
Természetismeret tanmenet 1. o. 
Óraszá

m 
Tanítási óra anyaga Munka és tananyag Ismert fogalmak Új fogalmak Kapcsolódás a kerthez 

1. 
 

Vége a nyárnak Beszámoló a nyári 
élményekről – nyaralás, nyári 
munkák. 

Helyes viselkedés az 
iskolában. 

Bemutatkozás  

2. Útra kelt a nyár A nyári időjárás jellemzője. 
Milyen tevékenységeket 
végezhetünk nyáron? 

nyári hónapok  A nyári kert 
megfigyelése 
Rajz készítés. 

6. Itt van az ősz Az őszi időjárás jellemzői 
Mit csinálnak az az emberek a 
kertben ősszel? 

őszi hónapok  A kert növényeinek 
megfigyelése. Őszi 
levelek gyűjtése. 
Termések megfigyelése 

7. Vizsgálódás, 
munkálkodás 

Levelek jellemző 
tulajdonságai: alap, levélszél, 
levélnyél. 
Érzékszervi tapasztalás. 

levélformák  Az iskola környékén, 
kertben, játszótéren lévő 
fák, bokrok növények 
megfigyelése. 
levélnyomat, őszi 
termésekből bábok, 

8. 
 

Ősszel a 
gyümölcsösben 

gyümölcsösben végzett őszi 
munkák 

a fa részei fa és termése almafa, szilvafa 
megfigyelése, szüretelése 

9. Élet a 
veteményeskertben 

veteményeskertben végzett 
őszi munkák, őszi zöldségek 

őszi zöldségek 
felismerése 

lágy szárú növény részei Őszi zöldségek 
szüretelése, feldolgozása 

10. Vizsgálódás, 
munkálkodás 

Külső tulajdonságok 
megfigyelése: alak, szín, forma 
Egészséges táplálkozás. 

 Vitamin saláta készítése saláta készítése almából, 
sárgarépából. Bábok 
zöldségekből. 

11. Madarak a kertben Milyen madarakat láttál az őszi 
gyümölcsösben? 

költöző madár madarak testrészei, jellemzői Ismertető táblák 
megfigyelése, 

4. fejezet 

Tanórai felhasználás lehetőségei 
 A természetismeret tanmenetek a Pedellus Kiadó tankönyveihez készültek – ezekből a kertre vonatkozó részek osztályonként 



 
Óraszá

m 
Tanítási óra anyaga Munka és tananyag Ismert fogalmak Új fogalmak Kapcsolódás a 

kerthez 
12. Tél szele hóval 

faggyal jő! 
A téli időjárás megfigyelése 
téli hónapokban mit csinálnak 
az állatok, emberek? 

téli hónapok nevei lombhullató és örökzöld Téli kert megfigyelése, 
örökzöld növények 
megkeresése.  

13. Madarak télen madarak megfigyelése, madár-
etetők feltöltése Melyik madár 
mit szeret? 

költöző, állandó madár 
etető- odú 

A kertben és az 
udvarokon lévő etetők 
feltöltése  

26. Tavasz van milyen 
szép tavasz van 

A tavaszi időjárás jellemzői. 
Mit csinálnak a madarak 
tavasszal? 
Mit csinálnak az emberek 
tavasszal a kertben? 

tavaszi hónapok 
tavaszi virágok 

lágyszárú, fás szárú A virágok 
megfigyelése a kertben. 
Madárodúk 
megfigyelése. 

27. Virághintő tavasz Milyen változások történtek a 
kertben tél óta? Fák ágainak 
vizsgálata. 

fa, virág fa részei, termések A kertben lévő 
gyümölcsfák 
megfigyelése. 

28. Virágzó udvar Milyen virágzó növényeket 
láttál a kertben? 
Kora tavasszal nyíló növények. 
A hóvirág megfigyelése. 

növények részei a lágyszárú növények 
részei 

A kertben nyíló tavaszi 
virágok megfigyelése, 
részeik felismerése. 

29. Az állatok ébredése Hogyan vészelték át az állatok 
a telet? Sün, giliszta, béka, 
hangya, csiga, rovarok. 

téli álom  beporzás, lepke fejlődése Rovarok megfigyelése 
a kertben. 

30. 
 

Szorgos madarak Hogyan változott meg a 
madarak élete tavasszal? 
Mely madarak tértek vissza? 

fészek madarak testrészei A madártablók 
megfigyelése, melyek a 
madarak tavaszi 
teendői? Fészekrakó 
játék. 

31. Kertünk hasznos 
madarai 

Miben segítenek a madarak a 
kertben? 

  Madarak megfigyelése. 

 



Természetismeret tanmenet 2. o. 
Óraszá

m 
Tanítási óra anyaga Munka és tananyag Ismert fogalmak Új fogalmak Kapcsolódás a 

kerthez 
ŐSZ A PARKBAN-FÁK, CSERJÉK, VIRÁGOK, MADARAK ÉLETE ŐSSZEL 

1. 
 

 
S 
Z 
E 
P 
T 
E 
M 
M 
E 
R 
 

Vége a nyárnak Beszámoló a nyári 
élményekről – nyaralás, nyári 
munkák. 

Helyes viselkedés az 
iskolában. 

Bemutatkozás  

2. Vizsgálódás, 
munkálkodás 

Virágok szaporítása, átültetése Virágok részei, hajtás, 
gyökereztetés 

Cserepes növények 
szaporítása 

Átültetés, 
gyökereztetés a 
növényházban. 

3. Év eleji ismétlés Az előző tanévben tanultak 
ismétlése 

Évszakok, hónapok, fás 
szárú növények részei, lágy 
szárú növények részei. A 
madár jellemzői. 

 A kert növényeinek 
megfigyelése. A 
tanösvény 
madártablóinak 
áttekintése. 

