jobban olő-

seglten6. 

Többször akadt problémánk a napközis tanulók ön-

álló munkájához, a foladatok csoportos foldolgozá- 

sánoz, a buvárkodóshoz szül.sógos künyvok bobizto- 

s:itósával. Az iskolakönyvtárak állományainak fol- 

frissitóso sok osotbon  	vacy mondhatnánk 

kampányszorü. Amikor a könyvvásárlás osodókos, ak- 

kor mouvosznek mindent, ami osuk moi,^voiiotő a köny- 

vosúoltban, s icy a izovésbó használható  könyvek  is 

állományba korülnok. A "holtidőben" mogjolonő könyv-

értékok podig az iskola vonatkozásában  a hozzá-

férhetőség torülotón kivül esnok. 

A C iskolában volt korszorii:iskolakönyvtár, kópo- 

s:itott könyvtdrossal, 6s moglovő lehetőségoikbűl 

szivoson ongodtok At a másik két pedagógus mru-zkji- 

jához szüksógos könyvokot. Ezonkiviil könyvtórköz:in 

is kölosönöztük a kisórlothoz sztiksógos könyvokot. 
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Volt amikor osak ocyetlon példány, a sajátom 

állt rondelkozósro, icy azt vittem helybo, majd 

használat után a kövotkoző iskolába. Azt nom ki-

vánjuk hibául folróni, hocy az iskolai cyormok-- 

könyvek kiválasztásánál nom szompont a termószot--

tudományi t6májuak Gyüjt6so, mart amonnyibon icy 

lonno a dolcozatnak a tárgya is okafocyott lonno. 

Jolontős hiányossác volt azonban tapasztalható 

az A 6s B iskolákban a tokintotbon, ami a napközis 

tanulóik a könyvokkol való állandó kapcsolatút, 

a könyvek for ztását illeti, 6s abban, hocy a ta-

nulók a könyvot mint az információk tárházát to-

kintsók. 

A C iskolában rondszorosok voltak a napközis könyv-

tári foclalkozások, ahol tanitották a cyorokokkol 

a könyvtári könyvek elhelyezési rendjét, a mit 6s 

hol korossonek gyakorlatát. Ezek a tanulók sokkal 

otthonosabbak voltak a kézikönyvek, loxikonok, 

sorozatok forratásában, kozolós6bon, mint az A 6s 

a B :iskolákban. I'y obbon a C iskolában a kisórlot 

folyamán lönnyobbsécet jolontott, hocy erre nom 

kollott a tanulókat külön rászoktatni. Az A 6s a 

D iskolába járó tanulókazak külön "61m6ny" volt, 
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amikor jolonlótükbon 2olszoroltók a könyvospolcot, 

a napközibon. A fiuk socódkoztok, szerszámot ado- 

eattak, a lányok máris papirteritőt oakkoztak a 

polcra, a polc 2ocadtatása tehát icon kodvoző volt. 

nivol azonban oryszorro sok könyv korült ró., rá-

adásul ujak 6s ismorotlonek, amolyekot hotonto, 

kóthotento ismót másokknnl váltottunk Fel, oz a 

"compó" gyorsnak bizonyult. A könyvek mint az is- 

rnorotek, információk tárháza viszonylatában ki- 

vártunk a tanulóknál a lochomarabb előbbre lópni. 

Azt a tónyt, - ho'y nom kell minden adatot pl. 

fojbon tartani, mocjocyozni, Kanom csak azt tudni, 

hogy hol kell keresni - nacyon nehózkoson tudtuk 

a tanulók Gyakorlatává tonna.. 

Az olső nokifutások, próbálkozások órthotő orod- 

nónytolonsócgol jártak, hiszon a tanulók 3 6vos 

napközis ólotónok moccsontosodott szokásától az 

oltórni szándókozás lohotős6c6t lohot osak o rövid 

idő alatt folvillantani, azt azonnal és tartósan 

meGvalósitani nom Bennünket azonban "stir(^otett" 

az idő, mort már az olőkisórlot során oGyro több 

6s több alkalommal volt "könyvos" foladat torvozvo. 
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Ekkor ocy icon órdokos, 6s jól mocszorvozott 

votólkodűt Iiirdottünk. A proihzcó.ló.s locapróbb 

rószlotót is Gondosan idűz:itottük, titkos lo-

volokkol ős üzonotokl.ol tarkitva az órdokossócot 

tudatosan fokoztuk. Utolsó olűtti napon a "ju-

talmat" is vólotlonül kiszivó.roctattuk. ICy volt 

toljos az olűkószitós ős motivó.lás. Olyanok vol- 

tak az A ős P iskola napközis torinoi  mint a fol- 

bolydult móhok L-aptóis.°ai, r.i:i.ndozkti ló.zban ócott. 

A cól órdok6bon móc azt is mocboosó.tottuk ro1- 

folóbrod'cí podacócusi lolkiismorotünl:ilol., liocy 

alaposan vótottünk a votólkodG torvozósónok mód-

szortani ozabóZlya:i ollon. A foladatok uGyanis 

mocloliotőson "alul" torvozottok voltak,  mar  ami 

neliózsóci fokukat illc:,--.i. ?i:ivol r_iindon votólkodGs 

feladat osak könyv socitsócóvol volt moGolcL'ia.tó, 

a fonti hibóail.tól oltokintotti.:init, mort a  könyv- 

2 orcatíss miivószotóbon a tanulólnfil nom romólton 

nalyot lóptünk olűro. 

Az a condos olűkószitós, mollyol sikorült ozt a 

votólkodűt icon omlókozotossó tofuni, az omlók- 

nyomok móly röczülósót totto loliotűv6 a tanulók- 

ban, ős a votólL-odő utón ocyszorro mocazüzit az a 

condunk /ucy a tanulólanó,l mint a podaCócusok szom- 

1610 tóbon./ 
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Az  OlÜ1i7..."aórlot mOgkoydót3o után röv'.+.dOsOn tapasz-  

talt Lót ";jErul.ókos" problómaról is szorotnónk  

omlitést tonni. Ezokkol a problómakkal való igaz,  

nem számoltunk  a torvozós során, s bizony Sal:is-  

tnor 6sükkor i;;onosak taiiáostalanok voltunk. A p~ oV-  

lémák megoldása  nom türt balasztást, ozórt mi  

"mogoldottuk" do korán som állit juk, hogy a log --  

szOronOs6sOVbOn.  

