
1. 

Tantárgy: környezetismeret 

Osztály:1. 

Téma: Ősz  

Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben 

Hely: az iskolakert 

Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa 

részeinek megfigyelése 

Módszer: frontális munka – az iskolakerti séta alkalmával 

Óra típusa: megismerő, rendszerező 

1. Szervezési feladatok: 

- a gyerekek előzetes megbeszélés alapján most érő gyümölcsöket hozzanak (szőlő, 

alma, körte, szilva) 

- írólap, zsírkréta a gyerekeknek kéregminta gyűjtéshez 

- ásó- locsoló- kapa előkészítése 

Az óra anyaga: 

Évszakok felsorolása- rövid jellemzőik elmondása 

Az ősz- sok gyümölcs most érik, a madarak készülődése, ……. 

Milyen gyümölcsök érnek most? - a hozott gyümölcsök megfigyelése 

A iskolakertben lévő fák megfigyelése – (birs, körte, dió) 

Ezek részeinek megfigyelése, megnevezése ( gyökérzet- törzs- lombkorona) 

A fa kérgeiről kéregminta vétel- 1-1 fáról 3- 4 tanuló, később ezek összehasonlítása 

A fa alól levelek gyűjtése 3-4 tanuló- ezek párosítása a kéregmintákkal, kis tabló készítése 

A kertben milyen teendők vannak  

- szüret – szőlő leszedése – bor készítése-  

- almaszedés- téli alma – kamrába, ládákba rakás 

- szilva – szilvalekvár főzés, befőtt készítés 

- körte – befőtt, a téli fajta kamrába, ládába rakása 

- birs – befőtt, birsalmasajt készítése 

- dió – dióverés- dió szárítása, törés- dióbél 

A fa ültetésének folyamata – szituációs játék 

6. fejezet 

Óravázlatok 



Összefoglaló beszélgetés- értékelés 

2. 

Tantárgy: környezetismeret 

Osztály:1. o. 

Téma: Tavasz  

Tananyag: Tavasz van, milyen szép tavasz van 

Hely: iskolakert 

Cél: A tavasz jellemzői, a lágy szárú növények részeinek ismerete 

Módszer: kooperatív csoportmunka 

Óra típusa: rendszerező 

1. Szervezési feladatok: 

- Csoportalakítás – virágok képei alapján – jácint, tulipán, kankalin, ibolya, nárcisz 

- Évszakok- ismétlés- felsorolás- közös megbeszélés 

- A tavasz jellemzői megfigyelés alapján: 

Csoportoknak feladat: 10-15 perces megfigyelések 

- Figyeljék meg az időjárást – napsugárzás, szél, csapadék, hőmérséklet 

- A kertben nyíló virágok megfigyelése, nevük lejegyzése 

- A fák megfigyelése- rügy, virág, levél 

- A madarak megfigyelése- van- e a kertben madárfészek, a madárodúk környékén 

tevékenykednek-e már a madarak? 

- A rovarok megfigyelése- a virágzó növények közelében szorgoskodnak-e rovarok? 

A megfigyelések után a csoportok beszámolójának meghallgatása. 
- Az embereknek milyen feladata van ilyenkor a kertben? 

- Megfigyelések, tapasztalatok elmondása 

- Az óra befejezése: virághagyma ültetése az osztály kis kertrészébe. 

Az óra befejezése: 

Összegző beszélgetés a tavaszról, jellemzőiről 

  



Melléklet 

 
 

 

 
  

 
 

 

  



3. 

Tantárgy: környezetismeret 

Osztály:2. 

Téma: Itt a tél- Madárvédelem 

Tananyag: Madáretetés, madáretetők feltöltése 

Hely: tanterem, iskolakert madáretetők 

Cél: Az élőlények alkalmazkodása a téli időjáráshoz, különösen a madarak védelme, 

környezetünk védelme. 

Módszer: kooperatív csoportmunka 

Óra típusa: új ismeret feldolgozása, rendszerezés 

1. Szervezési feladatok: 

- madáreleségek előkészítése, előzetes feladatként a gyerek hoznak madáreleséget 

- csoportok alakítása (telelő madarak képei ) 

Időbeosztás 

Téli időjárás jellemzőinek összegyűjtése- csoportonként kapott szókártya alapján - 

(hőmérséklet, csapadék, öltözködés, madarak) 5 perc 

Itt telelő madarak képeinek kiválogatása- ( kékcinege, széncinege, ökörszem, vörösbegy, 

feketerigó, tengelic, zöldike, erdei pinty, veréb, balkáni gerle, szajkó, csuszka) 5 perc 

Az asztalon lévő eleségek szétválogatása két csoportra  5 perc 

Jó      Rossz 

 napraforgómag   sózott szalonna 

 tökmag    kalács 

 szalonna    kenyér 

 mogyoró,dió    sütemény 

 gabona  (veréb)   csoki 

 alma     szaloncukor 

 túró, sajt(fekete rigó) 

Etetők feltöltése a kertben 30 perc 

A kertben és az udvarokon lévő etetők – ablaketető, dúcetető, függőetető megkeresése és 

csoportonként hozott eleségek elhelyezése 



Melléklet 

Madaras kártyák- a tanulói kártyacsomagból 

 erdei pinty 

 széncinege 

 házi veréb 

 fekete rigó 

  



4.  

Tantárgy: környezetismeret  

Osztály:2. 

Téma: Vizsgálódás, munkálkodás 

Tananyag: Az osztály cserepes virágainak átültetése, gyökereztetés 

Hely: Az iskolakert, növényház 

Cél: Az együtt munkálkodáson alapuló tanulás fejlesztése, megtapasztalások. A környezet 

védelme  

Módszer: kooperatív csoportmunka 

Óra típusa: munkáltató óra 

1. Szervezési feladatok: 

- virágok szétválogatása (át kell ültetni, hajtásából gyökereztetni kell…) 

- az eszközök előkészítése (cserepek, locsolók, metszőollók, virágföld…) 

- csoportalakítás 

- feladatkártyák a csoportoknak (átültetés, locsolás, hajtatás, a növényházba behordás, a kész 

cserepek elrendezése)  

 
A tanév elején az osztály virágainak gondozása. A nyár folyamán a virágok megnyúlnak, a 

földcseréje is szükséges. Erre alkalmas ez a munkáltató óra. 

- A gyerekek 4 fős csoportokat alkotnak tetszőlegesen. 

- A kapott feladatok alapján az iskolakertben végzi a feladatot, a hajtatáshoz a cserepeket az 

üvegházba helyezzük el. 

Időbeosztás:  

Előkészületek 15 perc 

Önálló munkavégzés: 30 perc 

Az óra végi értékeléskor a csoportok maguk mondják el, hogy hogyan tudták munkájukat 

elvégezni, megfelelő volt e az időbeosztásuk. 



Melléklet – csoportalakításhoz szókártyák 

átültetés 

locsolás 

hajtatás 

a növényházba cserepek behordása, 

kész cserepek elrendezése 


