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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE 
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT

A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a 
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alap-
ján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szak-
irodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakíta-
nunk.

Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk 
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. szám-
lálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás; 
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív 
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesz-
tés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető 
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében 
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.

A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájá-
nak, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan 
valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének 
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt 
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését leg-
jobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia 
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1.  A más tAntárgyAk keretei között történő fejlesztés 
strAtégiájA és módszerei

A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstra-
tégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és 
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával, 
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantár-
gyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.

A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztés-
sel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfe-
lelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük. 
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át, 
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségek-
nek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.

A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között 
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorien-
tált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a 
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytat-
juk, amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képes-
ség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség 
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel 
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók. 
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak, 
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további 
kutatásokat igényelne.

Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejleszté-
sére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb 
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidol-
gozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a 
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.

Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szem-
pont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási peri-
ódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség, 
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi 
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet 
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és 
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2.  A fejlesztésre jAvAsolt kompetenciAkomponensek 
iskoláztAtási szAkAszok és képességcsoportok szerint

Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit 
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő 
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik 
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, követke-
zetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az 
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lénye-
gesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L) 
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.

A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő, 
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.

1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei 
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás Á, L L –
Számolás Á, L L –
Mennyiségi következtetés Á, L L –
Valószínűségi következtetés G G, Á G, Á, L
Becslés, mérés Á, L L –
Mértékegységváltás Á, L L –
Szövegesfeladat-megoldás Á, L L –
Problémamegoldás G G, Á G, Á, L
Rendszerezés G, Á G, Á, L Á, L
Kombinativitás G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
Induktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban kiemel-
ten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következte-
tés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak. 
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfelada-
tai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a felada-
toknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a pedagógusok és 
a tanulók számára egyaránt.

Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más 
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti, 
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tan-
tárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között 
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen 
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.

Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a prob-
lémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek 
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a 
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is 
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehető-
ségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban 
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk 
ilyen jellegű feladatokat.

Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás, 
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz, 
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran 
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fej-
lesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a 
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).

A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezek-
nek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő 
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más 
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induk-
tív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben 
is bemutatjuk.

3.  A rendszerező és kombinAtív képesség, A deduktív  
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei

Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás 
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a 
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, rész-
képesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.

A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táb-
lázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos termino-
lógiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás cím-
szavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek, 
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára 
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átla-
gosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül 
sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a 
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.

A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo-
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő 
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás G, Á G, Á, L Á, L
Definiálás G G, Á G, Á, L
Felosztás G, Á, L Á, L L
Sorképzés, sorképző osztályozás G, Á, L Á, L L
Hierarchikus osztályozás G G, Á G, Á, L
Kombinatív képesség
Permutálás Á, L L –
Variálás G, Á G, Á, L Á, L
Kombinálás G, Á G, Á, L Á, L
Összes részhalmaz képzése G G, Á G, Á, L
Descartes-szorzat képzése G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás Á, L L –
Választás G, Á G, Á, L Á, L
Feltételképzés – G, Á G, Á, L
Előrelépő következtetés Á, L L –
Visszalépő következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Választó következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Lánckövetkeztetés G, Á G, Á, L Á, L
Kvantorok – G, Á G, Á, L
Induktív gondolkodás
Kizárás G, Á G, Á, L Á, L
Átkódolás G G, Á G, Á, L
Analógiák képzése G, Á G, Á, L Á, L
Sorozatok képzése G G, Á G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcso-
latos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek 
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző 
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, beso-
rolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok 
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba 
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatáro-
zását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő 
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a 
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.

A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai 
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem 
a megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alka-
lmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, 
a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a 
kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok 
kiválasztását jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehet-
séges elemszámú részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz 
elemeiből kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a 
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek. 
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy..., 
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával 
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja, 
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja, 
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már 
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó 
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik 
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szino- 
nimáikat kell alkalmazni.

Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.  
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabály-
alkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompeten-
ciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében 
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb 
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és 
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti 
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.

A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség 
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalma-
kon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő prog- 
ramok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a 
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló 
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesz-
tés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok, 
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása 
a matematikatanítás feladata.

4.  A más tAntárgyAk keretei közötti fejlesztés tArtAlmi és 
szervezési kérdései

A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők, 
tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között 
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő, 
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan 
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordul-
nak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai 
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és 
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen 
az erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes 
témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.

A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantár-
gyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázat-
ban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába 
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a 
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponens- 
hez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiak-
ban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is 
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgy- 
ban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási 
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Számolás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mennyiségi következtetés
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Valószínűségi 
következtetés

ének-zene, technika, 
természetismeret, 

testnevelés

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Becslés, mérés
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mértékegységváltás
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Szövegesfeladat-megoldás technika, 
természetismeret – –

Problémamegoldás technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Rendszerezés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Kombinativitás magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Deduktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Induktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak 
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt 
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, 
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a 
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bioló-
gia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a 
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.

A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket, 
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak, 
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült 
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz 
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában, 
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész 
tanévet átfogva.

A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának 
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet 
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szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell üte-
meznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe. 
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű 
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.

A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus 
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség 
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütem-
ben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel 
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott 
fejlesztés szükséges.

Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumori-
entált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. 
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés 
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő 
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói 
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzet- 
re nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként 
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség 
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik. 
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, 
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési 
feladatok.
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ÚTMUTATÓ

A Természetismeret műveltségterület különösen alkalmas arra, hogy a megtanult ismeretek mellett 
fejlessze a diákok rendszerező és kombinatív képességeit, deduktív, induktív gondolkodását.
Ebben a füzetben a 6. évfolyamos természetismeret tananyaghoz szorosan kapcsolódó modulokat talál 
(rövidebb szövegek, gondolkodásfejlesztő feladatokkal). A Kerettantervi követelményhez kapcsolódó 
fejlesztő anyagot öt modulban foglaltuk össze, mindegyik modul öt egységből áll.
Javasoljuk, hogy minden egységet dolgozzanak fel a tanórákon, és minden egységgel külön órán fog-
lalkozzanak (vagy egy egység feladatait több órán osszák el).
A következőkben ezeknek a feladatoknak az alkalmazásához kapnak néhány hasznos tanácsot.

o  A feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére készültek. Azaz nem új tartalmakat és isme-
retelemeket szeretnénk megtanítani, hanem a természetismeret tantárgyi tartalmainak segítsé-
gével a tanulók gondolkodási képességét fejleszteni.

o  A modulok felépítése azt a logikát követi, hogy a diákok a modulhoz tartozó egyes szövegeket 
házi feladatként otthon elolvassák. Ezután a tanórán a modulok feldolgozása úgy történik, hogy a 
bevezető óra végén frontális olvasással megismerkednek az egész szöveggel. A következő órákon 
már csak az egyes egységek elé kiemelt szöveget kell feldolgozni, és a hozzá kapcsolódó feladato-
kat megoldani.

o  Javasoljuk, hogy a feladatokat a tanórák elején vagy végén 5-10 percben oldják meg a diákok.  
A megoldott feladatokat mindig kövesse értékelés és megbeszélés/magyarázat.

o  A feladatok helyes megoldását szóban értékelhetik, a tanulók ösztönzésére több megoldás is lehet-
séges (pl. jó pont, kis jegyek stb.).

o  A modulok egyes egységeinek további játékos, rövid feladatait óra eleji motivációként, ráhango-
lásként javasoljuk.

o  A diákok érdeklődésének fenntartása miatt célszerű, ha minél változatosabb feladatokat oldanak 
meg egy órán a tanulók.

Mivel több a feladat, mint amennyit elvégezhetünk (kb. 5×10 perc alatt), javasoljuk, hogy a fontosabb 
fogalmak vagy a halmazképzés szinten tartásához a későbbiekben is használjuk a fennmaradó fel-
adatokat.

A feladatok házi feladatként is feladhatók, vagy akár a gyakorló órákon is alkalmazhatók, de ezeket is 
mindig kövesse megbeszélés, értékelés.