Az o,;y'ik problóma abból a holyzotbűl adódott, hogy  

mindhárom iskola nogyodikosoi hotorogón üsszotó-  

tolü csoportba jártak. A noGyodikosol:on kívül móg  

mat;  osztályu tanulók /olsősök ős kottűbo máso-

dikosok/ jártak ©zokbo a napközis osoportokba.Aini-  

kor a nocyodikosokkol kozdotót votto az "órdok-oa"  

foglalkozás hotonto ocy alkalommal, a kiosikot  

nom volt az az érdekos TV milsor, holytolon, po-  

dacóZieitlan oncodrnényoL-  kül.önFóle változata, amo-  

lyok 00y-két poro:ig is lokötötték volna figyol-  

mül►ot. Mixtduntalan a nacyobbnkrtt nóztók. A prob-

lémánk tohát az lott, hocy mi logyon a kisobbok-  

kol? Az ol'vkisórlot az olső fólóv, a kisórlot  

a második fólév, s hoti ocy alkalmat  szCun:i.tva  

sokaltuk a "kárba vésző" idíít, nni  a kisobbokot  

mogröviditonG.  
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Az alábbi mocoldást válas:Aottuk. Ilivol az alsóbb 

osztályba járó, do a csoportba tartozó tanulók 

hasonló szollombon való foglalkoztatását oGyido- 

jüloc nom tudtuk megoldani, a tanulók szabad vá-

lasztus szorint dönthottok olfoGlaltsácaikról. 

Aki akart, osondos szoalólőkónt maradhatott velünk, 

aki podia ury Gondolta, oCy másik csoporthoz csat-

lakozva játókfoclalkozásokon vohotott rószt. Icy 

a kovós tótszám miatt egy kicsit idoalizált holy-

zet állt elő, s emiatt ucy Gondoljuk az orodriónyok 

is jobbak lottok, /lohottok,/, do ezt a foltovóaün- 

kot bizonyitani, számszorü on kimutatni nom tudjuk. 

A másik csoporthoz csatlakozott 6s a játókfoGlal- 

kozásra "kölcsönadott" kisebbek igy boti 2 játók- 

foglalkozásban rószosültok, arai fidyolombov6vo ólot- 

korukat nom nary Iiibá ,ak tartható. 

Az ol6kis6rlot bofojoztóvol, a k:isórlot idojőro 

aztán a kisobbokot bofocadó csoportnál már a tor-

vozóskor hetonto csoróltük a foglalkozások sorrend-

jót, icy mindon haton más -rnÉls ujdonsAcca1 ismorkod-

hottok, az ocyharusík, nocszakadt. 

Utólag icon sajnáltuk, hogy nom jogyoztük a heti 

1 foglalkozásra hány csondos szoml6l6nk volt, ii-

lotvo maradt. Azt is órdokes lott volna moctudni 
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általában mi  motiválta, Gkot a volünk maradásra? 

Erro vonatkozóan osak feltovógosnli vannak, do 

hi-bolos bizonyitók Cyi.ijtós6ro az utólac is s^or- 

toáGazóna.L•-. tünő problómíilc, nohózs6Gok 6s az idő 

hiánya miatt nom  vállalkozhatunk. 

A  másik já.rulókos probl6ma a kis6rlo ti f oclalk-ozá- 

saink transzfor hatásából koloticozott. Az A cso- 

port napközis podacóGusa más napokon is "ujitani" 

akart. Ez  32 ic6nyo bnm:ir j olontkozott, 6s soGit- 

sóGot is kórt moGvalósitásuk1hoz. A  podai,^ócu3nak oz 

az iL-Gn.yo icon oc6szsócos r©a.koió volt órt6lcollaotő 

amit  a kisórlot váltott  ki  bonno. A  D csoport po- 

dacácusa nem vállalkozott ucymond ny.i.ltan, do bi-

zonyos idő oltolt6vol formálódott, változott szom- 

161oto valószimil  oc más foclalLozb.sain is ószro- 

voliotőv6 vált. A C podacóGus, aki az iskolai köriil.- 

.sónyok- , foltótolok vonatkozásában a locjobb I,oly- 

zotbcxn volt a három közül, nom volt L-.özl6kony, 

tárulkozó, a ki36r lot trculszfor hatását nála ttoc- 

becsülszi, a hatás mórtók6ro kövotkoztotni nom 

tudtam.  

Az ol'c,k -i sórlot sorén icyokeztwnk a foclalkozúsi 

munka fontobb rószlotozott hrux;ulatához közolitoni 
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sC:~*y a podacócus, mint a tanulók rószóről. r1oc-  

oldottuk vacy áthidaltuk az olűro nom latható,  

do az olőkisórlot sor€in olí'ibukkant noh6zsócokot.  

A kisórlot a fontobb vtizolt rend szerint, a  tor-

vozotokbon r&szlotozott módon moctörtónt. NaGyon  

vartuk a munk6nk v6G6t, mort sz6.mszorii orodmó-

nyoinkro móc osak utalósaink som voltak. 

Azt Gondoljuk, órthot6 módon v6.yakoztunk "valami" 

kis orodmónyro, hiszon 1 óv sorón a sok közöson 

útölt öröm 6s noh6zsóc a kozdomónyozés olszónt  

hivoivó tott bonnUnkot, s amit az orrbor szivvol 

tosz a cyormokok órdokóbon abban a kozdomónyozóo-

bon a hito is fokozatosan orősödik. 
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2. A  f olt:16rt1~1~ 

1./ a. Homarorab61 indulunk, pontosan napkol-  

tokor. Aogpillantván az olső sugaraoupt  

Iúitat forditunk nokik ós ol:i.3.zdulunk.  

Morro mogyüil.? IIuzd alá,!  

1.  Dudapost folti  a./ 6szakra  

2.  Tata folti  b./ nyugatra  

3.  Gyvr f ol6  c./ d61-nyugatra  

b. Először a Duna partjára meGyLhik. Ott  

ocy papirhajót toszunk a vitro. Ez a  

papirhajó ha nom a1nd of sohol, kb. 

mikor óriiot Győrbe?  

2./ Utunk a parton vozot tovább. 	kotró-  

hajó vodroi töltik az uszályt.  

a. :Iivol töltik az uszályt? 	 

b. Ird lo rövidon az anyag orodotót!  ... 
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3./ `i`6.volabb iiorGaszoic p.0 adios otna kozciőd:i.k•  

Az ogyiküknEil a szoronosas .CouúsoL' aiEibbi  

t'áldoza::ai" szakban varjak a horgaszfs  

v6gcit . Ezok: ponty, fogas, farosa, koozoG,  

marna, csuka. Csoportos:i.tsd a halaRZt 1  

A osoportos:itás szompontja:  

4./ lbvfibb cnoGyüxtil:. A falu, amolyot loGliamarabb  

o16ri.iilk a Duna nollott fokszik. Az úrtórbon  

a tornolőszövotkozot al.latai loGolnol:.  

I.i őrzi a  lovakat? 	  

Ki őrzi a tohonokot? 	  

Ki őrzi a juhokat? 	  

Ki őrzi a aort6sokot 	 

5./ A parton moopihoni9nk. Melyik az art6r kőt  

loGjolloGzotosobb faja? iIuzd  a1~iI 

szilfa, ak€iofa, nyarfa, fonyőfa, töl;yfa,  

fi;~ t'cl, biiklfa, ócorfa.  