4. Séta Fás szárú növények. Fák, cserjék. 
Lágy szárú növények. 

A fa részei: levél, termés Kéregminta Az iskola környékén, 
kertben, játszótéren lévő 
fák, bokrok növények 
megfigyelése. 

5. 
 

 
 

O 
K 
T
Ó
B 
E
R
.  

A park meghatározó 
növényei a fák. 

Az erdő szintjei: 
lombkoronaszint, cserjeszint, 
gyepszint, talajszint. 
Örökzöld, lombhullató fák. 

A lombhullató fák 
alkalmazkodása az évszakok 
változásaihoz. A fa részei. 

Örökzöld, lombhullató, ág, 
gally, vessző.  

Lombhullató és 
örökzöld fák 
megfigyelése a kertben, 
játszótéren. 

6, A fák testvérei a 
cserjék 

A cserje részei: gyökérzet, 
lombkorona. A fa és cserje 
összehasonlítása. 

A fa részei, az erdő szintjei. Mogyoró, kökény, 
vadrózsa, bodza, tiszafa, 
boróka. 

Tiszafa, boróka, 
mogyoró bokor 
megfigyelése. 

7, Gyepszinten élők A gyepszint lágy szárú 
növényei. A gyepszinten élő 
gombák. 

A lágy szárú növények 
részei. 

Gyermekláncfű, foltos 
árvacsalán, borostyán, 
erdei pajzsika, mohák, 
gombák. 

Foltos árvacsalán, 
borostyán, erdei 
pajzsika megfigyelése a 
kertben. 

8, Talajlakó állatok Talajban élő állatok 
megfigyelése 

Talaj Lárva, földigiliszta, 
százlábú, vakond. 

Talajminta vizsgálata 
nagyítóval. 



 
Óraszám Tanítási óra anyaga Munka és tananyag Ismert fogalmak Új fogalmak Kapcsolódás a 

kerthez 
9.  
 

 
 

N 
O 
V 
E 
M 
B 
E 
R 

Készülődés a télre Változások megfigyelése a 
természetben. Az állatok 
alkalmazkodása a téli időjáráshoz 

Emlősök, béka, csiga, sün, 
mókus. 

Téli álom Állatok képei a 
tanösvényen. 
megfigyelések. 

10. Itthon maradt 
madarak. 

A madarak alkalmazkodása a téli 
időjáráshoz. Madármegfigyelés. 

Alkalmazkodás. Házi veréb, 
kerti rozsdafarkú, 
széncinege, erdei pinty, 
fakopáncs. 

Vörösbegy, 
feketerigó, erdei 
fülesbagoly, szajkó, 
varjú. 

Madárodúk, 
madárképek a 
tanösvényen. 

11. Itt a tél Az időjárás hatása az 
élőlényekre, főleg a madarakra. 

Madáretetés, madárvédelem. Madáretetés 
szabályai, mikor, 
mivel. 

Madáretetők 
feltöltése, 
madárpogácsa 
készítése. 

12. D 
E 
C 
E 
M 
B 
E 
R 

Összefoglalás Az eddig tanultak gyakorlása, 
feladatlap segítségével. 

Tanultak összefoglalása, 
rendszerezése 

 Csoportmunka a kert 
területén a feladatlap 
szerint. 

 

18.  Vizsgálódás, 
munkálkodás 

Érzékszervi vizsgálatok, 
kísérletek. 

Érzékelő játékok  Fakéreg, toboz, toll, 
ágak felismerése 
tapintás alapján. 
Fűszernövények 
szaglása. 

 
  



Óraszám Tanítási óra anyaga Munka és tananyag Ismert fogalmak Új fogalmak Kapcsolódás a 
kerthez 

TAVASZ A PARKBAN-FÁK, CSERJÉK, VIRÁGOK, MADARAK ÉLETE TAVASSZAL 
25. 

 
C 
I 
U 
S 

 

Kertészkedés, 
vizsgálódás 

Virágok körülöttünk, a 
virágültetés szakaszai. 

A növényültetéshez 
szükséges eszközök.  

Üvegház, palánta, 
dugványozás, 
hagymás növények. 

Az üvegházban -: 
Cserepekbe muskátli 
dugványozása, jácint 
ültetése. 

26.. Tavaszi séta Az élőlények alkalmazkodása a 
időjárás változásához. Az 
élőlények élete tavasszal. 

Fás szárú, lágy szárú 
növények. 

 Fák megfigyelése. A 
gyepszint növényeinek 
ébredés - hóvirág 

27. Á 
P 
R 
I 
L 
I 
S 
 

Virágzó fák, cserjék A növények fejlődése. A 
fejlődés feltétele: napfény, 
hőmérséklet, csapadék. 

A levél és a virág 
fejlődésének megfigyelése. 
A növény virágzatának 
megismerése. 

Lombkorona, termés- 
virág kapcsolata. 

Mogyoró, boróka 
megfigyelése. Virágos 
fák a kertben. 

28. Virágba borult a 
gyepszint. 

A lágy szárú növények 
alkalmazkodása környezetükhöz. 
A hagymás növények 
fejlődésének megfigyelése. 

A növény részei Új növények: tőzike, 
szártalan kankalin, 
gyöngyvirág, 
gyöngyike… 

Az üvegházban a 
cserépbe ültetett 
növényét, majd a kert 
növényeinek 
megfigyelése. 

29. Nyüzsgő rovarok Az ősszel megfigyelt állatok 
vizsgálata. Újabb rovarok 
megfigyelése. 

Az avar szintjén élő rovarok. Szarvasbogár, 
katicabogár,lepkék, 
cserebogár. 

Melyek hasznosak a 
növények számára, 
melyek a kártevők. 

30. M 
Á 
J 
U 
S 
 

Állatok és kicsinyeik Az állatok életének változása 
tavasszal. A madarak 
megfigyelése: fészekrakás, 
fiókanevelés. 

Állandó madár, költöző 
madár. 