Jó munkát kívánnak a Szerzők
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás + +

Definiálás + + + +

Felosztás + + +

Sorképzés, sorképző osztályozás +

Hierarchikus osztályozás + +

Kombinatív képesség

Permutálás + + +

Variálás + +

Kombinálás

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás +

Választás

Feltételképzés

Előrelépő következtetés + +

Visszalépő következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok + +

Induktív gondolkodás

Kizárás + +

Átkódolás

Analógiák képzése + + +

Sorozatok képzése
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földünkről dIÓHÉJBAn

A Világűrből Földünket figyelő űrhajós bolygónkat egy kék pontnak látja. Nagy távolságból a 
műholdakról készített felvételek bizonyítják, hogy a Föld gömb alakú égitest. Naprendszerünk egyet-
len csillaga a Nap, nagy energiával és saját fénnyel rendelkezik. Körülötte kering a Föld hét bolygó-
társával, de az egyetlen bolygó, melyen van élet. A Kék bolygó – ahogy az égitesteket vizsgáló csil
lagászok nevezik – felszínét a földgömb modellezi, hiszen a Föld kisebbített mása, de a tájékozódásban 
a síkban kiterített, arányosan kicsinyített formája, a világtérkép is segítségére lehet annak, aki a 
Földünket szeretné megismerni.

Az elnevezés – „kék bolygó” – igen találó, hiszen Földünk felszínének kétharmada víz, kisebb 
részét (egyharmada) szárazföld, azaz a kontinensek foglalják el. A Föld önálló medencével rendelkező 
nagy állóvizei, az óceánok (Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán) között fekszenek a nagy kiterjedésű 
szárazföldek, a földrészek (Ázsia, Amerika, Afrika, Antarktisz, Európa, Ausztrália).

Ha az űrhajó ablakán át Európa és Ázsia összefüggő területét, Eurázsiát látnád, a mi tágabb 
szülőhazánkat, Európát is megtalálnád. Északról a Jeges-tenger, nyugatról az Atlanti-óceán, délről a Föld-
közi-tenger és a Fekete-tenger mossa partjait, keleten az Urál-hegység és a Kaszpi-tenger határolja. Európa 
a Föld északi és keleti félgömbjének kontinense, kis része átnyúlik a nyugati félgömbre is. Európa 
középső részén fekszik a Magyar Köztársaság, azon a medence-vidéken, amelyet a Kárpátok nevű 
hegység félkörívben határol. 

Európa területének legnagyobb része az északi mérsékelt övezetben fekszik. Európa éghajlata 
igen változatos, hiszen a földrajzi fekvés (a földrajzi szélesség, az óceántól való távolság és a dombor-
zat) hatására különböző éghajlatok alakultak ki. A kontinensrész belsejében kontinentális, a nyugati 
területeken óceáni éghajlat, a Földközi-tenger mentén mediterrán éghajlat van. A magashegységek-
ben hegyvidéki éghajlat alakult ki. A mérsékelt övezetben mindenütt négy évszak jellemző. A csapa-
dékot a nyugati szél szállítja. 

Az űrhajósok is a világtájak segítségével tájékozódnak, és segítségükre van az a földrajzi fok
hálózat, mely a szélességi és hosszúsági körök rendszeréből áll. Segítségével meghatározhatják 
bármely pont földrajzi helyzetét a Földön. A földrajzi szélesség az Egyenlítőtől való északi vagy déli  
irányt adja meg, s az Egyenlítőtől való távolságot fokokban fejezik ki. Az Egyenlítő az a kezdő széles-
ségi kör (0°), amely a Földet két egyenlő félgömbre osztja. Az északi félgömb nevezetes szélességi körei: 
a Ráktérítő (é.sz. 23,5°) és az Északi-sarkkör (é.sz. 66,5°), míg a déli félgömbé a Baktérítő (d.sz. 23,5°) és a 
Déli-sarkkör (d.sz. 66,5°). A földrajzi hosszúság a kezdő hosszúsági körtől való távolságot adja meg fokok-
ban. A kezdő hosszúsági kör keleti és nyugati félgömbre osztja a Földet. A szélességi és hosszúsági 
körök segítségével pontosan meghatározhatják az űrhajósok, hogy hova szállnak le a bolygón.

A leszállás miatt az is fontos, hogy nappal vagy éjszaka ér földet az űrhajó. Földünk Nap által 
megvilágított felén nappal, az árnyékban lévő részén éjszaka van. A nappalok és éjszakák válta
kozása azzal magyarázható, hogy Földünk – képzeletbeli – tengelye körül egy nap alatt elfordul, így 
mindig más oldalát világítja meg a Nap. A Föld nyugatról keletre forog, ezért látjuk keleten felkelni, nyu-
gaton lenyugodni a Napot. Az űrhajósok követték a Földet azon az úton, amit a Nap körül megtett. 
Megfigyelték, hogy a Föld egy év alatt (365 és ¼ nap) ellipszis alakú pályáján kerülte meg a Napot, s 
eközben közelebb vagy távolabb került a csillaghoz. Földünk képzeletbeli tengelye ferde, így nem egyen-
letes a megvilágítása. A felmelegedés akkor erősebb, ha a napsugarak hajlásszöge nagyobb. Nyáron az 
északi félgömbön a napsugarak hajlásszöge nagyobb, a délin kisebb, ezért azt mondjuk, északon nyár 
van, délen pedig tél. Az évszakok kialakulásának oka a Föld Nap körüli keringése és a Föld tengely
ferdesége. A gömb alakú Földön a különböző felmelegedés miatt éghajlati övezetek alakultak ki. 

A Ráktérítő és a Baktérítő között, ahol a legnagyobb a felmelegedés, a forró éghajlati övezet, ettől 
északra és délre a mérsékelt övezet alakult ki. A legkisebb felmelegedés a sarkkörökön belüli terüle-
tekre jut, ezért itt a hideg övezetet találod.  Hazánk az északi mérsékelt övezetben van.
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1. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

A világűrből földünket figyelő űrhajós bolygónkat egy kék pontnak látja. nagy távolságból a műholdak-
ról készített felvételek bizonyítják, hogy a föld gömb alakú égitest. naprendszerünk egyetlen csillaga 
a nap, nagy energiával és saját fénnyel rendelkezik. körülötte kering a föld hét bolygótársával, de az 
egyetlen bolygó, melyen van élet. A kék bolygó – ahogy az égitesteket vizsgáló csillagászok nevezik 
– felszínét a földgömb modellezi, hiszen a föld kisebbített mása, de a tájékozódásban a síkban kiterí-
tett, arányosan kicsinyített formája, a világtérkép is segítségére lehet annak, aki a földünket szeretné 
megismerni.
Az elnevezés – „kék bolygó” – igen találó, hiszen földünk felszínének kétharmada víz, kisebb részét 
(egyharmada) szárazföld, azaz a kontinensek foglalják el. A föld önálló medencével rendelkező nagy 
állóvizei az óceánok (csendes-óceán, Atlanti-óceán, indiai-óceán) között fekszenek a nagy kiterjedésű 
szárazföldek, a földrészek (ázsia, Amerika, Afrika, Antarktisz, európa, Ausztrália).

1. Feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

Az űrhajósok képeket készítenek. Az űrhajó távcsövének látómezejébe vagy csillag, vagy bolygó kerül. 
Hogyan szerepelhetnek a képeken a lefotózott égitestek? Sorold fel a kezdőbetűk felhasználásával az 
összes lehetőséget! 

Cs – csillag          B – bolygó

Melyik az a megoldás, amelyik a mi Naprendszerünkben nem fordulhat elő? Húzd át!

Cs B B Cs

B B Cs Cs
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2. Feladat
 rendszerező képesség – definiálás

A csillagászok felvétele alapján tudjuk, hogy a Világegyetemben léteznek csillagok és bolygók. Fogal-
mazd meg a következő kifejezések felhasználásával, mi a csillag és mi a bolygó!

Csillag az a(z) izzó gázgömb, amelynek nagy energiája és saját fénye van.
Egy égitest akkor és csak akkor bolygó, ha nincs saját fénye, és egy csillag körül kering. 