6./ Lszrovottiik, hogy a tulparton strandolót  

vannak. Amonnyibon mindon sziiks6L;os kollóL:  
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a rondolkozósünkro úl].na, molyik az a nócy  

f ólo mód, amolyokL-ol folhivhatnGrit: macunkra  a 

r :iLyolmüko t ?  

7./ A húti'alovő utat a loGl:özolobbi nauyv€z.rosic  

autóbusszal tosszuk nod. Flikónt közlokodho--

tott volna ucyanozon uton az ősombor? :uzd aid,  

vacy töltsd hit  

mammuthó.ton, a mai tarconoahoz hasonlító szo--  

kórt ólón, tutajon, vacy: 	 

3./ A vtáxosban a pi«ctórro órkozünk. Az ocyiL-  

standon szilv{a.t, szőlőt ós kót 1Kzositt ó.rul  

ocy nóni. v"an-o közös tula jdonsetca portóla.i- 

n..~L: 	  

9. /Közbon icon mocszomjaztunk, s ozórt liolyot--  

focldltunk a piaotór ttiollotti presszó külső  
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torero^zún. Az asztalon a k-.övotkozű folhivCist 

talCil.tuk. 

Kodvo s Vond6cünk1 

VoGyon rószt a holyboli muzoum rojtvényfoj-

tósi akc -iG jóban! IIa a mollókolt rojtvónyt 

hibótlannul mocfojt:i, ucy moclopotGsbon rGszo- 

s:itjüL- . LGszlotokot L-Grjo az -üzlotvozotőtűl! 

Aki mar l  az nyor! Sok s^oronosGt! 

a. Ecy ro jtvGrryt koll mof;fo jtonotol:. A rojtvény 

bal folsű kookúj6:ból, az l-osbűl  kell  In-

dulnotok. Minden kocl:Cauhoz tartozik ocy kór-

dős. A kórdósro vacy :ico:uzol vacy nor.unol 

1:oll vúlzs zoln:i, Gs oiv.zoL-  mocfololűon L-ol1 

tovóbbhaladni. Nom szüLsGcoo mindon Locl.út 

Gr:intoni. l a, holyoson vólasz oltok, akkor 

oljuttok a célba ős ocy vúrosunil:al kapcso- 

latban lGvű képzűmüvGsz novót l.,apjátol: moc. 

b. A mocoldúskor hz.isznúlhatjútoL-  az asztalon 

lóvG könyvokot ós a tGrkGpot. 

Kö nyvok: 

Bölcs Da;;oly sorosatból 
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Dr. Slirvány 	P76poL :itala 

Gaúl Púl - Ga€tl Ltiva : Ilull€imok izfatían 

Duvfir sorozatból a• I2nlGsuL-  6s a Ilalal. o. I.ötot 

Tarka - barka fizika 

Antalffy Gyula: É os baz4nk 

A vil6G 6s az ombor e . cyormolti.onoiklop6d•ia 
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fferesztrylve/ny  

  

4  7 nem  
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K L R D L S E K 

1. Gárdonyi Góza irta az L•'dos hazánk o. könyvot? /NEW  

2. A Göröc ópitGszoti stá.ius t jolloriaik az oszlopok? /NEW  

3. A sziGot rsindon oldalról vizzol köriilvott szárazföld? /IGES>/ 

4. .ióra -7 orono irta a K:ine3koroső kisködmön e. könyvot? /IGETI/ 

3. A Gótikus stilus jolloraz£í jo a fólkör? /NEW  

6. Az ujsáG tömocos Iiirközlő oszkö z? /IGEII]'/ 

7. A növóny ólot6hoz szüks6cos foltótol a főny? /IG I:IId/ 

G. Lov6loirnzóskor a boritók alsó bal sarkába kell irni 

a foladót? /NEW  

9. A hal kistojásokkal szaporodik?  /NEW  

10. A kávő, a "noiaz ot itala" Indiából származik?  /NEW 

11. Kót kiorsoll.od6s között hosszan olnyuló mólyodós a 

völcy? /IGFN/ 

12. A f6ny ocyonos irányban torj od? /IGEJ/ 

13. Az Albatrosz or-y esolxszlovák:ia:i. könyvkiadó? /IGE[J/ 

14. Az 6c6slioz sziiksóLos foltótol az wziGc3n? /IGIIJ/ 

15. Gyíír a  Kisalföldön  található? /IGIII/ 

16. Van-o kiilönbsóc az olvad ós oldódik focaltnal. között? /IGF"./ 

17. Az olső cGzlk.Z jót  a XIV. s z -ban k6sz:itott6L-? /NEW 

18. A változás időrendje mocforditható? /NEi1/ 

19. A tormcis a virácból fojlődik? /NEW  

20. A STOP! 	A tábla jolontóso t':IoGállni kötolozG"? 
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21. A macska az omlűsök ooztólyóiba tartozik? /IGIII/ 

lo./ Molyik varosban vagyunk? 	  

11./ Aztóai a közoli park feló sótólwnk. K63ííbb folfodootiik, 

hogy oz ogy gyormok-parl., sok-sok  j ó.tókl:al . Az ogyik 

holyon kockacsusztató vorsony folyt. Egy nagyon  alma 

botonpiilyan 1 dm2-os kockCit kollott mina  mosszobbro 

osusztatni.  Csalafinta  Í'oti hogyan órte el, hogy  az 

cí kockaja csusrxzon a logmosszobbro? 	  

12./ a. i1iután jót jfitszottunk a parkban, lassan vissza-

tórönk utaz[tsunlcból. Az iskola mollott J6nos bó.csi 

a kortj6bon szorgoskodik, szolu j ó t gondozza. 1r-- 

j6.tol, lo, miből all  a szőlő 1°gondoz6sa" egy óvon 

Litt 	 

b.:Iogy:uz tudj a Janos búcsi bofolyii,solni, hogy rti.n61 

többot toromjon szűlűjo? 	  
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13 ./ í:nzaórlcoztünl:. L  JatoL dalok énoLoL-  a:imett , aaolyot  

uticözboii szivoson cínoLoltotok! 	 •..•  
.•. •  i  i 41Y'.'•41y'.'.'.'.'• -•'.'.111 •.4'.4 -.4? ♦ 4+.  

EGLSZSL ET  ' t1 TUR1íT ! UGYE LEGZLt1ZFt,FrB  ISm~i  

EL.TÜTTÜK?  
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3. 11 foladatla2 éa'tolmozóso,  olomzóso  

1. f oladat :  

a/ a tanulóL-  tfijól.ozódó L-ópossócót kivantuL  

f olmórli I*1óL;pod:l.(; al.cippon, hocy o1oconŰŰ  

tormós :otos tájelkozódá3:i pont birtok.4ba.~~z  

Lóposok--o r:aE,;uk oló kópzolni a tórkópot,  

hocy az olindulás irúnyút holyoson hai:G.rov-  

zók moc. A tájókozódási b:iztons okat az  

gctaj ős ozonkivf:ll nacyobb vóxosok moc-  

;jol6lósévol kivtá. rtu't: ocósz on pontosituni.  