Kerti rozsdafarkú, 
fülemüle, kakukk. 

A tanösvény- 
megfigyelések végzése 

31-
32. 

Gyakorlás A téma feldolgozása során 
tanultak gyakorlása – növény és 
állatok felismerése a 
gyakorlatban. 

  Kertben csoportmunka, 
növény és rovar, és 
madárismereti 
feladatlapok alapján. 

33. Összefoglalás A témakör során tanultak 
rögzítése 

Csoportmunka- ismertető 
tabló készítése a tanultakból. 

 Csoportok- tabló a kert 
növényei és állatai-  



Környezetismeret 3. osztály 

HÓNAP ÓRASZÁM ÓRA ANYAGA ISMERET SZEMLÉLTETÉS KAPCSOLÓDÁS A 
KERTHEZ 

Szeptember 1. Év eleji ismétlés  Tavalyi képek, rajzok  A tavaly tanult 
növények 
megkeresése a 
kertben 

 3. A nádas Nádas 
Nád 
Gyékény 
Használatuk 

TK. 20.-21. old. 
Képek 
Élő növények 
Használati tárgyak 

Az iskolamúzeum 
gyékénytárgyai 

Október 5. Vízparti fák Kosárkötő fűz 
Szomorúfűz 
Barka 

TK. 24.-25. old. 
Képek 
Élő növények 
Használati tárgyak 
 

Az iskolamúzeum 
vesszőtárgyai 

 13. A vízpart hangadói: a békák Kétéltű 
Ragadozó 
Békák fejlődése 

TK. 110.-111. old. 
Képek 
Könyvek 
Videó film 
Békák, folyadékos 
készítmény 
 

Békagarázs 
megvizsgálása 
A kert békáinak 
megfigyelése 
 

Február 20. Olvadás, oldódás Oldódás 
Fagypont 
Forráspont 

TK. 80.-81. old. 
Hőmérő 
Víz 
Jég 

A víz halmazállapotainak 
megtapasztalása a 
természetben 
Az időjárás megfigyelése, 
az időjárás állomás 
használata 

Március 24. Vizsgálódás mágnessel Kölcsönhatás 
Vonzás 
Taszítás 
Iránytű 

TK. 88.-89. old. 
Iránytű 
Mágnesek 
 
 

Tájékozódás iránytű 
segítségével 

 



HÓNAP ÓRASZÁM ÓRA ANYAGA ISMERET SZEMLÉLTETÉS KAPCSOLÓDÁS A 
KERTHEZ 

 27. Felszínformák Domborzat 
Síkság 
Hegység 
Dombság 
 

TK. 66.-69. old. 
Képek 

Modellezés a 
homokozóban 

Április 28. Folyók és tavak Folyóvizek 
Állóvizek 
Ér, patak, folyó, folyam 
Tó, tenger 

TK. 70.-71. old. 
Képek 

Modellezés a 
homokozóban 

 29. A víz felszínformáló munkája Sziget 
Félsziget 
Épít 
Rombol 

TK. 72.-73. old. 
Képek 
 

Modellezés a 
homokozóban 

 30. A szél keletkezése és munkája 
Érdekes kísérletek 

A szél fogalma TK. 90.-93. old. 
Képek 
Papír 
Hurkapálca 
Gyertya 
Virágcserép 

Modellezés a 
homokozóban 

Június 35. Egészséges életmód 
Egészség, betegség 

Táplálék 
Táplálékok csoportosítása 
Kiegyensúlyozott étrend 

Ételek 
Italok 
Edények  
Kés 
Kanalak 

Salátakészítés a kertben 
található zöldségekből, 
fűszerekből 
 
Üdítőital és teák készítése 
a kert gyógynövényeiből 

 

  



Környezetismeret tanmenet 4. o. 
Óra 

Szám 
Tananyag Munkaformák, új fogalmak Szemléltetés, 

irodalom 
Kapcsolódás a 

kerthez 
1. Ismerkedés a tankönyvvel, 

munkafüzettel 
A negyedik osztályos tananyag 
címszavakban. Hogyan tanuljunk a 
tankönyvből és a munkafüzetből? 

Tankönyv, 
munkafüzet, atlasz 
bemutatása. 

 

2. Év eleji ismétlés Az előző évben tanultak ismétlése Mf. 4- 5. oldal  
3. Az erdő uralkodó növényei:  

A fák 
Ismétlés: az erdő szintjei 
Új fogalmak: csíranövényke, 
magonc, suha, csemete,  
A fa gyökérzetének részei, a részek 
feladatai. A kéreg feladata. A fák 
virágainak jellemzői. 

Tk. 8-9. oldal 
Mf. 14. oldal 
 

 

4. A fák Tölgy, gyertyán, hárs, vadgesztenye 
Gyakorlás, feladatok megoldása, 
csoportosítások 

Mf. 15.oldal 
Képkártyák 

 

5. Kisebb termetű fás szárú növények, 
a cserjék 

Ismétlés: a cserjék tulajdonságai, a 
fekete bodza lombkoronája, 
virágzata, termése. 

Tk: 10-11.o. 
Mf. 18.o. 

 

6. A cserjék A leggyakrabban előforduló cserjék 
jellemzése (fekete bodza, kökény, 
gyepű rózsa) 

Mf. 19.o. 
Képkártyák, 
növények termései 

 

7. Növények a fák árnyékában Zuzmók, mohák, páfrányok, virágos 
növények jellemzői 

Tk. 12-13.o. 
Mf. 22.o. 

 

8.  A hóvirág  Mellékgyökérzet, virág részei 
Megfigyelés.  

Mf. 23.o. 
 

 

9. Az erdő gombái Új csoport – a gombák, kapcsolatuk 
a fákkal. 
Termőtest, kalap, spóra, bocskor. 

Tk. 14-15. oldal 
Mf. 24.o. 

