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Óra 

száma /  

Number  
of lessons  

Tananyag, téma  Topic  Tevékenység  Activities  

1  Nyári élmények. 

Biztonságos 

munkavégzés az 

órákon.    

Summer holiday.  

Classroom safety.  

Beszélgetés a 

nyári 

élményekről, 

valamint a 

baleseti 

lehetőségekről az 

órákon.   

Talking about summer 

experience.  

Safe working in class.  

2 Vásári portéka 

készítése vegyes 

technikával. Levél- 

nyomat. 

 

Making things to 

sell in the fair.  

   
Leaf prints. 

Tervezés, nyírás, 

ragasztás, 

színezés.  

Planning, painting, 

cutting, sticking.  

3 Vásári portéka 

készítése termések 

felhasználásával. 

 

Making things to 

sell in the fair.  
  
Using autumn crop 

and fruit. 

Tervezés, nyírás, 

ragasztás, 

színezés. 

Planning, painting, 

cutting, sticking. 

4  Lágyszárú növény 

részei: 3D kép 

készítése 

Soft stem plants- 

3D picture. 

Ragasztás, nyírás. Cutting, sticking.  

 5  Fásszárú növények 

gyűjtése, 

felhasználása. 

 

Collecting and using 

woody stem plants. 
Tervezés, nyírás, 

ragasztás  

Planning, cutting, sticking  

6  Lágyszárú és 

fásszárú növények: 

plakát projekt. 

 

Soft and woody 

stem plants: poster 

project. 

Tervezés, nyírás, 

ragasztás  

Planning, cutting, sticking.  

7  Őszi levelek és 

termések 

felhasználása. 

 

Using autumn 

leaves and fruit. 
Tervezés, 

ragasztás, díszítés  

Planning, sticking, 

decorating.  

8   Gyurma állatok 

mintázása. 

Using clay to make 

animals. 

Gyúrás, sodrás Kneading and rolling. 

     



        9  Újságból kivágott 

képek (nyomtatás) 

segítségével 

gerincesek-montázs 

készítés. 

 

Making a 

vertebrate-montage 

using pictures from 

magazines. 

Nyírás, ragasztás, 

tervezés. 

Cutting, sticking, planning. 

10  Emlős állatok- 

papírhajtogatás. 

 

Mammals – paper 

origami. 
Hajtogatás  Folding paper animals. 

11  Madár készítése 

fonalból. 

 

Making a bird from 
yarn. 

 

Nyírás, ragasztás, 

sodrás 

Cutting, sticking, rolling. 

12 Hal mintázás- 

karton használat. 

 

 Making a fish- 

using cardboard. 
  Karton vágása, 

ragasztása 

Cutting cardboard, sticking. 

13  Vegyes anyagokból 

pillangó. 

 

Butterfly from 

various materials. 

Textil, karton, fa 

használata, nyírás, 

ragasztás, tervezés 

Using textil, cardboard and 

wood, cutting, sticking. 

 

14  Állatok: plakát 

projekt. 

Animals: poster 

project. 
 Nyírás, ragasztás, 

plakát készítése 

Cutting, sticking, making a 

poster. 

15  Mikulás, karácsony: 

készülődés. 

 

Santa Claus, 

Christmas 

preparation. 

Mikulás vagy 

hóember készítése 

Preparing Santa or snowman   

16  Saját időjárás korong 

(karton, Milton-

kapocs) 

 

Making own 

weather-circle. 

Nyírás, rajzolás, 

dekorálás 

Cutting, drawing and 

decorating. 

17  Hőmérséklet 

megfigyeléshez 

táblázat készítés. 

 

Making a weather 

observation chart. 

Rajzolás és tervezés Drawing and planning. 

18  Kísérletezés: 

jégkocka 

viselkedése. 

 

 Experimenting with 

ice cube. 

Különböző 

kísérletek 

alkalmazása a jég 

tulajdonságainak 

megfigyelésére. 

Different experiments to 

observe the characteristics of 

ice. 