Csak az  kapott ma-z. pontot, aki mind%ót  

adatot holyoson jolőlto mor'.  

iIolyos moGold .s : 3 b  

klórhotő pontszúm: 1 pont  

b/ Axornzyi bon a tanuló.i,  gondolatban  jól .tAj ő  

ko zódt4üt, ucy a Duna f olyci.sá.t mac;ui.a  aló  

lr.bpzolrttb tudlia -ttúk, Győr foló nom vihoti  

a kis hajót a viz, mart akkor visszaf oló  

kollono folynia.  A foladat kót rószo ocy-  

m.Cusra ópiil.  

nf'_ lyos Vlá.isz : soha  

Elórhotő pontszitm: 2 pont  
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2.  foladat: 

a/ A  tormolcímunk,aval kapcsolatos israoretokot 

kéri szatnon. lormószoti kinosiink a folyami  

sódor az épi{;kozósol: nólZ:ülözhototlon a l ap-- 

anyaGa . 

IIIolyos valasz : folyami sódor 

Elórhotő pontszám: 1 pont 

b/ A kérdés az 60I1Jlat :. olomok pusátitó--ópitO 

mtzrtttAj i::.t tartalmazza.  

Ielyos  valasz: kűzotmalás torméhe 

Elórhet6  pont:  1 pont 

3. feladat:  

a/ Az  allatok osoportos:itAsa kivalasztott o zora- 

pontok szorint. Yizo:ink torCtE3szotos halallo- 

mariyara utaló kórdós. RószmoGoldast is ol- 

focadtunl{. 

Ilolms rao oldets : raGado zók: foGas, liarosa, o ,ui.:a 

nom racadozók:ponty, koszoG,ra'wna 

4. feladat:  

A  folyóvizek környékónok cólozori.i hasznositG ,ci. 

FoGlalkoztisi f ajtals mosnovozóso a mozCíGazdasaei 

G.11attartas torülotórííl. 



Az  kapott max . pontot, aki minden foGlalkozast  

bolyoson nevezett mos .  

Helyos rnot;oldás : osikó3, /lovast/  

Gulyas /tohonósz/  

j`.1iii sz  

tlondÉl.s /kanasz/  

EArhotő pont: 1 pont  

5. feladat: 

Vizoink gazdaG I[lalállOmÉL:Zy'cL'1ak folt6rk6pozóso  

utún a parti torm6szotos llöv6nyzotot pontosan  

falat koll olűfordulasi Ilolyük szerint moG.iovoznl..  

Csak teljes mocoldast f oGadtunk ol.  

IloLyos m_ ol;,olda~ :: nyarfa, fiizfa  

El6rl.iot6 pontszám: 1 pont  

G. feladat:  

A  tanulók  az olva smanyokűan mar olvasott,  f:ilmok-  

bon mar látott "torm6szetos 6lotösztön" vizsGa-  

latnal.. voltuk alavet;vo. Azt s zorottiik volna fol-  

ui6rni, hoGy Robinson 6s :.~rasokYloa hasonlóan hoGyan  

tudjak o6ljulk:t ol6rni. A köriil.m6nyokot moomasi-  

tottuk, do k6pzol6 orojiikot  próbáltuk  hi  az altal,  

ho~,^•,l 4 f6lo jolz ósw módot I.órtiiru:.  
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Rószmocoldást is órtókoitiink.  

~~oivos moaoidás: tükiirrol fónyjel  

tüzjol  

súrlániyal  

ors lármával stb.  

' órliotő pontok száma: összoson  L.  

7. foladaV :  

A  töi'ti1'noimi időbon kollott holyosoii tújókozódn3.u1..  

i:oly_os .  rso~olüús : , aloC  

E16rhotií pontszám: 1 pont  

G. foladat;  

Tycivó;iyok ós állatok közös tulu jc?ons:tclunaL-  foliw-  

cnorós6t kórtiik a tanulóktól.  

Fószr.iocaldast is 6rtGl.oitunty..  

~ olyes  eaoE;olüásolw: ház-köri.il nmoctoroms3okrr  

acy a szűlíírííi 6s a szilváról,  

mint a kacsáról loporoC a viz  

a 

 

viztaszitó tul.  

Elóriiotő ponts:.saw s 3  
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9. foladat s 

N6zilcönyv hasznú1ataval korosztrojtv6ny fojtós. 

Közbillső /nom összofüGcő/ bolyos moGoldás is ol- 

f oGaehat6. 

Bolyos iópósonicónt: 2 pont 

Helyes mopolss Borsos Miklós 

Elórhotő pontszám: 24 pont 

10. feladat:  

Tórkópismorot, tEi.j6koz6dás többszörös összofizGGcSo 

után helymoGhatAxozással. 

I Io lyo  s moE; oldás : Győr 

Elórhotő pontsztim: 1 pont 

11. foladat: 

A surl6d6.s coökkont6so lohotős6G6noI: folismor6so. 

Ró szmoGoldást is elf  oGadtuz.ii.c. 

Iiolyos  mgaoldá.solc: naGyon simára csiszoljuk a kocka 

oldallit is:  olyan anyaGokl:al 

/zsir, olaj, faGGyu/ arzolyok 

kitöltik a boton ós a kocka  ap- 

ró o0yonotlons6Goit, lolconjiil: 

a pGlyfá.t . 

Elórhotő pontszGm:4 
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12. f oladat : 

A  s0616 condozEisának folyamata, ocym€i.s utan 

1.övotkoz6 mozőaazda36c:i miivelotok pontos fol- 

soroléa.sa. Időbon sz6tthuzódó tev6konys6-•ok 

roLonstrud,ld.sa. T6nyiomoretok. 

E16rhotő pontszEam: 6 

Az ()labor cncotorsécos tcrin6sfokozó tov6Lonys6co. 

N.orszoril s:sozőcazdasfici rnódszorok -lomor oto. 

IIolyos moColdús :  faGykAr os.loni v6dolom - tiizol6oso3 

tor,:i6szotos 6s mostors6cos trú- 

Ly4zfa.s pormotozós, lombtr s.  'zeis 

csapad6k pótlixsa :á.raszt:á.sos ön- 

töz6ssol szürot az opt:I.mú.lis időbon 

Elóihotű pontszán: 6 

13. .Coladat : 

Nom  pontoztul. 