3. Feladat
  deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés, 

visszAlépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a)  Akkor és csak akkor szállhat le az űrhajó, ha nem nagy területű állóvíz vagy óceán felett van.  
Most nagy területű állóvíz felett van az űrhajó, tehát leszállhat.

b)  Naprendszerünkben a bolygók a Nap körül keringenek.  
A Föld bolygó, tehát a Nap körül kering.

c)  Ha egy bolygó felszínén van víz, akkor az kék színű.  
Az űrhajóból fényképezett bolygó nem látszik kéknek, tehát a felszínén nincs víz. 

nincs saját fény saját fénynagy energia

keringegy csillag körülizzó gázgömb
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4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

A felsoroltak közé hiba csúszott. Húzd át azt, amelyik nem illik a sorba! Választásod szóban indo-
kold! 

a)

Nap, mert önálló fénye van, a többi bolygó, és nincs saját fénye.

b)

Nem térképet ábrázol a rajz.

c) 

Magyarország, mert ország, a többi képen kontinens látható.
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2. EGYSÉG
Az első egység szövegét használjátok a feladatok megoldásához!

1. Feladat 
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Helyezd el az ábra megfelelő helyén a következőket! 

2. Feladat
 deduktív gondolkodás – kApcsolás

Természetismeret órán a gyerekek a földgömböt tanulmányozták.

a)  A tanár úr azt kérte a gyerekektől, hogy MUTASSÁK MEG A FÖLDGÖMBÖN A KÉT LEGNA-
GyOBB TERüLETű KONTINENST. Kik tettek eleget a tanár úr kérésének? Húzd alá azt a nevet!

Bálint: Sem Amerikát, sem Ázsiát nem mutatta meg.
Éva:    Ázsiát és Amerikát mutatta meg.
Máté: Amerikát nem mutatta meg, de Ázsiát igen.
Melinda: Amerikát választotta, de Ázsiát nem. 

b) A tanár úr most azt kéri, hogy a KÉT LEGNAGyOBB óCEÁNT mutassák meg.

Bálint:  Az Atlanti-óceánt nem mutatta meg, csak a Csendes-óceánt.
Éva:    Az Atlanti-óceánt megmutatta, de a Csendes-óceánt nem.
Máté: Sem az Atlanti-, sem a Csendes-óceánt nem mutatta meg.
Melinda: A Csendes-óceánt és az Atlanti-óceánt mutatta meg.

Föld csillag bolygó óceán, tenger

szárazföld

naprendszer

csillag bolygó

pl.: Nap pl.: Föld

óceánok, tengerek szárazföld

naprendszer Mars

Mars
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3. Feladat
 rendszerező képesség – felosztás

Válogasd szét a felsorolásból az összetartozó fogalmakat, és nevezd meg a halmazokat! 

4. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

Mielőtt az űrhajó leszállna, mindhárom nagy kontinensről készítenek űrfelvételt. Milyen sorrendben 
készíthetnek felvételeket, ha minden kontinensről csak egy képet szeretnének?

ázs – Ázsia               am – Amerika               af – Afrika

Kontinensek

Ázs Am Af

Ázs Af Am

Am Ázs Af

Am Af Ázs

Af Ázs Am

Af Am Ázs

óceán

állóvíz, önálló medencéje van, sós, 
Földünk felszínének 2/3-a

kontinens

szárazulat, földrész, Ázsia

önálló medencéje 
vanszárazulat állóvíz

gazdasági tényező sós

földrész

Földünk 
felszínének 2/3-a
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5. Feladat
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Gyűjtsd ki a szövegből, hogy mi található a „Kék bolygó” felszínén!

Ausztrália

Európa

Antarktisz

Afrika

Amerika

Ázsia

kontinensek

óceánok Atlanti-óceán

Csendes-óceán

Indiai-óceán

Földünk felszíne
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6. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

A következő feladatokban találd meg, melyik szó illik legjobban az üres téglalapba! Mindegyik fel-
adatban csak egy szót írj az üres téglalapba!

a)

meteor             
bolygó             
hold             
csillag

b)

atlasz             
műholdkép             
földgömb             
naptár

c)  

ország             
város             
kontinens             
bolygó

Nap :: csillag = Föld :: bolygó

térképész :: térkép = műhold :: műholdkép

Csendes-óceán :: óceán = Eurázsia :: kontinens
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3. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

ha az űrhajó ablakán át európa és ázsia összefüggő területét, eurázsiát látnád, a mi tágabb szülőhazán-
kat, európát is megtalálnád. északról a jeges-tenger, nyugatról az Atlanti-óceán, délről a földközi-ten-
ger mossa partjait, keleten az urál-hegység és a kaszpi-tenger határolja. európa középső részén fekszik 
a magyar köztársaság, azon a medence-vidéken, amelyet a kárpátok nevű hegység félkörívben határol. 
európa a föld északi és keleti félgömbjének kontinense, kis része átnyúlik a nyugati félgömbre is. 
európa éghajlata igen változatos, hiszen a földrajzi szélesség, az óceántól való távolság és a domborzat 
hatására különböző éghajlatok alakultak ki. európa területének legnagyobb része az északi mérsékelt 
övezetben fekszik. A kontinens belsejében kontinentális, a nyugati területeken óceáni éghajlat alakult 
ki, a földközi-tenger mentén mediterrán éghajlat van. A magashegységekben hegyvidéki éghajlat van.
A mérsékelt övezetben mindenütt négy évszak jellemző. A csapadékot a nyugati szél szállítja. 

1. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd be az ábrába az alábbi szavakat!

Színezd pirosra azt a halmazt, mely a szűkebb szülőhazád! 

kontinensek

Eurázsia

Európa

Magyarország

MagyarországEurázsia kontinensek Európa
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2. Feladat
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

A gyerekek a tanáruk megállapítását vitatták meg. 

EURÁZSIA ÖSSZEFüGGŐ KONTINENS, EURóPÁBóL ÉS ÁZSIÁBóL ÁLL.

Karikázd be azoknak a tanulóknak a nevét, akik helyes megállapítást tettek, és húzd át azokét, akik 
hibásan következtettek a tanár állításából! 

Máté: Van olyan kontinens, amely nem csak egy részből áll.
Bálint: Nincs olyan kontinens, amely csak egy részből áll. 
Éva:    Van olyan kontinens, amely csak egy részből áll. 
Melinda:  Nincs olyan kontinens, amely nem csak egy részből áll.
Gergő: Minden kontinens egy részből áll.
Tamás: Egyetlen kontinens sem egy részből áll.

Húzd alá azokat a kijelentéseket, amelyek igazak!

3. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írj az üres téglalapokba a szavaknak megfelelő párt!

a) 

b) 

lakóhely :: ház = kontinens :: Európa

Földközi-tenger 
vidéke :: mediterrán 

éghajlat = Kárpátok :: hegyvidéki 
éghajlat
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4. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

Nevezd meg a térképen számokkal jelölt állóvizeket! 

1.    Jeges-tenger
2.    Atlanti-óceán
3.    Földközi-tenger

Egy áruszállító hajó az északi területektől indulva délre 
akar eljutni a kikötőbe.
Milyen sorrendben pakolhatják be a hajóba a következő 
élelmiszereket?

K  – kenyér
H – hal
z – zöldség

 Karikázd be azt a sorrendet, amit az út során pakolhattak be, ha mindegyik élelmiszert máshonnan 
szerezték be! (A kenyeret az Atlanti-óceán mellől, a halat a Jeges-tengerről, a zöldséget a mediterrán 
övezetből szerzik be.)
 Színezd pirosra azt a sorrendet, amely a visszaút során bepakolt élelmiszerek sorrendjét mutatja!

H,  Z,  K H,  K,  Z K,  Z,  H

Z,  H,  K Z,  K,  H K,  H,  Z
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5. Feladat
  deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés, 

lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatokat!

a) A kontinens belsejében vagy kontinentális, vagy hegyvidéki az éghajlat. 
    Hazánk Közép-Európában, de nem hegyvidéken fekszik, tehát kontinentális az éghajlat.

b)  Az óceánok mellett a mérsékelt övezetben óceáni éghajlat alakul ki. 
    Az óceáni éghajlaton gyakran esik az eső.  
    Nyugat-Európa a mérsékelt övben az Atlanti-óceán partján fekszik, tehát ott gyakran esik az eső.
 