 

10. A gombák Csoportosítás, gyakorlás, 
összehasonlítás. 

Mf. 25.o., képek  

11. Az erdő talajának gerinctelenjei A földigiliszta jellemzése: Tk. 16-17. oldal  



gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, 
féregmozgás, élőhely, táplálkozás, 
szaporodás. 

Mf. 28. oldal 

12. A földigiliszta Gyakorlás, jellemző jegyeinek 
magyarázata, összehasonlítás. 

Mf. 29.o.  

13. Állatok házzal vagy ház nélkül Csigák: csigaház jellemzői, csigák 
mozgása, táplálkozásuk, 
szaporodása. 

Tk. 18-19.o.  

 
Óra 

Szám 
Tananyag Munkaformák, új fogalmak Szemléltetés, 

irodalom 
Kapcsolódás a 

kerthez 
14. Az éticsiga és a erdei meztelencsiga A jellemző tulajdonságok 

összehasonlítása, eltérő 
tulajdonságok felismerése.  

Mf. 31.oldal  

15. Rovarok az erdőben Ízeltlábúak csoportja, jellemzőik, 
fejlődésük menete. 
Testtájaik, testrészeik. 

Tk. 20-21. oldal 
Mf. 34. oldal 

 

16. A közönséges fülbemászó Jellemzői, más rovarokkal való 
összehasonlítás, táplálkozása. 

Mf. 35.oldal  

18. Madarak az erdő minden szintjén Költöző és állandó madaraink, a 
táplálkozáshoz való alkalmazkodás. 
Csőrtípusok. 

Tk. 22-23. oldal 
Mf.38.oldal 

 

19. A szajkó Milyen összefüggéseket 
figyelhetünk meg az élőhely, az 
életmód és testfelépítés között. 
Összehasonlítások, csoportosítások. 

Mf. 39. oldal 
Képek madarakról 

 

20.. Törpék és óriások az erdőben Emlősök jellemzői. Az erdei cickány 
jellemzése.  

Tk. 24.oldal 
Mf. 40.oldal 

 

22. Csoportosítás, rendszerezés Az állatokról és növényekről 
tanultak rendszerezése, 
csoportosítása 

Mf. 42-43.oldal  

 



 
Óra 

Szám 
Tananyag Munkaformák, új fogalmak Szemléltetés, irodalom Kapcsolódás a kerthez 

52. Kalászosok a szántóföldön A mező növényei, szántóföld növényei. 
Frontális,  

Tk. 60. oldal 
Mf. 90. oldal 
Növények képei 

 

53.  A búza Üreges szár, ízek, kalász, a búza rokonai. 
Csoportmunka- megismerés, rendszerezés 

Tk. 61. oldal 
Mf. 91. oldal 
Képek a kalászosokról, 
búza, rozs, árpaszem 

 

54. Értékes növényi részek a föld 
alatt 

A burgonya fejlődése, gumó, összetett levél Tk. 62. olda 
Mf. 92. oldal 
Képek, burgonya termése 

 

55. A cukorrépa Répatest, répafej, húsos levél, virága Tk. 63. oldal 
Mf. 93. oldal 
Képek 

 

56.  Rétek, legelők növényei Pázsitfüvek, csomós ebír, angol perje, 
jellemzőik 

Tk. 64. oldal 
Mf. 96 oldal 
Képek 

 

57.  Pázsitfüvek jellemzői Összehasonlítás- a szántóföldi növényekkel Tk. 65. oldal 
Mf. 97. oldal 

 

61. Tavasszal ébredő emlősök A sün jellemzői: rovarevő, téli álom, 
tűhegyes fog, bőrizomzat, szarutüske.  

Tk. 68. oldal 
Mf. 100.oldal 
Képek 

 

 

  



Technika tanmenet 1. osztály 

HÓNAP ÓRASZÁM TEVÉKENYSÉG ESZKÖZÖK Kapcsolódás a kerthez és a hagyományokhoz (múzeum) 

SZEPTEMBER 1. Ismerkedés az 
iskolakerttel 

Iskolakertben található 
információs táblák 

Az iskolakert újdonság a gyerekeknek. A madárbarát 
tanösvény megismerése. Ezek megnézése, közben 
kötetlen beszélgetés a kertészkedésről, állatokról. 

 2. Illatzsák kész illatzsák 
szárított fűszernövények 
szalag 

A gyerekek megismerkednek a kert fűszernövényeivel, 
azok használatával. 

 3. Őszi zöldségsaláta cékla 
sárgarépa 
mazsola 
méz 

A kertben sok egészséges növény megterem, ezekből 
finom és egészséges ételek készíthetők. 

 4. Őszi gyümölcssaláta alma 
körte 
szőlő 
szilva, dió, méz 

A kertben termett gyümölcsök felhasználásának sok 
lehetősége van. Egy egészséges lehetőséget ismernek 
meg a gyerekek. 

OKTÓBER 5. Csutkababa csutka  
maradék textilek 
fonal 

Az ősz a kukoricatörés hagyományos időszaka. Régen a 
gyerekek játékai közé tartoztak a csutkából, csuhéból, 
kukoricaszárból készített babák, állatfigurák stb. 

 6. Őszi levelek gyűjtése, 
préselése 

újságpapírok 
lexikonok 
levelek 

Jó lehetőség észrevetetni a gyerekekkel az évszakok 
múlásának folyamatát. 

 7. Dióból készült figurák felezett dió 
karton 
ragasztó 
olló 

Az őszi termések megjelenése szintén az évszakok 
változásának megtapasztalására ad lehetőséget. 
Nagyszüleink játékaihoz hasonlókat készíthetünk a 
termések felhasználásával. 