El6rhotő pontszóm i3sszoson: 60 
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VIII. A i;:.sdr10 t oroc3:.i6n ~,r~,o3.no1;. cissmz;Qeóse  

"A" Yisóilot:'s napközis csoport  

A .folada é:lanos €olJ6r6s orodmcra.yfinok iissLosit6 ,o  

PELADATOK  
.. . 	 r•,.••. 	 — 

1 .  •  3. 4. 5.  8 . 9. 10.  1  
. 

T 	1. 	2 2 3 1 o  2 1 0 14 	2 	4 	9 	4o  

	

2. 	3 2 3 1 1 4 0 0 22 	2 	4 	~ 	50  

N 3. 	2 2 3 1 1 3 1 3 24 	2 	Z# 10 	56  
Ű 4. 	o 2 2 1 o 2 © O 'ú 	2 	4 11 	42  

L 5. 	3 2 3 1  1 3 0 3 24 	2 	2 11 	55  
ü G. 	3 2 3 1 1 4 1  3 22 	2 	4  lo 	56  
I: 	7. 	3 2 3 1 1 4 1 3 10 	4 10 	5 2  

	

3. 	1 2  0 0 1 4 1 3 16 	4 	9 	43  

9. 3 2 0 1  1 4 1 3 24 	2 	2 	
8 	

51 • 
10. 3 2 3 1  o  4 1 3 18 	2 	4 11 	52  

11. 3 2 3  o  1 3 1 3 22 	2 	4 12 	56  

	

12 , 	1 2 0 1 1 4 1 3 2 2 	2 	4 10 	51  

13. 3 1 3 1 0 3 1  0 22 	2 	4 11 	51  

14. 3 2 3 1 1 3 1 3 24 	2 	2 10 	55  
15. o  1 3 1 1 3 0  o 12 	0 	4 	7 	32  

16. 3 2  o 1  1 4 1 3 24 	2 	2 	0 	51  
17. 3 2 3 1 o  4 o  3 24 	2 	4 11 	57  

39 32 38 15 12 58 12 36 350 32 Go 166 85o  

76 , 47 	74,51 	70, 99 	70,59 	85 , 78 	88,24 	83,33  
94,12 	8u, ~4 	85,29 	70,59 	94,14 	81,37  
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"I3" L-:isórloti napközis csoport 

11 foladatlapos i'olciórós orodmónyónolt öUszositóso 

FELADATOK  

1, 2. 3. 4. 5• 6• 7.  G. 9. lo. 11. 12. 

T 1 . 1  1  2 0 0 2 0 0 12. 2 4 6 30 

A 2. 3 2 3 1 0 3 0 0 14 2 4 8 40 

N  3. 3 2 3 1 0 4 1 1 20 2 2 11  50 

U 4. 3 1 3 0 1 4 0 0 24 2 4 10 52 

L 5. 1 2 3 1  o  3 1 3 16 0 4 8 42 

6 6. 3 2 3 1 1 4 1 0 24 2 4 12 57 

K 7• 3 2 3 1 1 4 1 3 22 2 4 9 55 

€3• 3 2 3 1 1 3  1 0 21 2 4  lo  51 

9. 3 2 3 1 0 3 0 0  1( 2 4 6  4o  
lo. 1  1 2 0 0 1 0 0 14 2 2 8 31 

11. 3 2 3 1 0 3 1 0 16 2 2 7 40 

12. 3 2 3 1 o  4 1 1 20 2 2 11 5o 

13. 2 2 3 1 1 2 0 0 16 2 4 8 'e 
/. 

32  23 	37  lo 	5 40 	7 8 2 35 24 	44 114 579 

02,o5 94,87 38,46 53,85 75,32 84,65 73,Oe 74,23 
00,46 	76,92 	76,92 	20,51 	92,31 
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"C" kisórloti n;ipközi a cooport 

A foladatlapos foli7GrGs orodnőnyénolt öaszoo:i.tGso 

FELADATOK  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8• 9. 10. 11. 12. 

C.T l. 0 	2 1 1 0 	3 1 	0 16 	0 4 	12  4o 

	

A 2. 3 2 1 0 0 	4 0 	1 18 o 2 	11 42 

N 3• 3 2 3 1 1 	4 0 	1 18 2 4 	12 51 
U 4. 3 1 :a  1 1 	4 1 	0 18 2 4 	12 50 
L 5. 0 2 1 1 1 	3 0 	0 16 2 3 	11 40 

	

Ú 6. 3 2 3 1 1 	4 0 	1 18 2 4 	12 51 

K 7. 3 2 3 1 1 	4 1 	3 20 0 4 	10 51 

8. 3 2 3 1 1 	4 0 	1 22 2 4 	12 56 
9. 1 2 1 0 0 	3 0 	1 16 2 4 	11 41 

10. 3  2  3 1 0 	3 0 	1 14 2 2 	lo  41 
11. 3  2  1 1 0 	3 1 	1 16 2 2 	11 43 

12. 3  1  3 1 1 	3 1 	1  2o 2 3 	11 50 

13. l  2  3 1 1 	3 0 	1 18 0 4 	9 43 

14. 1  2  1 1  o 	1 0 	0 14 0 2 	v 30 

3o  26 30 12 8 46 5 12 244 18 46 152 629 

71 , 43 	71,43 	ViX4 	35,71 	72,62 	82,14 	74,00 
92,06 	85,71 	02,14 	20,57 	G4,29 	90,48 
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"A" hontroll napLön:is csoport  

A foladatlapos folmGr6s orodinónyGazok össnos:it6so  

I'DLADAT OK  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  

	

T 1. 2 2 3 1 1 4 1 0 22 	2 	2  lo  50  

	

A 2. 3 2  3 1 0 2 0 2 18 	2 	0 	8 41  

	

3. 0 	1 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	5  

	

U 4. 0 1 3 1 1 3 1 0 12 	0 	3 	6 	31  

	

L 5. 1 1 2  0 1 2 1 0 l0 	0 	3 	9 30  

	

Ú G . 3 2 3 1 0 2 0 2 10 	o 	4 	8 41  

Z~ 	7• 0 	1 	2 	0 	l 	2 1 	0 12 	2 	2 	7 	30 

	

8• 3 2 3 1 1 4 1 0  2o 	2 	2 11 50  

9. 1 1 3 1 1 2 1 2  14 	2 	4  lo  42  

10. 0 	1 	0 	1 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	0 	2 	7  

11. 2 2 3 1 1 3 1 0 14 	0 	2 11  4o  

12. 3 2 3 1 1 4 1 1 12 	0 	3 11 42  

	

18 18 28 lo 8 31 8 7 151  lo 	25 95 409  

5 0 , 0 	77,78 	66,69 	66,67 	52,43 	52, 08 	56,81  
75 	83,33 	64,58 	19,44 	41,67 	65,97  
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"D" kontroll napközis csoport  

A foladatlapos folm6r6s orodm6ny6f1ol: öaszos:itGoo  

FELADATOK  

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. ~ u. 9. lo. 11. 	12.  