28 MatEMatiKa „B” tErMészEtisMErEt • 6. évfolyaM tanári útMutató

4. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

Az űrhajósok is a világtájak segítségével tájékozódnak, és segítségükre van az a földrajzi fokhálózat, 
mely a szélességi és hosszúsági körök rendszeréből áll. segítségével meghatározhatják bármely pont 
földrajzi helyzetét a földön. 
A földrajzi szélesség az egyenlítőtől való északi vagy déli irányt adja meg, s az egyenlítőtől való távol-
ságot fokokban fejezik ki. Az egyenlítő az a kezdő szélességi kör (0°), mely a földet két egyenlő fél-
gömbre osztja. Az északi félgömb nevezetes szélességi körei: a Ráktérítő (é.sz. 23,5°) és az Északi-sarkkör  
(é.sz. 66,5°), míg a déli félgömbé a Baktérítő (d.sz. 23,5°) és a Déli-sarkkör (d.sz. 66,5°). 
A földrajzi hosszúság a kezdő hosszúsági körtől való távolságot adja meg. A kezdő  hosszúsági kör keleti 
és nyugati félgömbre osztja a földet. A szélességi és hosszúsági körök segítségével pontosan meghatá-
rozhatják az űrhajósok, hogy hova szállnak le a bolygón.

1. Feladat
 rendszerező képesség – definiálás

A következő szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi az Egyenlítő!

Az Egyenlítő az a szélességi kör, amely a Földet két egyenlő félgömbre osztja.

2. Feladat
 rendszerező képesség – besorolás, hAlmAzképzés

Válogasd szét a felsorolásból az összetartozó fogalmakat, és nevezd meg a másik halmazt!

félgömbFöld két egyenlő szélességi kör

keleti félgömbészaki félgömbkezdő hosszúsági kör

Egyenlítődéli félgömbnyugati félgömb

földrajzi fokhálózat

földrajzi szélesség

Egyenlítő
északi félgömb

déli félgömb

földrajzi hosszúság

kezdő hosszúsági kör
keleti félgömb

nyugati félgömb
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3. Feladat
 rendszerező képesség – felosztás, besorolás

Gyűjtsd ki a szövegből a nevezetes szélességi köröket! 

Északi-sarkkör,           Ráktérítő,           Egyenlítő,           Baktérítő,           Déli-sarkkör

a) Alkoss a felsorolt szavakból két csoportot, és adj nevet a halmazoknak!

Melyik nem illik egyik halmazba sem? Egyenlítő
A halmazok sarkkörök és térítők elnevezéssel is elláthatók.

b) Írd az ábra megfelelő helyére a nevezetes szélességi köröket!

északi félteke déli félteke

Északi-sarkkör
Ráktérítő

Baktérítő
Déli-sarkkör

Északi-sarkkör

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő

Déli-sarkkör
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4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt, amelyik nem illik a sorba. Indokold  választásodat szóban! 

a)     Ráktérítő             Baktérítő             Déli-sarkkör             d. sz. 10°

Ráktérítő, mert az északi félgömbön fekszik, a többi a délin.
A többi nevezetes szélességi kör, de a d. sz. 10° nem az.

b)     földrajzi fokhálózat             földgömb             földrajzi szélesség             földrajzi hosszúság

A földgömb, mert nem a földrajzi fokhálózat része.

c) 

Az első, mert az északi félgömbön van, a többi a délin.
A harmadik, mert a keleti félgömbön van, a többi a nyugatin.

5. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

A gyerekek versenyt rendeztek, hogy ki tudja hiánytalanul felsorolni a nevezetes szélességi köröket. 
Milyen módon tudják beírni a tanulók a következő térítők kezdőbetűit az ábrába? Sorold fel az összes 
lehetőséget!

E – Egyenlítő               r – Ráktérítő               B – Baktérítő

E R B R B E B R E R E B E B R B E R

Színezd ki azt a felsorolást, amely megfelel a szélességi körök földgömbi helyzetének!
Hány megoldást találtál? Miért?

Két megoldás jó, mert északról és délről felsorolva is fel lehet sorolni a szélességi köröket.
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6. Feladat
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Az iskolában a tanárnő azt mondta a gyerekeknek: 

AZ EGyENLÍTŐ AZ A KEZDŐ SZÉLESSÉGI KÖR, MELy A FÖLDET KÉT EGyENLŐ FÉLGÖMBRE 
OSZTJA.

Karikázd be azoknak a tanulóknak a nevét, akik helyes megállapítást tettek a tanárnő megállapításá-
ból, és húzd át azok nevét, akik hibásan következtettek!

Tibor: Egyetlen szélességi kör sem osztja a Földet két egyenlő részre.
Ádám: Van olyan szélességi kör, amely a Földet két egyenlő félgömbre osztja.
Éva:     Nincs olyan szélességi kör, amely a Földet két egyenlő félgömbre osztja.
Márta: Van olyan szélességi kör, amely a Földet nem két egyenlő részre osztja.
Vilmos: Minden szélességi kör a Földet két egyenlő félgömbre osztja.
Miklós: Nincs olyan szélességi kör, amely a Földet nem két egyenlő félgömbre osztja.

Húzd alá azt a megállapítást, amely helyes, de nem a tanárnő állításából következik!
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5. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

Az űrhajósoknak az is fontos, hogy nappal vagy éjszaka ér földet az űrhajó. földünk nap által meg-
világított felén nappal, az árnyékban lévő részén éjszaka van. A nappalok és éjszakák váltakozása 
azzal magyarázható, hogy földünk – képzeletbeli – tengelye körül egy nap alatt elfordul, így mindig 
más oldalát világítja meg a nap. A Föld nyugatról keletre forog, ezért látjuk keleten felkelni, nyugaton 
lenyugodni a napot. Az űrhajósok követték a földet azon az úton, amit a nap körül megtett. megfi-
gyelték, hogy a föld egy év alatt (365 és ¼ nap) ellipszis alakú pályáján kerülte meg a napot, s eközben 
közelebb vagy távolabb került a csillaghoz. Földünk képzeletbeli tengelye ferde, így nem egyenletes a 
megvilágítása. A felmelegedés akkor erősebb, ha a napsugarak hajlásszöge nagyobb. nyáron az északi 
félgömbön a napsugarak hajlásszöge nagyobb, a délin kisebb, ezért azt mondjuk, északon nyár van, 
délen pedig tél. Az évszakok kialakulásának oka a föld nap körüli keringése és a tengelyferdeség. 
A gömb alakú földön a különböző felmelegedés miatt éghajlati övezetek alakultak ki. 
A ráktérítő és a baktérítő között, ahol a legnagyobb a felmelegedés, a forró éghajlati övezet, ettől 
északra és délre a mérsékelt övezet alakult ki. legkisebb felmelegedés a sarkkörökön belüli területekre 
jut, ezért itt a hideg övezetet találod.  Hazánk az északi mérsékelt övezetben van.

1. Feladat
  deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés, 

előrelépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a) Egy égitest akkor és csak akkor csillag, ha önálló fénye van. 
 Földünknek nincs önálló fénye, tehát nem csillag.

b)  A mérsékelt övezetben mindenütt négy évszak jellemző, és a nyugati szél szállítja a csapadékot. 
  A kontinentális éghajlat a mérsékelt övben alakult ki, tehát négy évszak jellemző, és a nyugati 

szél szállítja a csapadékot.
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2. Feladat
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Olvasd el a szöveget, és egészítsd ki az ábrát!

3. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd a megfelelő szót az üres téglalapba!

hétfő :: kedd = tavasz :: nyár

hideg :: meleg = tél :: nyár

Föld forgása :: 24 óra = Föld keringése a 
Nap körül :: 365 és ¼ nap

ősz

nyár

tavasz

tél

évszakok váltakozása

nappalok és éjszakák 
váltakozása

éjszaka

nappal

a Föld 
mozgásainak következ-

ménye
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4. Feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

Az űrhajósok pillanatképeket készítettek a Föld időjárásáról. A gyerekek kiállítást rendeztek a ké-
pekből. A két utolsó paravánra évszakokat ábrázoló képeket tettek. Milyen sorrendbe tehették a képe-
ket, sorold fel az összes lehetőséget!

o – ősz          t – tél          n – nyár          s – tavasz

5. Feladat
 rendszerező képesség – definiálás

A következő kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a forró övezet!

A forró övezet olyan övezet, amely a Ráktérítő és a Baktérítő között helyezkedik el.
Egy övezet akkor és csak akkor forró övezet, ha az a Ráktérítő és a Baktérítő között helyezkedik el. 