NOVEMBER 8. Préselt levelekből 
készült kép 

préselt levelek 
papírok 
ragasztó, olló 

 



HÓNAP ÓRASZÁM TEVÉKENYSÉG ESZKÖZÖK Kapcsolódás a kerthez és a hagyományokhoz (múzeum) 

 9. Őszi lampion levelek 
ragasztó 
selyempapír 
karton 

Régen, az elektromosság általánossá válása előtt 
gyertyával, petróleumlámpával világítottak. Az iskola 
múzeumában megkeressük a régi világítóeszközöket. 

 10. Csuhéfigurák csuhé 
rafia 
olló 

Hajdanán nem volt semmi szemét, amit az emberek 
megtermeltek, így a csuhé sem. Az iskola múzeumában 
csuhéból készült tárgyak megtekintése. 

 11. Csuhéangyal csuhé 
olló 
rafia 

A következő adventi időszakra készülhetünk ezzel a 
tevékenységgel. 

DECEMBER 12. Mikulás almából, 
dióból 

piros alma 
dió 
hurkapálca 
piros papír 
fehér gyapjú 
ragasztó 

A gyerekek egyik kedvenc ünnepére készülünk. 

 13. Téli madáretetés napraforgó 
alma 
dió 
szalonna 

A kertben sokféle madár fordul meg télen is. Róluk ma 
már sokszor az embereknek kell gondoskodniuk. A helyes 
etetést taníthatjuk meg a gyerekeknek. 

 14-15. Mézeskalács készítése begyúrt mézeskalács 
szaggatók 

A karácsony a gyerekek várva várt ünnepe. Nagy élmény a 
közös készülődés. 

JANUÁR 16. Sodrat készítése fonalak 
olló 

Régen a téli időszak hagyományos munkája volt a kender 
és a len feldolgozása. Ennek eszközeit keressük meg a 
múzeumban. 

 17. Szövés kartonon: 
fonalbaba használata 

fonalak  
karton szövőkeret 
olló 

A szövés is régen hagyományos téli munka volt. 

 



HÓNAP ÓRASZÁM TEVÉKENYSÉG ESZKÖZÖK Kapcsolódás a kerthez és a hagyományokhoz (múzeum) 

 18. Szövés: szövés menete, 
fordulás a sorok végén 

  

 19. Szövés: mintázás 
csíkozással 

  

FEBRUÁR 20. Pókszövés fonalak Sokféle helyen alkalmazott ősi fonási technika ez. Nagyon 
könnyen megtanulja egy kisgyerek is. Számtalan variálási 
lehetőséget mutathatunk meg. 

 21. Rongybaba maradék textilek 
fonal 

A rongybaba is régi gyermekjáték. 

 22. Farsangi álarc papírok 
ragasztó 
festék 

A farsang is a gyerekek kedvenc ünnepe, lelkesen 
készülnek rá. 

 23. Farsangi füzér színes papírok 
olló 
ragasztó 

 

MÁRCIUS 24. Titkos képeslap ragasztó 
olló  
papírok 

 

 25. Zászló és kokárda színes papírok 
olló 
ragasztó 

Nemzeti ünnepünkre készülünk. 

 26-27. Magvetés az 
üvegházban. 

vetőmagok,  
virágföld 
fejfölös poharak 

Az évszakok változásait figyelhetjük meg. 

ÁPRILIS 28. Veteményezés a 
kertben. 

vetőmagok  
szerszámok 

A veteményezés régen nagyon fontos munka volt. Az 
egész család élelmét itt termelték meg. Így jutott 
mindenki egészséges, friss ételhez. 

 



HÓNAP ÓRASZÁM TEVÉKENYSÉG ESZKÖZÖK Kapcsolódás a kerthez és a hagyományokhoz (múzeum) 

 29. Tojásfestés nyers tojás 
vöröshagymalevél 
viasz 
íróka 

A húsvéti ünnepkör hagyományai rohamosan veszni 
látszanak, pedig a természet megújulásához szorosan 
kapcsolódnak. 

 30.z Veteményezés 
folytatása 

vetőmagvak 
szerszámok 

A meleget kedvelő növények magjai csak ekkor 
kerülhetnek a földbe. 

MÁJUS 31. Falikép anyák napjára színes papírok  
olló 
ragasztó 

 

 32. Bodzaüdítő készítése bodzavirág 
citrom 
cukor 

A kertben lévő bodzabokorról beszélgetés, megismerése. 
A virágának felhasználása üdítőitalnak, ami nagyon 
egészséges. 

 33. Palántázás az üvegházban növekedő 
paprika és paradicsom 
szerszámok 

Egyes növények nem kerülnek azonnal a helyükre a 
kertben, előbb palántát kell belőlük nevelni. A gyerekek 
megfigyelhetik egy korábban megkezdett folyamat 
következő állomását. 

 34. Virágültetés virágpalánták 
szerszámok 

A díszkert szép, de hasznos is. Számtalan élőlény talál itt 
otthonra. A virágok és rovarok fejlődését is 
megfigyelhetik a gyerekek. 

JÚNIUS 35-36. Kertgondozás szerszámok Egy kert folyamatos gondozást igényel. A gyerekek tovább 
figyelhetik az évszakok változásait. Nyomon követhetik a 
növények fejlődését. 

 

 

 

 



Technika tanmenet 2. o. 
Óraszám Munkadarab - tevékenység Szükséges anyagok Hagyomány/múzeum 

Kapcsolódás akerthez 
1-2. 

 

S 
Z 
E 
P 
T 
E 
M 
M 
E 
R 
 

Illatpárna készítése 

 - tervezés, szabás, varrás, növénnyel kitöltés 

 

- textil 

- tű, cérna 

- illatos növények 

Gyógy és fűszernövények a 

kertből 

3-4. Dióhéj állatkák készítése 

- tervezés, festés, ragasztás 

 

- dió 

- festék 

- kartonlap 

Diófa a kertben 

5-6. 

 

O 
K 
T 
Ó 
B 
E 
R.  