T 1.  0  1  0  0  0  1  0  0  1 0 0 	1 4  

A  2. 3 2 2 1  1  3  1 1  22 2  4 	lo 5 3  

N 3. 3 2 3 1 1 4 1 1 12 0 3 	11 42  

U 4. 3 2 3 1 1 3 1 2  22 ti  4 	11  55  

L 5. 2 2 3 o  0 2 o 0 13 2  3 	~  4o  

ú 6. 2 2  3 1 o 2 0 0 8 2 3 	ú ,„  

K 7. 3 2 3 1 1 3 1 1 2o 2 4 	lo 51  

8.  0  0  0  l  0  0  0  0  0  0 0 	1 ti  

9. 0 2 3 1 1 4 1 0 1_. 0 4 	lo 44  

lo . 2 2 3 1 1 3 1 2 14 ti  3 	9 43  

11. 3 2 3 1 1 3 0 0 16 2 4 	9 44  

21 19 27 9 7 28 6 7 151 14 	32 	88 4o9  

63,64 	81,82 	63,64 	54,55 	57,2 72,73 G1,97  
06,36 	81, 82 	63,64 	21,21 	63,64 66,67  
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"C" kontroll napki3vis csoport 

A  foladatlapos folm6rós orodrnónyoinol: összositóso 

r EL.A,D A TOK 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8. 9. 10. 11. 12. 

T 1. 3 2 3 1  o  4 1 3 18 2 4 11 5 n  

A 2.  o  2  o  1 1 2 o o 14 0 2 3 30 

N 3.  2 2 2 1 1 3 1 1  10  2 3 3 36  

U 4. 2 2 3 1 1 4 1 1 16 2 4  lo  47 

L 5.  o  2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 3 

ó 6. 1 2 3 ? 1 4 1 0 13  o  4 l0 45 

K 7 • 2 2 3 1 1 3 1  o  14  o  2 9  30 

8. 1 1 0 1 1 0  o o  3  o  0 2 9 

9.  3 2 3 1 1 3 1 1 22 2 4 53  

14 17 17 9 8 23 6 6 116 3 23 71 318 

51,85 62,96 88,89 66,67 53,7 	63,89 58,89 
94,44 	loo,o 	63,39 	22,27 44,44 	65,74 
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A,3_kisórlot i osoaort roladatonkónti Iiolyozbs:i moGoszlúsa•1  

FELADAT  

1.  ~ . 3. 4. 5 . 6. 7 . 8. 9 . 10. 11. 12 .  

l.holy: D  A  B  A A A A  A  A A 	A 	C  

2.holy:  A C A C C C  D  C D B 	D 	A  

3 . holy  : C  B CDDDCD CC 	C 	L  

A 3 kontroll osswort foladatonkónti hol ozósi not;o zlúsai  

F ELADA  T  

1. 2. 3. 4. 5 . G . 7. 8. 9. 10. 11. 12.  

1.holy: 	D C  I3  C C A  A,C  C D B 	D 	D 	B  

2. holy : 	C Is . 	AACDDCC 	C 	A 	C  

3.holy :  A  A  C D  D  B - A A A 	A 	C 	A  
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K4rieti csop.  

Koniroil csop.  

4}1, 2370  411,2.8%  

c 	c 
csoportok  

50  

4C  

30  

10-  
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Az o3tGrt~sol: rop;aorolasa csök::onű soxTroszdbon a  

;)  

L-isórloti csoportok ~_vbra  

33,67 

33,66  

az 	1 I:Grdós ki cr:rt 6I:olG  s  6nEl  mutatkozott 

a 	10 I:6rd6 0  Iiit3rtl'jLolGsOn(j1 mutatkozott 

a 9 l:.órdó  o  Iyiórt ókolG s únól mutatkozott 23,47 ;.!,  

a 11 I:órdGs k:i.órtókoló oónól mutatkozott  22,11 ;;  

a 8 I:órdó s L-iórtGl:oló svn61  mutatkozott  1€3, 92 `,;  

u 

 

6 l:GrdGs Liórtól:olGsónGl  mutatkozott 17,41  .~ 

a 12 I:GrdGs k-iórtGLolG sónól  mutatkozott 15,51 ;',3  

4. cf; a gra m  
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A foladatlauos folmórós orodm6p2m6inqk órtókolóso,  

kövotkOztotósOl..  

A locnaGyóbb mórtókü oltórós a liolyos trzjókozódG.Nt  

icónyl'v f  oladatoknCaul volt az 1-os 10. f  oclalko zG.snal.  

Ebből a tónybűl arra kÖVOtkoztot.̀ Ilotünk, I1ocyy az olűk-  

sórlo  t sordsi ozt a cóll:itüzósünkot valósitottuk moc a  

locorodc.-~ónyosobbon. A kövotkoztotósiink holyossócót bi- 

zonyitha.t ja az is, hocy a I.isórlotbon rósztvovű tanulók  

a 33 foclalkozás soron icon sok osotbon kaptak  tíijó -  

LozódCa,sukat fojlosztíi foladatokat. /Lontobb rósulotozvo/  

Szombotünű oltórós mutatkozott a kisórloti ős a kontroll  

csoportok között,mocitólósünk szorint a locösszotottobb  

foladatnEi.i, a 9 -nói. Itt socódL-önyvok használatával ko--  

rosztrojtvónyt kollott moLoldani. Itt azon iCyokoztiink  

orodmónyót láthatjuk számokban kifo jozvo, nolynok alapján  

orűsitottiik a kisóriotbon ró3ztvov6 tanulók  IinüllósúcG.t,  

önálló foladatraocoidó kópo3aóC6t ős  azt, hocy ocyos  

formációk hiányában a könyvokot i3aUzazalj61: socit; óckónt.  

A 11 foladatnCi.l mórt 22,11 ;;- os oltórós is jolontősnok  

itólhotű. A  surlódás osökkontősónok m:ikóntjóra a kisórlot  

sorasi külön I>.ancsulyosan non hivtuk fol a tanulók ficyol- 
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m6t, icy ozt ocyób, do hasonló tartalmu isrsorotoik 

jCuulól:,os, kiizvotott orodmónyol.ónt, Iiasznat:.ónt órtó- 

I:.olTiotjül,. 

A  8. foladatn 1 mórt 18,92 `,;-os többlot tudast nacy Uram-

mal vettük. A kisórloti csoportokból az "A" csoportnál 

volt kiomolkodőon sok jó foladat, itt icon sok tanuló 

folismorto a kót Gyümölcs /növónyok/ ós a kacsa /úllat/ 

közös /viz tas zit6/ tula jdons€ ett . 

A 12. foladatnal is icon hasznos a 15,51 	javulG.s 

a kisórloti csoport javara, mort itt nom ocyodi israorotot, 

hanem folyamat olomoinok ocymfzsraópixl6sót kórdoztük. 