BaktérítőRáktérítőfelmelegedés

övezetlegnagyobb

O T N O T O

T N N T N S

S N S T S O

O N O S T S
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás + +

Definiálás + +

Felosztás

Sorképzés, sorképző osztályozás + +

Hierarchikus osztályozás + +

Kombinatív képesség

Permutálás + +

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés +

Előrelépő következtetés + +

Visszalépő következtetés

Választó következtetés + + + +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás +

Analógiák képzése +

Sorozatok képzése
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AMIT MAGYARORSZÁGRÓL TUDNI KELL!

Hazánk Kelet-Közép-Európában, az Alpok keleti végződésétől a Keleti-Kárpátok íveléséig terjedő 
Közép-Duna-medence északi és középső részén fekszik. Tipikusan kontinentális fekvésű országunk 
központi helyzeténél fogva fontos átmeneti, összekötő térsége Európának. 

Hazánk mai felszínét belső erők (vetődések, vulkáni tevékenység, gyűrődés stb.) és külső erők (hő, 
jég, szél, víz stb.) kölcsönhatása alakította ki, majd főként az utóbbi időszakban az ember átalakító 
tevékenységének (bányák, utak, gátak, mocsarak lecsapolása stb.) eredményeként alakult ki. Így a tájegy-
ségeket a szintkülönbségek alapján három szintbe sorolhatjuk: alföldek, dombvidékek, középhegységek. 
Fővárosunk Budapest, a Budai-hegység és a Pesti-síkság területén, a Duna két partján fekszik. A Duna 
budai partján emelkedik a Gellért-hegy, míg a folyó legszebb szigete a város területén a Margit-sziget. 
Budapestről irányítják az ország életét, sokoldalú ipara miatt az ország egyik legnagyobb iparvidéke. 
Emellett idegenforgalma is jelentős.

Az alföldek: síkságok, melyek tengerszint feletti magassága nem haladja meg a 200 métert. Döntően 
üledékgyűjtő medencék feltöltődésével keletkeztek, amelyekhez a folyók és a szél szállította a hor-
dalékot. Ritkán magasabb térszín lepusztulásával jöttek létre. Az alföld, a legnagyobb nagytájunk, 
túlnyomó része tökéletes síkság, amit a gazdasági művelés által a leginkább átalakított az ember. 

A löszön kialakult mezőségi talajon gabonatermesztés, míg a homoktalajon gyümölcs- és 
szőlőtermesztés folyik, az ármentesített területek szikesedése gyakori. Az egykori magyar „puszta” az 
ún. kultúrsztyepp, már csak nyomokban figyelhető meg (pl. a Hortobágyi és Kiskunsági Nemzeti Park terü-
letén). E tájunk adja a magyar kőolaj- és földgáztermelés 90%-át. Nagyvárosai Szeged és Debrecen. 

A Kisalföldön sok búzát, árpát, cukorrépát és takarmánynövényt termesztenek, és szarvasmarhát, ser-
tést, baromfit tenyésztenek. Ezeket tej- és húsüzemekben, cukorgyárakban dolgozzák fel. A Kisalföld 
legjelentősebb városa Győr.

A dombságok, hegységek lesüllyedésével és lepusztulásával, illetve alföldek részleges megemelke-
désével, feldarabolódásával keletkeztek. Hazánkban önálló egységként (pl. Dunántúli-dombság) vagy 
hegységek pereméhez kapcsolódva (Bakony-alja) lelhetők fel. Felszínükön főleg tengeri üledék és lösz, 
kavics, Belső-Somogyban nagyrészt homok található. Minél magasabban helyezkedik el a környeze-
téhez képest a dombvidék, felszíne annál tagoltabb (Zselic, Göcsej). A Dunántúli-dombság felszínét 
patakok, folyók alakították ki. Nyugati része hazánk legcsapadékosabb területe, a dombokat gyakran 
rét és legelő borítja, amely a szarvasmarha-tenyésztés alapját jelenti. A szántókon búza, kukorica, 
cukorrépa, burgonya terem. Gyakori errefelé a malom, tej- és húsüzem, a cukorgyár. A Zalai-dombság 
kőolaját a vegyipar több ágazata hasznosítja. A Mecsek hegység lábánál fekszik a térség legnagyobb 
városa: Pécs.

Középhegységeink építőanyaga idős (óidei) gránit, középidei mészkő, dolomit, pala és harmadkori 
vulkáni kőzetek. Kiemelkedésük óta pusztuló felszínüket ma főleg a folyók alakítják, mély völgyeket 
hozva létre. Ide tartoznak az Alpokalja hegységei, a Dunántúli- és az Északi-középhegység tagjai, 
valamint a Mecsek. Érdekes formák a bazalthegyek, amelyek a pannóniai rétegek eredeti magas-
ságát őrzik, ezért nevezzük őket tanúhegyeknek (pl. a Tapolcai-medence tanúhegyei: Badacsony, Szent 
György-hegy, a Ság és a Somló). 

A Dunántúli-középhegységet a törésvonalak mentén kialakult vetődések alakították ki. Teljesen 
hazánk területén lévő tájegységünk, karsztos fennsíkjairól, barnakőszén, mangán, bauxit telepeiről 
nevezetes. A barnakőszén kitermelése után villamos áramot állítanak elő, a bauxitból alumínium 
készül. Az itteni gyárakban autót, műtrágyát, papírt, üveget, porcelánt készítenek. 

Az északiközéphegység hazánk legmagasabb és leghűvösebb tája. A sok csapadék miatt terü-
letén sok a vízfolyás. A hegységeket erdők borítják, így ha igazán szép erdőben akarsz sétálni, keresd 
fel a Kárpátok belső vonulatát képező vulkáni hegyeket, illetve mészkőhegységeket. 

A legmagasabbak a Mátra és a Bükk, a Mátrában található hazánk legmagasabb pontja, a Kékes.  
E tájon a külföldről behozott kőolajat és földgázt dolgozzák fel (Borsodi-medence), és üzemanyagot, fes-
téket állítanak elő. A hegységek lábainál bányászott lignittel és kőolajjal, földgázzal villamos áramot 
állítanak elő. A hegységek kőzeteiből építőanyag lesz, a napsütötte déli lejtőkön szőlőt és gyümölc-
söt termesztenek. E hegyvidéken a mezőgazdaság főként az erdőket és a déli lejtőket hasznosítja.  
Az erdőgazdálkodás nem csak a fák kivágását, hanem újratelepítésüket is jelenti. 

A térség legnagyobb városa Miskolc, ipari központ is.
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1. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

hazánk kelet-közép-európában, az Alpok keleti végződésétől a keleti-kárpátok íveléséig terjedő 
közép-duna-medence északi és középső részén fekszik. tipikusan kontinentális fekvésű országunk 
központi helyzeténél fogva fontos átmeneti, összekötő térsége európának. 
hazánk mai felszínét belső erők (vetődések, vulkáni tevékenység, gyűrődés stb.) és külső erők (hő, jég, 
szél, víz stb.) kölcsönhatása alakította ki, majd főként az utóbbi időszakban az ember átalakító tevé-
kenységének (bányák, utak, gátak, mocsarak lecsapolása stb.) eredményeként alakult ki. így a tájegysé-
geket a szintkülönbségek alapján három szintbe sorolhatjuk: alföldek, dombvidékek, középhegységek. 
Fővárosunk Budapest, a budai-hegység és a pesti-síkság területén, a duna két partján fekszik. A duna 
budai partján emelkedik a Gellért-hegy, míg a folyó legszebb szigete a város területén a Margit-sziget. 
budapestről irányítják az ország életét, sokoldalú ipara miatt az ország egyik legnagyobb iparvidéke. 
emellett idegenforgalma is jelentős.

1. Feladat
 rendszerező képesség – besorolás

A fenti szöveg alapján gyűjtsd ki, és írd a téglalapokba a hazánk felszínét kialakító külső és belső 
erőket! 

vetődés

gyűrődés

vulkánosság

belső erők

hő

víz

jég

külső erők

szél
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2. Feladat
 rendszerező képesség – besorolás, sorképzés

a) Nevezd meg, és írd a térképvázlatba hazánk tájegység típusait! 

b)  Írd be a téglalapokba a tájegység típusok nevét, tengerszint feletti magasságuk szerint! Kezdd a 
legalacsonyabbal!