19   Kísérletezés: forrás-

lecsapódás 

(vízforraló)  

Experimenting with 

boiling water. 

Különböző 

kísérletek 

alkalmazása a 

forrásban lévő víz 

tulajdonságainak 

megfigyelésére. 

Different experiments to 

observe the characteristics of 

boiling water. 

20  Oldódó és nem 

oldódó anyagok 

vizsgálata. 

Observing dissolving 

and non-dissolving 

material. 

Kísérletek az oldódó 

és nem oldódó 

anyagok 

megfigyelésére.  

Different experiments to 

observe the characteristics of 

dissolving and non-dissolving 

substances.  

 



21  Mágneses játékok.  Magnetic games. Vonzás, taszítás 

megtapasztalása 

mágneses játékokkal 

Experiencing attraction and 

repulsion with magnetic 

games.  

22  

Térképtervezés, 

navigálás. 

 

 

Design and 

navigate-my map. 

 

Tervezés, 

navigálás 

gyakorlása. 

 

Planning and navigation 

practices. 

23  Energia az 

embernek: táplálék. 

Gyümölcssaláta 

készítés. 

 

Energy for humans. 

Preparing a fruit 

salad. 

Különböző 

gyümölcsökből 

gyümölcssaláta 

készítése. 

Preparing a fruit salad with 

different kinds of fruits. 

24  Elemi folyamatok: 

plakát projekt. 

 

Basic processes: 

poster project. 
Tervezés, rajzolás, 

nyírás, ragasztás.  

Planning, drawing, cutting, 

sticking. 

25  Húsvéti ajándék Easter present Húsvéti meglepetés 

készítése. 

Making an Easter surprise. 

26  Emberi mozgások 

megjelenítése 

gyurmából. 

 

Human movements 

from clay. 

Gyúrás, sodrás, 

emberi mozgások 

formázása. 

Kneading, rolling, making 

human movements. 

27  Montázs készítése az 

emberi 

életszakaszokról. 

 

Montage about the 

stages of human 

lifecycle. 

Tervezés, nyírás, 

ragasztás. 

Planning, cutting, sticking. 

28  Családfa készítés. 

 

 Setting up a family 

tree. 

Fényképek vágása, 

ragasztása. 
Cutting and sticking 

pictures. 

29  Táplálék piramis 

készítése 

csoportmunkában. 

 

Making a healthy 

food pyramid. 

Groupwork. 

 Képek kivágása 

szórólapokból, 

ragasztás. 

Cutting pictures from 

flyers. Sticking.  

30  Kézmosás: 

különböző 

szennyeződésekkel. 

Gyakorlat. 

 

Washing hands: with 

some contamination. 

Practice. 

Beszélgetés a 

kézmosás 

szabályairól, 

gyakorlás. 

Talking about the rules of 

washing hands. Practise.  

31  Elsősegély gyakorlat.  First aid practice. Beszélgetés, 

gyakorlás. 
Talking and practising first 

aid. 

32 Emberek: plakát 

projekt. 

 

Humans: poster 

project. 
Tervezés, nyírás, 

ragasztás-> plakát 

készítése 

Making a poster with 

planning, cutting and 

sticking. 



33 Házimunka a 

családban, 

munkamegosztás. 

 

Household chores- 

sharing tasks. 
Beszélgetés az 

otthoni 

munkamegosztás-  

ról   
 

Talking about  sharing house 

work at home   

 

34 

Közlekedési jelzések 

és veszélyes 

helyzetek. 

 

Traffic signs and 

dangerous situations 

Beszélgetés a 

biztonságos és a 

veszélyes 

közlekedésről   

Talking about safety and 

danger in traffic   

35 Otthoni balesetek. 

 

Accidents at home. Beszélgetés a 

konyhai, 

fürdőszobai stb.   

balesetekről   
 

Talking about accidents in the 

kitchen, bathromm, etc.   

36 Biztonságos nyár. 

 

Safe summer. Beszélgetés Talking about safe summer. 

  