Nom órtünk ol javulast 3 foladatnal, pontosabban 3 fol- 

adatn.al a kontroll csoportok összositott orodmónyoi jobb-

nak mutatkoztak a kisórloti csoportot. orodmónyoinól. 

Book  5 foladat 17,67 ;) /a locjelloc2otosobb Eirt6zi 

7  feladat 9,25  ;) Ezt az orodmónyt Iaiban.zk köny- 

volliot jük,mort foclalkoztunk-  a 

Icórdóssol kapcsolatos  tómaval. 

4 foladat 4,76 ;; /moz iícazdasaci foclalkozdsol.,/ 
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3. A kis6rlot 6rv4nyoss6Ca:  

A I.isórlotot 44 tanulóval folytattuk. A minta ológ  

szűk. A kontroll csoportokba összoson 32 tanuló járt.  

A munka, a kis6rloti k-ozdorsónyozós azonban olyan  

hosszu i doig tartó öÚ :zotott munka volt, hogy ozzol  

az 	hiCuiyoss{aul;ot, a sziik  mintát kivé.ntuk> ollon- 

sulyozni. A mogEillapitásain% igy csak szük toriiloton  

órvényosok, illotve Eil.talánositliatók.  

i,ohotűsócoink icon bolkatároltak voltak. A mi v:idók:iin-  

k-ön sommilyon napközivol kapcsolatos podagógiai kisór-  

lot, kozdomónyozós nom ismort. Ezért mondható "órtiiotú-  

nok" annak a sok napközis podauócusnak az idoConkoc3óso,  

akikot nom sikerült a kisórloti mtmkúra mognyorni.  

Végül is sikerült 3  iskolában  1-1 napközis poda.góE;ust  

mognyorni, s ugyruiozon :iskolúkból valók - az ő socit--  

s6Giikr.kol - a kontrollesoportok is.  

4. I;_o~,*y'an sikorült mocvalósitani kitömött céljainkat?  

Az általános iskola azon tantárGyai közül, anolyok  

tornószottudományi ismorotokot tartalmaznak /matorsa-  

Lika, környozotismorot, toolin:ika/ a környozotismorot  
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profiljába tartozó ismorotokot k:i.vántuk a 4. osztá-

lyos napközis foglalkozásokon olmólyitoni 6s bőviton. 

A környozoti s ►orot tarvitás inak a Novolós ó:, Oktatás 

Torvóbon rögzitott oél ját ós a Rondtartb.s valamint a 

Novolós ós Oktatós Torvbon a napközi otthonok Gólját 

ós feladatát ötvöztük akóppon, hogy hozzásouitsünk 

a napközi otthoni novolós sajátos lohotős6coivol a 

köi'nyozotisrnorot alapozó funkciójának hatókonyabb 6r- 

vónyosül6sóhoz. 

A Novolósi 6s Oktatási Torvbon a 4. osztályos környo- 

zotismorot tanitása az "átmonoti szakaszt" biztositja 

az alsó 6s folső tagozat tornószottudományos ismoro-

tokot tartalmazó tantárgyai között. Ez4rt az alapozó 

Tunkolóból orod5 foladatokat tartottuk maGunkra nózvo 

is iránymutatónak. 

:molyok: 

I. 1. A tanulók tudjanak tájókozódni a tormószoti ős 

társadalmi köiozotbon /szükobb ós tágabb kör-

nyozotbon/ 

E feladatok órvónyosiilósóhoz hozzájárultak: 

-  az olőkisórlot sori a 8. foul. Játékos holy-

inouhatározási Gyakorlatok  

9. foul. Tájókozódás ógtájak szorint 
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10. foal. J4.tókos t6rk6payalorlatok 

13. foal. Szükobb huz(uik, a Kisalföld 

' r IsYU6rlQ t során a: 

19. foal.  A három folyó városa 

24.  foal. Utazzunk a Dalatonra i 

25.  foal. Ds.axúuitul:i tájakon 

26.  foal.  Utazú s az LszaL-i--k-öz6phoay36abOn 

27.  foal. IIa ziuzk szlvo : Budapost 

32. foal. A naayvúros:i közlokodós 

-A folmórós3 sorCa.n: 

2. Ismortasse mgc olomi fokon a kutató módszorokot 

Enriok a foladatnak órv6nyosül6s6hoz hoz zújúrult 

az o1 Skisórlot sorún a 6. foal. lIoayan kisőr -• 

l otozzünk? 

- a k:isórlot során  a 17. foal. Az a Gólos buza 

13. fof;l. Itúzikaosa,házityuk 

22. foal. Az Alpok alja 

- a folmórós sorún: 

3. A tantil-óI, bEívithotő tudomúrlyosan icazolt :iorao- 

rotokot szorozzonok-  

Az :isr,iorotoik all:alraaz G.sett soaitotto on  
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- az ol6lc-is6rlot oorún a 7. focl. Szollomi vo-  

tólkodő  

a Li::6rlot sorisiz a 21. focl. Szollomi vot6ltod6  

33. f ocl. Daranco? ós növór.y ós  

óllatvil%ban, aka-  

dúlyvorsony  

- a folmórós sorón:  

II. A tovóbb:i.akban vizscól juk moc, hol 6s hocyan jó-  

rultak I:.ozzó a napközis foclalkozá,sok az alapozó  

funkció órvónyosülósóhoz?  

1. A földraiR tanitá.sín.;k alapozEi.s6lzoz :  

Az időj �zr%si jolloczotossócok 6s a mozőcazdasiicu  

tormolós összofüccésoinok mocórtós6t socitotto  

uz olííkisórlot sorai: a 15. focl. I,/föld  

16. focl. I:isktnzsóc 6s a  

liortob%;y  

- a kisórlot sorón: a 	2~ . foci. DLUZiuituli tójakon  

- a f olni6r ó s s or bn :  

2. A byolóf;':  a   tai:i.tós alapozós%ioz:  

A tanultak alkalmazósát, a soL-oldalu összoh:.ison--  

i:i';;ások orodm6nyok6nt a modoll-alkotós soi;itotto  
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- az olőkisórlot sorón a 2. foul. Frdoi Gyümölcsök 

- a kisórlot sorfan a 17. foci. Az acólos buta 

- a folmór6s sorfan: 

3.  A törtónolom 68 az állampolGAri ismorotol,  tani-  

tfasfalioz liozzk6rul 

a./ a tiSrt6nolr.ii időbon való tfaj6l.ozódEa3 L-6pos- 

s6G6t fojlosztotto 

az olőkisórlot sorón a 12. foul. Az ürba jó-

zfas törtónoto 

- a kisórlot sorfan a 26. foul. Utazóas az 

köz6phoGysóGbon 

a 29. foul. Gópok róGon 6s ma 

a 30. foal. Az őskori orrbor 

a folm6rós sorfez: 

b./ a környozotben a tormolóssol kapcsolatos is- 

r_iorotok tudatositfas6lzoz hozzfajűrultak a l.özlo- 

L-odGsi utak, lözlokod6si oszlözök jolont6s6G6- 

nok h azGsulyozfisa 

- a kis6rlot sorősi a 32. foul. A naGyvúrosi 

kö zlot>odós 

- a f olmórós során: 
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4. A fizika tanitásán?k 	op z ala ~sához: 

Ilozzá j6rul.t a Föld f orcá.sának ós korincósónok  

szomlóltotósóvol  

e az olőL-isórlot sorún a 11. f ocl. Mi f oroc?  

id:i. korinG?  