Jelöld nyíllal az összetartozó földrajzi neveket! 

dombság

középhegység

Somogyi

Dunántúli

Kis

alföld Északi

Zalai

K Ö z É p H E g y s É g

D o M B s á G

a l f ö l D
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3. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

A következő feladatok mindegyikében húzd át az oda nem illőt, és a választásodat szóban indokold!

a)

Ez nem dombságon készült kép, hanem hegységet mutat.

b) 

A gyűrődés nem külső erő.
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c)

A fertőrákosi kőfejtő nem Budapesten található.

4.  Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

A belső erőket tanulmányoztuk természetismeret órán. A tanár úr azt kérte, hogy a következő órára 
mindenki ragasszon be a füzetébe két olyan képet, amelyik valamelyik belső erővel kapcsolatos.  
A kezdőbetűk segítségével sorold fel, milyen képeket tehetett Marika a füzetébe, ha a gyűrődésről, 
vetődésről és a vulkáni tevékenységről tanultak!

v – vetődés                    G – gyűrődés                    K – vulkanizmus

V G G K K V
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2. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

Az alföldek: síkságok, melyek tengerszint feletti magassága nem haladja meg a 200 métert. döntően 
üledékgyűjtő medencék feltöltődésével keletkeztek, amelyekhez a folyók és a szél szállította a hor-
dalékot. ritkán magasabb térszín lepusztulásával jöttek létre. Az alföld, a legnagyobb nagytájunk, 
túlnyomó része tökéletes síkság, amit a gazdasági művelés által a leginkább átalakított az ember. 
A löszön kialakult mezőségi talajon gabonatermesztés, míg a homoktalajon gyümölcs- és szőlőtermesztés 
folyik, az ármentesített területek szikesedése gyakori. Az egykori magyar „puszta” az ún. kultúrsztyepp, 
már csak nyomokban figyelhető meg (pl. a Hortobágyi és Kiskunsági Nemzeti Park területén). e tájunk 
adja a magyar kőolaj- és földgáztermelés 90%-át. nagyvárosai szeged és debrecen. 
A kisalföldön sok búzát, árpát, cukorrépát és takarmánynövényt termesztenek, és szarvasmarhát, ser-
tést, baromfit tenyésztenek. ezeket tej- és húsüzemekben, cukorgyárakban dolgozzák fel. A kisalföld 
legjelentősebb városa győr.

1. Feladat
  deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Fejezd be a mondatot!

Ha egy területen takarmánynövényt termesztenek, akkor ott vagy sertést, vagy szarvasmarhát tarta-
nak.
Egy Kisalföld melletti mezőgazdasági területen takarmánynövényt termesztenek, de nem sertéseket 
nevelnek, tehát szarvasmarhát tartanak.
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2. Feladat
 deduktív gondolkodás – kApcsolás

A gyerekek természetismeret órán jegyzetet készítettek. A tanárnő a következő állítást mondta:

ALFÖLDJEINK üLEDÉKGyűJTŐ MEDENCÉK FELTÖLTŐDÉSÉVEL KELETKEZTEK, AMELyEK- 
HEZ A FOLyóK ÉS A SZÉL SZÁLLÍTOTTA A HORDALÉKOT.

A következőkben karikázd be annak a tanulónak a nevét, aki a tanárnő állításával megegyező állítást 
írta le. A többi gyerek nevét húzd át!

Viktor:  Alföldjeink üledékgyűjtő medencék feltöltődésével keletkeztek, amelyekhez a folyók 
nem, de a szél szállított hordalékot.

Kati:    Alföldjeink üledékgyűjtő medencék feltöltődésével keletkeztek, amelyekhez sem a 
folyók, sem a szél nem szállított hordalékot.

Szandra:  Alföldjeink üledékgyűjtő medencék feltöltődésével keletkeztek, amelyekhez a folyók 
és a szél szállította a hordalékot.

Vera:   Alföldjeink üledékgyűjtő medencék feltöltődésével keletkeztek, a folyók és nem a szél 
alakította ki őket.
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3. Feladat
 rendszerező képesség – definiálás

Fogalmazd meg a következő szavak felhasználásával, mi a szikesedés!

A szikesedés olyan talajkárosodási folyamat, amely során különböző sók halmozódnak fel a talaj felső 
részében.
Egy talajkárosodási folyamat akkor és csak akkor szikesedés, ha különböző sók halmozódnak fel a 
talaj felső részében.

4. Feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

Egy idegenforgalmi kiadvány szerkesztői a magyar puszta képét szeretnék megjelentetni a kiad-
ványukban, ezért a fotósukat elküldik két nemzeti park területére, hogy ott készítsen felvételeket. 
Három nemzeti parkot ajánlottak a szerkesztők, és két képet várnak a fotóstól, az egyiket a címlapra 
szánják. Melyik kerülhet a címlapra és melyik a kiadványba? Sorold fel az összes lehetőséget!

H – Hortobágyi                 K – Kiskunsági                 M – Körös–Maros Nemzeti Park

H K

címlap       kiadvány címlap       kiadvány

halmozódnaktalajkárosodási 
folyamatkülönböző

talajfelső részébensók

M K

K H H M

K M M H
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5. Feladat
 induktív gondolkodás – átkódolás

Fogalmazd meg a szabályt, és egészítsd ki az üresen hagyott sorokat!

búza           +   malomipar liszt   
szőlő           +   boripar bor
sertés          +   húsipar kolbász/hús
kőolaj          +   hőerőmű villamos energia/energia
gyümölcs   +   konzervipar lekvár/befőtt 

Szabály: A nyersanyagból és az iparágból kész terméket kapunk.
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3. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

A dombságok hegységek lesüllyedésével és lepusztulásával, illetve alföldek részleges megemelkedé-
sével, feldarabolódásával keletkeztek. hazánkban önálló egységként (pl. Dunántúli-dombság) vagy 
hegységek pereméhez kapcsolódva (bakony-alja) lelhetők fel. felszínükön főleg tengeri üledék és lösz, 
kavics, belső-somogyban nagyrészt homok található. minél magasabban helyezkedik el a környezeté-
hez képest a dombvidék, felszíne annál tagoltabb (Zselic, Göcsej). A dunántúli-dombság felszínét pata-
kok, folyók alakították ki. nyugati része hazánk legcsapadékosabb területe, a dombokat gyakran rét és 
legelő borítja, amely a szarvasmarha-tenyésztés alapját jelenti. A szántókon búza, kukorica, cukorrépa, 
burgonya terem. gyakori errefelé a malom, tej- és húsüzem, a cukorgyár. A zalai-dombság kőolaját 
a vegyipar több ágazata hasznosítja. A mecsek hegység lábánál fekszik a térség legnagyobb városa: 
Pécs.

1. Feladat
  deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,  

válAsztó következtetés 

A következő mondatok a dombságokról szólnak. Fejezd be a mondatokat!

a)  Ha egy dombság felszínén kavics található, 
akkor azt a folyóvizek formálták, alakították 
ki.

     A Bükk-alja  és a Bakony-alja dombsorait kavics 
fedi, tehát ezeket a folyóvizek formálták, alakí-
tották ki.

b)  Ha a dombvidéket a folyók alakítják ki, akkor 
tagolt, ha a belső erők, akkor nagyobbak a 
szintkülönbségek, de mindkét esetben hullá-
mos talajt látunk.

     Zsolt a képen hullámos tájat látott, amit nem a 
folyók alakítottak ki, tehát a belső erők alakítot-
ták ki.
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2. Feladat
 rendszerező képesség – sorképzés

A dombvidékek egyik legfontosabb haszonnövénye a cukorrépa. Állítsd sorrendbe a leírás alapján, 
hogyan lesz a cukorrépából kristálycukor!