Töklámpás készítése 

 

- tök 

- kések, kanál 

- asztalterítő 

Tökök a kertből 

7-8, Csukaállatok-babák készítése 

 
 

- kukoricacsutka 

- termések, levelek  

- csuhé, rafia 

- levelek, termések a kertből 

 



Óraszám Munkadarab - tevékenység Szükséges anyagok Hagyomány/múzeum 
Kapcsolódás akerthez 

9-10. 

 

 
 

N 
O 
V 
E 
M 
B 
E 
R 

Őszi levelek gyűjtése-préselése 

 levélképek készítése 

- újságpapír 

- rajzla, ragasztó 

- préselt levelek 

Levelek és virágok a kertből 

11-12. Őszi asztaldísz készítése 

  gesztenyéből, fakéregből 

- gesztenye, falap 

- moha, levelek 

- zsákvászon 

- ragasztó 

Fakéreg, préselt levelek, 

termések. 

13-14. 

 

D 
E 
C 
E 
M 
B 
E 
R 

Adventi koszorú készítése 

 toboz, koszorúalap, mécses 

- koszorúalap 

- fenyőtoboz, mécses, 

rafia, csuhé 

- gyűjtött termések, és levelek 

15. Karácsonyi képeslap készítése, csomagolópapírok 

nyomdával mintázva 

 

- magvak, kérgek, 

moha, ragasztó, 

- burgonya, kés 

- gyűjtött termések 

 
  



Óraszám Munkadarab - tevékenység Szükséges anyagok Hagyomány/múzeum 
Kapcsolódás akerthez 

16-17. 

 

 
 
 
J 
A 
N 
U 
Á 
R 

Madárkalács 

 

- zsír, vagy faggyú, 

magvak 

A madarak helyes téli 
etetésének megtanítása, az 
elkészült madárkalácsok 
kihelyezés a madáretetőkhöz 

18-19. Csuhé állatok készítése 

 
 

- kukoricacsuhé, olló, 

rafia, dió 

Az ősz a kukoricatörés 

időszaka, A régi játékok 

közül a csuhéból készül 

játékok ma is kedveltek. 

20-21. 

 

 
 

F 
E 
B 
R 
U 
Á 
R 
 

Gyertyaöntés 

 

- narancshéj, kanóc  

22-23, Pertliszövés 

 

- kartonpapír, fonál  

 
  



Óraszám Munkadarab - tevékenység Szükséges anyagok Hagyomány/múzeum 
Kapcsolódás akerthez 

1-2. 

 

 
M 
Á 
R 
C 
I 
U 
S 

 

Fűzfa koszorú- kör – játék készítése 

Dobójáték fűzfából és fakarókból. 

Fűzfaágak, botok A kert fűzfái. A fűzfavesszőt 

sok mindenre használták 

régen is. 

3-4. Tojásfestés 

 
 

Kifújt tojások, 

hagymahéj, növények 

levelei, virágok, 

harisnyadarab, 

A kert növényeinek levélkéi, 

apróbb virágai. A húsvéti 

ünnepkör hagyományainak 

felelevenítése. 

5-6. 

 

 
 

Á 
P 
R 
I 
L 
I 
S 

Csuhé- tojástartó készítése 

 

Csuhé, rafia, olló A csuhé újabb felhasználási 

formája a díszítés. 

7-8, Vesszőfonat- edényalátét készítése 

 

- a vessző hasítása,  

- nyers fűzfavessző 

A kert fáinak vesszejéből 

használati tárgy készítése. 

 
 
  



 
Óraszám Munkadarab - tevékenység Szükséges anyagok Hagyomány/múzeum 

Kapcsolódás akerthez 
1-2. 

 

 
 

M 
Á 
J 
U 
S 

Anyák napi ajándék készítése levelekből, virágokból 

 

- levelek, 

szárazvirágok, 

ragasztó, karton 

Gyűjtött növények a kertből 

3-4. Fűszőnyeghez a szövőkeret elkészítése 
Az alaphoz a madzagok felvetése 
 

Keret gallyakból, 

kendermadzag 

A kert fáiból ágak gyűjtése 

5-6. 

 

J 
Ú 
N 
I 
U 
S  

„Fűszőnyeg” szövése Lágyszárú növények A kert és a játszótér lágyszárú 

növényei 

7-8, Levendula szövése- illatos dísz készítése 

 

Levendula, szalag Levendulavirág gyűjtése a 

kertből. 

 

  



Technika tanmenet 3. osztály 
 

Hónap Óraszám Tevékenységek Eszközök Kapcsolódás a kerthez és 
a hagyományokhoz 
(múzeum) 

Szeptember 1.-2. Illatzsák és memóriajáték készítése 
termésekből 

Kész zsákocska 
Szatén szalag 
Szárított fűszernövények 
Különböző termések 
Kartonok 
 

Fűszer- és gyógynövények 
gyűjtése, szárítása 
(Két Boldogasszony köze 
erre a legalkalmasabb 
időszak) 
Őszi termések gyűjtése 
Virágok, levelek préselése 
 

 3.-4. Dióhéj állatkák Felezett dióhéj 
Festékek 
Ecsetek 
Kartonok 
Ragasztó 

Kisasszony napjától 
(szeptember 8.) kezdődött 
a dióverés – diógyűjtés 

Október 5.-6. Csutkából készített állatok és más játékok 
 

Csutka 
Hurkapálca 
Ragasztó 

Október a kukoricatörés és 
fosztás időszaka. A 
kukoricatöréshez 
kapcsolódó népszokások, 
népi játékok megismerése. 
A kertben kukoricatörés és 
csuhégyűjtés. 

  



 7.-8. Tökfaragás, tökből készíthető őszi díszek (pl. 
tökmécses) 

Tök 
Kés 
Vödör 
Kanál 
Mécses 
 

Kukoricatörés alkalmával 
készítettek régen a 
gyerekek tréfás 
tökfigurákat. A kertben 
termesztett tökök 
leszedése. A keletkezett 
zöldhulladék 
komposztálása. 