- a folmórós során:  

5. A  kémia_tanitását olőkószitő foaalkozások:  

- az o1ől;::i.sórlot sorún: az 5.  fool. Láto{;atás a  

zö'ldsócboltban /kúposztasavanyitG.s/  

-- a 1>isórlot során a 17. foci.  Az acólos baza  -- 

1;isórlot  

18. foul. Ilázikaosa, li6.z:ityul:  -- 

kisórlot  

22. foci. Az Alpok alja - k:i-  

sórlot  

23. foci. Göcsoj  

III. Konoontráoiő m's t'ríyakkal  

1. Az anyanyolvi novolóshoz a foclalkozások vorso:i,  

találóskórdósok rósziotok könyvekből, szólúsok  

/14. foci./  
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2. A natomatika tan3.tíasához a mór6sok ős boos- 

lósoki 

A mórósok közhasználatu oGys6LoL israorotóhoz 

/C°  - 12. foci. km , m2  - 24. foci./ 

A halmazok használatához /az 6.11atok kiil.önböz6 

szompontu osoportositás6lioz 

NaGyitas 6s L-iesiny:itós ismorotóro, alkalmazia.sara 

noGativ szanok israorot6ro /-13o C°  - 12. foGl./ 

3. AAtoQhnika tantármyal 

AnyaGvizsGalathoz a nodvossówol szomboni visol- 

kod6s viz sGalatával /tala jvi.zs athoz/ 

4. A ra z tanitás6hoz 

P1akú zkószit6ssol 4. f oGl . 

N6pmiivószoti alkotúsolL rsoGismor.totósóvol 31.2o0l. 

5. Az 6nek-zono tanitásához 

Lholcol., tájdalom motiválás oóljűbó1 pl. 13.foG1. 

Novolési fol.adatok megval6sulása 

Mocállap:ithat juk, hoGy a foGlalkozások a soLoldalu 

imaorotanyaGGalós az ozok foldolGozásához használt 
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módszor  -  var'íoiókdal változatos novolós lo<iot6-  

s600kot nyujtott.  

1. A foldol ozasra korült ismorotok alapjein  mo  

valósitott novol6sifoladatok  

Ioyokoztünk 61m6ny-nyujtassal novoln:i. A toohni-  

kai_ novolós iLóny6t ol6o -itottük ki  pl. a Cyiu -  

tá.s:i folyamat /kúüposztasavany:itas, joohurt - 5.  

t'ool. sz6l6-must -bor 3. fool./ polyar.iatfinak tel::-  

oyalúsaval. A torraolós körülmónyoinok ismortotó-  

s6vo1. A tormolósi Fácak összofüoo6s6vol, toolanit.zi  

l€itóköril.Lot alakitottuk.  

Az orkölcsi novol6s korotóbo tartozó szocialista  

hazaszo~ototr  e novolóst valósitottuk moo  pl. a  

közvotlon környozot, a oazdaG 6l6vilia.o, torra6szoti  

órtókoi bomutatásával, molyok mooismor6so lónyocos  

alapjai a hazaszorototnok. A munka orodm6nyo:inok  

olismorós6vol a kisórlotok, ö216116 munkált önk6ntos 

fooyolm6vol a ,fooyolmozott munkára novolós lohot3-  

s6o6t használtuk ki. Az  osztótikai novolós pl.  a 

tormószoti környozotbon moolovű szóp ószrovóto-  

tós6vcl, l:óp zi•ítai..iv6s zoinls., rriivósyoinl., n6pmi.ivószo-  

tiink alkotósainak mooismortotósóvol valósitottuk moo.  
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A  tosti novolóst a sGtúk, a foglalkozfi.s közboni  

szollőztotós alkalmfival, a holyos tosttartúsra  

való fiCyolomfolhivCs.ssal kivántuk szolg{a.lni. An-  

nak tudatositásával, hogy ki3rnyozotiink, viláeunt:  

mogismorhoti a vil 	zoti novolóst orős:itottük. e.~.,.,..._._~ 

A tormószot, a környozot tisztasfiatnak óVdsá.val  

környozotv6dolmi foladataink növokvő fontossáGiit  

hangsulyoztuk.  

2. A_psziohikum toveSlon rskórot~imaszkodó novol6sí  

foladatok  

A f'oglall:ozá.sok ismorotanyagánalc foldolgozasa hatást  

Gyakorolt a tanulők psziohikumAra is. Az órtolmi  

novolós a eondolkodtat5si müvolotok cyal.oroltzta-  

súval, a "hozzdolvasEisra" sorkontóssol ós l:orsplo t  

vizsGCilódásra kósztotóasol. Mivol osak átórzott is- 

morotok válhatnak osolokodotoik ir6uiyitó moGGy'vző- 

dóssó, ozórt tartottuk fontosnak az ismorotok órzolmi 

megalapozEi.sEi.t. A tanulók akaratEit fo3losztottiik az  

olyan feladatok olvóY,oztotósbvol, amolyok moGvalósi- 

tósa orőfoszitóst igónyol a tanulóktól. KihasznGltuk 

az al.tiy_tovókonysóaro kósztotő munkaoszközök Gaz-

dag tárát.  
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A napközi otthonok novolŰ- oktató nunl.újának 

orodnónyosebbó tótolót korunk társadalni-CLLZ- 

dasáci laolyzoto icónyli, toszi sürLotGvó. A  

javitúson azonban közös orúvol, közös  akarat-

tal, nacy összof ocCissaZ lobot csak orodmbnyo- 

s on r,iunkálko dn.i . 

A változást ós változtatást hathatósan koll 

t úr=toca tni 

a tanácsok mi;ivolÚdósi osztályainak, 

az iskolák ica zcató:i.nak, uL;y orl.ölos:iloz,, 

mint anyacilac. 

A napközis podaCócusol, raunk-eijb.t a rxocjolölt 

irányban intonziv tovúbbkópzósok ős jól Iaaszno- 

sitlató raódszortani socódkönyvok koll Iaocy so-- 

citsók. 

Azt mondhatjuk, laocy n3 a fontioknok ioTa7,ok ma j dnon 

a toljos hiányával dolcoztunk. IbcyatókossGcaink 

s;;íun<a  bizonyáraozórt is nacas, orodiaónyoiazl> lo-

hot ozórt is s zorónyok. 
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