A megtermelt cukorrépa a feldolgozó üzemekbe közúton és vasúton érkezik. kora ősszel a felszedett 
cukorrépa mennyisége több, mint amennyit a feldolgozó üzemek rövid idő alatt fel tudnak dolgozni. 
ezért a cukorrépát tárolni kell. 
A tárolóból szállítószalagon kerül a cukorrépa a gyárépületbe, majd a  répamosógépben történik a 
mosás. A mosott és víztelenített répa a vágógépre kerül. A répát a vágógépeken olyan szeletekre kell 
vágni, hogy belőlük a cukrot a legrövidebb időn belül, kevés vízzel, minél nagyobb mértékben ki lehes-
sen nyerni. A felvagdalt répából először kifőzik a cukrot. A cukorlét kicentrifugálják, és többlépcsős 
kristályosítással különítik el a nemcukor részeket, és kapják a cukorgyártás végtermékét, a kristály-
cukrot.

cukorrépát felszedi, tárolják

mosás

szeletelés

főzés

centrifugálás

kristályosítás
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3. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

Egy dombsági tájon élő gazda haszonállatok tartásából akar megélni. Nagy legelőjén juhot, szarvas
marhát és néhány kecskét tart. 
Milyen sorrendben tudja a legelőre hajtani az állatait? Sorold fel az összes lehetőséget!

J – juh                  s – szarvasmarha                  K – kecske

4.  Feladat
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Dombsági tájaink nagy részét az ipar hasznosítja. A fenti szöveg alapján gyűjtsd ki a dombsági tájak 
főbb ipari ágazatait, majd írd be nevüket az ábra megfelelő részébe!

élelmiszeripar       malomipar       húsipar       tejipar       cukoripar       vegyipar       nehézipar 

J K S K S J

S K J J S K

S J K K J S

tejipar

cukoripar

húsipar

malomipar

élelmiszeripar

nehézipar vegyipar

ipar
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5. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Helyezd el a fogalmakat az ábrán!

6. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

A következő két feladatban azt kell megtalálnod, hogy a felsorolt szavak közül melyik illik a legjobban 
az üres téglalapba! 

a)

két évszak               
három évszak               
négy évszak

b)

hegység               
tó               
alföld               
óceán

dombsági táj

Somogyi-dombság

Külső-Somogy

Marcali-hát

Somogyi-dombságKülső-Somogy dombsági táj Marcali-hát

trópusi öv :: egy évszak = mérsékelt öv :: négy évszak

Kaszpi :: tenger = Ural :: hegység
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4. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

Középhegységeink építőanyaga idős (óidei) gránit, középidei mészkő, dolomit, pala és harmadkori vul-
káni kőzetek. kiemelkedésük óta pusztuló felszínüket ma főleg a folyók alakítják, mély völgyeket hozva 
létre. ide tartoznak az Alpokalja hegységei, a dunántúli- és az északi-középhegység tagjai, valamint a 
mecsek. érdekes formák a bazalthegyek, amelyek a pannóniai rétegek eredeti magasságát őrzik, ezért 
nevezzük őket tanúhegyeknek (pl. a tapolcai-medence tanúhegyei: badacsony, szent györgy-hegy, a 
ság és a somló). 
A dunántúli-középhegységet a törésvonalak mentén kialakult vetődések alakították ki. teljesen hazánk 
területén lévő tájegységünk, karsztos fennsíkjairól, barnakőszén, mangán, bauxit telepeiről nevezetes. 
A barnakőszén kitermelése után villamos áramot állítanak elő, a bauxitból alumínium készül. Az itteni 
gyárakban autót, műtrágyát, papírt, üveget, porcelánt készítenek. 
Az északi-középhegység hazánk legmagasabb és leghűvösebb tája. A sok csapadék miatt területén 
sok a vízfolyás. A hegységeket erdők borítják, így ha igazán szép erdőben akarsz sétálni, keresd fel a 
kárpátok belső vonulatát képező vulkáni hegyeket, illetve mészkőhegységeket. 
A legmagasabbak a Mátra és a Bükk, a mátrában található hazánk legmagasabb pontja, a kékes. e tájon 
a külföldről behozott kőolajat és földgázt dolgozzák fel (Borsodi-medence), és üzemanyagot, festéket 
állítanak elő. A hegységek lábainál bányászott lignittel és kőolajjal, földgázzal villamos áramot állítanak 
elő. A hegységek kőzeteiből építőanyag lesz, a napsütötte déli lejtőkön szőlőt és gyümölcsöt termesz-
tenek. 
e hegyvidéken a mezőgazdaság főként az erdőket és a déli lejtőket hasznosítja. Az erdőgazdálkodás 
nem csak a fák kivágását, hanem újratelepítésüket is jelenti. 
A térség legnagyobb városa Miskolc, ipari központ is.

1. Feladat
 rendszerező képesség – definiálás

Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a tanúhegy! Minden kifejezést használj a 
megfogalmazás során!

A tanúhegy olyan hegy, ahol az idősebb rétegekre ellenálló, fiatalabb rétegek települtek, így megőrizve 
a felszín eredeti magasságát.
Egy hegy akkor és csak akkor tanúhegy, ha az idősebb rétegekre ellenálló, fiatalabb rétegek települtek, 
így megőrizve a felszín eredeti magasságát

ellenállóidősebb rétegek hegyek magasságát

fiatalabb rétegek őrzik felszín
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2. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Anna hegységekben készült képeket gyűjtött természetismeret órára. Ám véletlenül olyan is került a 
képek sorába, amelyik nem illik a többi közé. Húzd át a hibás képet, és szóban indokold választásod!

a)

A többi a  Balaton környéki hegyeket ábrázolja. 

b)

Nem Magyarországon található.
Más válasz is elfogadható, ha az indoklás jó!

Tétényi-fennsík Badacsony

Fuji Mecsek
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3. Feladat
  deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés, 

előrelépő következtetés

Egészítsd ki a mondatokat a helyes szó beírásával, majd írd be a keresztrejtvény megfelelő sorába! 

Mi jut eszedbe a fő sor fogalmáról?

A Bükk az Északi-középhegyvidék mészkőhegysége, 
vagy a bükk hazánk jellegzetes erdőalkotó kemény-
fája.

4.  Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

Egy építőanyagot forgalmazó cég vezetője új nyersanyagok után kutat. Tudja, hogy a Mátrában, a Bör-
zsöny vagy a Cserehát hegységben nyithatna bányákat, ahol jó építőköveket találna.
Vizsgálatot rendel el, és nyersanyagmintákat kér. Milyen sorrendben tudja a mintákat begyűjtetni a 
három hegységből? Írd össze a lehetőségeket, ha minden hegységből csak egy kőzetminta érkezhet, 
de mindhárom mintára kíváncsi! 

M – Mátra               B – Börzsöny               C – Cserhát

1. B a z a l t

2. Ü v e g

3. K é K e s

4. M i s K o l c o n

1. Egy tanúhegy vagy bazaltból vagy 
andezitből épül fel. A Badacsony nem 
andezitből áll, tehát  bazaltból épül fel.

2. Ha az Északi-középhegységben kirán-
dulunk, vagy üveggyárat vagy porcelán-
gyárat látogatunk meg. A porcelángyár 
zárva van, tehát  üveggyárat látogatunk 
meg.

3. Ha az Északi-középhegységben kirán-
dulok, vagy a Kékest nézem meg, vagy 
az Istállós-követ. Most nem az Istállós-
követ nézem meg, hanem a Kékesre 
mászom fel.

4. Péter Egerben él, de Miskolcon dolgo-
zik. Péter most dolgozik, tehát Miskol
con van.

M B C C M B

M C B B M C

C B M B C M
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5. EGYSÉG

A feladatok megoldásához a 4. egység szövegét használjátok!

1. Feladat
 rendszerező képesség – felosztás, besorolás

A felsorolt hegységek mindegyike középhegység, de más-más középhegység tagja. Csoportosítsd az 
alábbi hegységeket, majd adj nevet a halmazoknak!

a)
Vértes               Bakony               Börzsöny               Mátra               Gerecse               Aggteleki-karszt

Bükk               Zempléni-hegység               Dunazug-hegység               Velencei-hegység

Cserhát               Cserehát               Visegrádi-hegység

b) A felsorolt hegységek egy része vulkáni hegy. Sorold fel, melyek ezek!