November 9.-10. Levélkoszorú platánlevelekből Frissen hullott platánlevél 
Drót 
Textilszalag 

Az iskola előtt álló 
platánfák minden évben 
csodaszép őszi 
„dísszel”ajándékoznak 
meg bennünket. A 
lehullott levelekből 
esztétikus díszek 
készíthetők, 
megtapasztalják ezáltal, 
hogy a lehullott levél nem 
szemét.  

 11.-12. Préselt levelekből lampion és kép készítése 
Katalin- ág készítése 

Batikolt papír 
Ragasztó 
Préselt levelek 
Mécses 

A kert növényeinek 
leveleit és virágait 
folyamatosan lepréseltük, 
ezekből készítjük el a 
tárgyakat. A gyerekek 
újból megtapasztalják, 
hogy a természetben nincs 
szemét. November 25. 
Katalin napja, ilyenkor 
gyümölcsfaágat raknak 
vízbe, hogy karácsonyra 
kizöldüljön. 

December 13.-14. Adventi ablakdíszek, Agyagcserép Advent időszaka kezdődik, 



almamikulás Gyertya 
Kavics 
Alma 
Dió 

a népszokások és a 
szimbólumok 
megismerése. 

 15.-16. Illatos narancs és gyertyatartó készítése 
almából 
Luca-búza, Luca-kalendárium készítése 

Narancs 
Szegfűszeg 
Alma 
Fenyőág 
Gyertya 

December 13. Luca napja. 
A hozzá fűződő 
hagyományok 
megismerése. 

Január 17.-18. Sodrat készítés Fonalak 
Olló 

Az őszi munkák 
befejeztével megkezdődött 
a termények (vessző, len, 
kender, gyapjú) 
feldolgozása. 
Hagyományosan télen 
fontak és szőttek az 
asszonyok.  

 19.-20. Körmönfonás Fonalak 
Olló 

A körmönfonás egy ősi 
szövési technika, melyhez 
nem kell külön eszköz, a 
szövőeszköz a kezünk.  

Február 21.-22. Gyertyamártás Használt gyertyák 
Kanóc 
Zsírkréták 
Lábas vízfürdőnek 
Rezsó 
Farúd 
Éles kés 
Olló 
Préselt virágok, fűszerek 

Február 2. Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napja. A 
gyertyamártás régen közös 
családi alkalom és 
mulatság volt. 
A természet rengeteg 
díszítésre alkalmas 
anyagot kínál, ezek 
használata a természet 
szeretetére nevel. 

  



 23.-24. Szövés Fonalak 
Papírtányér 
Olló 
 

A januárban megkezdett 
témakör folytatása.  

Március 25.-26. Vesszőgúzs készítése Fűzvessző 
Metszőolló 
Textilszalag 
Friss növényi részek 
(levelek, virágok) 

A fűzvessző rengeteg 
népszokásban szerepet 
kap. A szokások 
megismerése.  

 27.-28. Tojásfestés növényekkel Főtt tojás 
Nejlonharisnya 
Szép levelek 
Vöröshagymahéj 
Fazék 
Rezsó 
Méhviasz 
Íróka 

A hagyományos húsvéti 
tojásfestés megismerése. A 
hozzá kapcsolódó 
szokások, szimbólumok 
megismerése. A természet 
kínálta festőnövények 
megismerése. 

Április 29.-30. Fűszerolaj és fűszerecet készítése 
Díszes dugó készítése 

Üveg 
Olaj 
Ecet 
Friss fűszerek 
Parafa dugó 
Kartonpapír 
Színes rafia 

A kertben termett 
fűszernövények 
felhasználásának színes 
lehetőségeit mutathatjuk 
meg az órákon. Az üveget 
és a dugót díszítjük, így 
kitűnő ajándék lesz anyák 
napjára. 

  Tavaszi szünet   
Május 31.-32. Darázsgarázs készítése Üreges növényi szárak 

Metszőolló 
Drót 
Drótvágó 

A rovarbarát kert 
elengedhetetlen része a 
darázsgarázs, mely eresz 
alá, ablakpárkányra vagy 
virágágyásba való. 

 33.-34. Kerti dobálós játék Mosószeres flakon, A kert a játék helyszíne is. 



melynek füle van 
Kés 
Öntapadó fólia 
Apró labdák 

Nemcsak drága játékokkal 
lehet játszani, a 
körülöttünk lévő tárgyak 
újrahasznosításának 
lehetőségeit mutathatjuk 
meg. 

Június 35.-36. Szövés friss növényekből Lécek, gallyak 
Madzag 
Frissen szedett növények 

A nyári kert is rengeteg 
gyönyörűséggel szolgál. A 
természet, a kert 
szépségének 
felfedeztetésére alkalmas a 
feladat. 

 

  



Technika tanmenet 4. osztály 
Hónap Óraszám Tevékenység Eszközök Kert, múzeum 

Szeptember 1-2. Nemezelés: nemezbábok 

készítése 

Gyapjú, szappan, 

vizesedény 

Számtalan festőnövény található a 

kertben, kipróbálhatjuk a gyapjúfestést 

is.  

 3-4. Nemezelés: karkötő és 

virág készítése 

Színes gyapjú, szappan, 

vizesedény 

 

Október 5-6. Gabona vetése a kertben Vetőmag, abrosz A gabona elvetésének hagyományos 

időszaka ez. Hajdanán a legfontosabb 

tevékenység volt. Ennek kapcsán az 

ide kapcsolódó szokások és eszközök 

megismerése. 

 7-8.  Lampion őszi levelekkel Praktika 1998/8 42. old.  

Selyempapír, stiftes 

ragasztó, kartonpapír, 

préselt levelek 

Sok szépség vesz körül ilyentájt 

bennünket. Vetessük ezt észre, és 

tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy 

néhány apróságból milyen szépen 

lehet alkotni. Az elektromosság 

általánossá válása előtt gyertyával, 

mécsessel, petróleumlámpával 

világítottunk, ezek megismerése. 

 



Hónap Óraszám Tevékenység Eszközök Kert, múzeum 

November 9-10. Kavicsfestés Praktika 2004/9. 11. old. Értékek hevernek a lábunk alatt is, 

szintén apróságokból lehet értékes, 

szépet létrehozni. A régiek is a 

körülöttük lévő természetes anyagokat 

használva építettek házat, faragtak 

bútort… 

 11-12. Adventi koszorú őszi 

termésekből 

Praktika 2007/12. 8. old. 

Koszorúalap, szalagok, 4 

gyertya, drót, termések, 

levelek 

Bár új keletű és idegen eredetű szokás 

az adventi koszorú készítése, mára 

általánossá lett. Ismét azt az elvet 

követjük, hogy a környezetünkben 

megtalálható termésekből, 

növényekből saját kezünkkel 

készítünk szépet, hasznosat. 
December 13-14. Mikulás babzsák Praktika 2007/12. 8. old. 

Piros mintás anyagok, fehér, 

rózsaszín dekorfilc, flitter, 

vatta, bab, lencse 

Ez az ünnep a gyerekek kedvence. Már nem 

hiszik azt, hogy a Mikulás rejti az ajándékot a 

csizmájukba…- fontos megtanulniuk, hogy 

jobb adni, mint kapni. 

 15-16. Mézeskalács díszek sütése Praktika 2007/12. 14-17. old. A gyerekek imádják a karácsonyt, és sütni is 

nagyon szeretnek. Megidézhetjük most a régi 

karácsonyok hangulatát, amikor a család 

együtt készült az ünnepekre. 

 



Hónap Óraszám Tevékenység Eszközök Kert, múzeum 

Január 17-18. Almás hinta a madaraknak Praktika 2007/11. 42.old. 

alma, napraforgó, zsír, drót 

Madárbarát iskola lévén nagyon fontos minden 

télen a madarakra való kiemelt odafigyelés. A 

gyerekek szívesen etetik a madarakat, buzdítsuk 

őket arra, hogy ezt otthon is megtegyék! 

 19-20. Gyöngyszövés Gyöngy, szövőkeret, tű, 

cérna, mintarajzok 

Egy régi gyönyörű technikát ismerthetnek meg a 

gyerekek. Sokkal egyszerűbb, mint amilyennek 

látszik, így óriási sikerélményt nyújt, és további 

alkotásokra ösztönöz. 

Február 21-22. Gyöngyszövés  A munka viszonylag több időt igényel. Nem 

válik unalmassá a gyerekek számára, ha leköti 

őket a változatos mintázás lehetősége. 

 23-24. Itt a farsang, áll a bál Praktika 2007/1.22-23. 

old. 

18 cm-es papírtányér 

5 cm-es hungarocell gömb 

1 cm-es hungarocell golyó 

dekorgumi, akrilfesték, 

vastag fekete alkoholos 

filctoll 

Hangulatossá tehetik a gyerekek a saját 

osztálytermüket az elkészült díszekkel. Közben 

énekelhetünk farsangi dalokat, mondhatunk 

vicceket… 

Ráadásként készíthetünk a farsangi bál napján 

tréfás szendvicseket is! 

 



Hónap Óraszám Tevékenység Eszközök Kert, múzeum 

Március 25-26. Ágyásjelölő kerti törpék Praktika 2011/6. 28-29. 

old. 

14-16 cm széles, 30 cm 

hosszú fenyőléc 

15 mm átmérőjű fagolyó, 

festék, ecset, lakk 

Készülődünk a közeledő veteményezésre. 

Fontosak ezek a jelölő lécek, mert a gyerekek 

nem ismerik fel a különböző növényeket 

.egykönnyen, pláne nem, az éppen kibújó kis 

palántákat, 

 27-28 Veteményezés az 

iskolakertben 

Vetőmagok, szerszámok A kiskerti veteményezés hajdan nagyon fontos 

munka volt. Az egész család élelme növekedett 

itt a gondos ápolásnak köszönhetően. Így jutott 

régen mindenki egészséges, friss élelemhez. 

Április 29-30. Húsvéti kalács sütése Praktika 1998/4. 18. old. 

Liszt, cukor, tej, élesztő, 

kemény tojás 

A régi húsvétok elengedhetetlen étele volt a 

kalács, melyet a templomba vittek az emberek 

megszenteltetni. Beszélhetünk a gyerekeknek a 

húsvéti szimbólumokról is. Terítsünk  meg velük 

egy szép húsvéti asztalt! 

  Szünet   

 

  



Hónap Óraszám Tevékenység Eszközök Kert, múzeum 

Május 31-32. Lepkés virágtartó Praktika 2010/4. 22. old.  

5 mm átmérőjű farúd, 

vékony drót, dekorgumi, 

akrilfesték, virágcserép, 

virágmag, 

A gyerekek a saját cserepükben kikelt kis 

növényeknek készítenek virágtámaszt. 

 33-34. Lengőteke Praktika 2012/8. 42-43. 

old.  

1,5 l-es PET palack, 

kartonpapír, ragasztó, 

lécek, lambéria maradék, 

festék, dekorgumi 

A kert a játék helyszíne is. Régi társas játékot 

próbálhatunk ki az iskola udvarán. Emellett 

megtanulhatják a gyerekek az újrahasznosítás 

fontosságát. 

Június 35-36. Gyerekzsúr a szabadban Praktika 2006/6. 42-43. 

old. 

zöldségek, kések, liszt, 

élesztő, olaj 

Fontos lenne, hogy a gyerekek változatosan 

táplálkozzanak, és csak egészséges ételeket 

egyenek. Ha szobrokat, figurákat készítenek a 

zöldségekből, szívesebben eszek meg azokat. 

 