Vulkáni hegyek: Börzsöny,  Mátra,  Zempléni-hegység,  Cserhát,  Visegrádi-hegység
A többi hegység anyaga: mészkő, homokkő, dolomit

 

DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGySÉG ÉSZAKI-KÖZÉPHEGySÉG

Vértes, Bakony, Gerecse, Dunazug-
hegység, Velencei-hegység

Börzsöny, Mátra, Aggteleki-karszt, 
Bükk, Zempléni-hegység, Cserhát, 

Cserehát, Visegrádi-hegység
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2. Feladat
kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Osztálytársaimmal a hegyekbe terveztük a hétvégi kirándulást. Kitaláltuk, hogy a közelben lévő he-
gyek közül két hegytetőre mászunk fel, és mindegyik hegytetőn játszunk valami izgalmasat. Milyen 
lehetőségeink voltak, ha induláskor még nem tudtuk, melyik hegyen melyik játékot szavazzák meg a 
legtöbben?
A kezdőbetűk segítségével sorold fel az összes lehetőséget!

Cs – Csobáne        sz – számháború
s  – Ság        B   – bújócska
t   – Tátika

3. Feladat
  deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés,  

lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatokat!

a) Ha a hegységek déli lejtőjén rendszeresen 
erős a napsütés és jó a talaj, akkor ott szőlőt és 
gyümölcsöt termesztenek.
A képen látható hegység déli lejtőjén erős a 
napsütés és jó a talaj, tehát szőlőt és gyümöl-
csöt termesztenek.

b) Ha a hegységek lábánál üde zöld gyepek 
vannak, akkor ott szarvasmarhát és juhot legel-
tetnek. Ha szarvasmarhát és juhot legeltetnek, 
akkor az állattenyésztés a táj fontos gazdasági 
ágazata. 
A képen látható tájon üde zöld gyepek van-
nak, tehát az állattenyésztés a táj fontos gaz-
dasági ágazata.

Cs Sz Cs B

S Sz S B

T Sz T B
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4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a képet, amelyik nem illik a többi közé! Választásod szóban indokold!

A kép nem hazai tájon készült.



3. MODUL
Élet Az erdőBen
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás +

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás +

Hierarchikus osztályozás + +

Kombinatív képesség

Permutálás + +

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése + +

Descartes-szorzat képzése

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés

Előrelépő következtetés + +

Visszalépő következtetés +

Választó következtetés

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás +

Analógiák képzése + + +

Sorozatok képzése
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Élet Az erdőBen

Barátainkkal elhatároztuk, hogy a hét végén kirándulni megyünk. Először egy tölgyesben barangol-
tunk. Tudtuk, az erdő uralkodó növényei a fák, melyek ennek az életközösségnek legjellemzőbb tagjai. 
Táplálékot, menedéket, lakóhelyet nyújtanak az állatoknak ugyanúgy, mint a cserjék. Megfigyeltük, 
hogy ezek a növények abban különböznek egymástól, hogy a cserjéknek nincs törzsük, hanem tőből 
elágaznak. Két cserjének a termését zacskókba gyűjtöttük: szedtünk áfonyát, csipkebogyót, és otthon 
lekvárt főztünk belőlük. 

Aki sok szép virágot szeretne lefényképezni, az tölgyesbe menjen kirándulni, mert a laza lomb-
korona miatt bőven éri fény a gyepszintet, ezért gazdag az aljnövényzet és a cserjeszint is. Találunk szép, 
de virágtalan, és több színben pompázó virágos növényeket. A lágyszárú virágos növények éppúgy 
a zárvatermők közé tartoznak, mint a tölgy, a bükk, az akác vagy a különböző cserjék, mert mind-
egyiknek van zárt magháza. 

Sok fényképet készítettünk mind a virágtalan, mind a virágos növényekről. Vannak olyan virág-
talan növények, melyek szeretik a nedvességet, mert csak így képesek szaporodni. Ilyenek a mohaszin-
tet alkotó különféle mohafajok, melyek csúcsukon spóratartó tokban tárolják spóráikat. A gyepszinten 
élő, harasztokhoz tartozó erdei pajzsika is spóráival szaporodik. E két növénycsoport közti különb-
séget megfigyeltük: a moháknak nincs gyökere, szára, levele, csak ezek kezdeményei: rögzítőfonalak, 
száracska, levelecske. 

Külön albumba ragasztottuk az egy, illetve a két sziklevéllel csírázó lágyszárú virágos növényekről 
készült képeket. Ezek a növények az egy-, illetve a kétszikűek csoportjai a zárvatermők halmazán 
belül. 

Szintén spórával szaporodnak a gombák. Nem szedtünk belőlük, mert nem tudtuk, melyik ehető 
és melyik mérgező. A gombáknak nincs zöld színanyaga, mint a többi növénynek, ezért nem képe-
sek cukoroldatot előállítani. Mivel a gombák nem tudnak maguknak cukoroldatot készíteni, ezért sok 
gomba a fákkal él együtt. Ha az egyik félnek előnye, de a másiknak hátránya van az együttélésből, 
akkor élősködésről van szó. Ilyen élősködőt, a tölgyfatapló gombát lefényképeztünk. Utunk során kis üve-
gekbe „kincseket” gyűjtöttünk. Ilyen volt a vaddisznó elhullajtott sertéje, az őz agancsának egy darabja, a 
szarvasbogár rágója, a tölgy makktermése vagy az erdei fülesbagoly köpete, amelyből kideríthető, hogy mivel 
táplálkozott. Mindannyian tiszteljük az erdő csöndjét, és lakóinak nyugalmát sem akartuk megza-
varni, igyekeztünk halkan beszélgetni és menni. Ennek köszönhettük, hogy megpillanthattunk egy 
vaddisznó családot, az apró csíkos kölykökkel együtt. Pár méterre tőlünk éppen élelmet kerestek. 
Gumós zápfoguk lehetővé teszi, hogy ne válogassanak, hanem mindenevőként növényi részeket és kisebb 
állatokat is megegyenek. Miután elmentek, gipsszel kiöntöttük párosujjú patájuk nyomát.

Érdekes volt az őz szintén párosujjú patáinak nyoma után a róka lábnyomait felfedezni. Csak remél-
tük, hogy a kedves, szelíd növényevő nem esett áldozatul a ravaszdi ragadozó tarajos zápfogainak. Ezekről 
a gerinces állatokról egy pihenő közben rajzokat készítettünk fényképek helyett. Színes ceruzákkal az 
emlősök szőrének színét jól érzékeltettük. Megtaláltuk egy erdei egér csontvázát is, melyen megfigyeltük 
a gerincesek szilárd vázának csontjait. Az erdei egér koponyája épen maradt. Jól láthattuk a folyamato-
san növő metszőfogakat és a gumós zápfogakat. Ez utóbbi adott információt arról, hogy ez a kis rágcsáló 
mindenevő. Amikor teljes csöndben rajzoltunk, erőteljes kopogásra lettünk figyelmesek. A szemközti 
tölgyfán a nagy fakopáncs kereste táplálékát. Erős gerince, támasztásra használt farktollai és kúszó lába segíti 
a fán lakó életmódját. Kiölthető, ragadós nyelvével szedi ki a fákból élelmét. 

Az erdő sokféle ízeltlábú otthona. A cserjék ágai között láttunk hálójában zsákmányra leső koronás 
keresztespókot. A négy pár ízelt láb végén levő szövőkarmokkal szőtte hálóját. A rovarok közül a gyapjaslepke 
sok kárt okoz, míg az erdei vöröshangya igen hasznos, mert sok veszélyes növényi kártevőt pusztít 
el. Az elhullott gyapjaslepke tetemét temetőbogarak lepték el, hogy abból táplálkozzanak. Azokat az 
élőlényeket, amelyek a dögök testét lebontják, lebontó szervezeteknek hívjuk. Ilyenek a gombák, a bakté-
riumok, a férgek. Fontos szerepük van az életközösségben, mert az elpusztult élőlények testének anya-
gait a talajba juttatják, melyből azokat a növények felveszik és felhasználják. A lehullott leveleket a 
csigák, a földigiliszták fogyasztják el. A csigákat meszes ház védi, mint minden puhatestű állatot. Egy üres 
csigaházra ecetet csepegtettünk. Pezsgést tapasztaltunk, mert a ház anyaga, a mész gázfejlődés köz-
ben oldódik a savban. 
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1. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

barátainkkal elhatároztuk, hogy a hét végén kirándulni megyünk. először egy tölgyesben barangol-
tunk. tudtuk, az erdő uralkodó növényei a fák, melyek ennek az életközösségnek legjellemzőbb tagjai. 
táplálékot, menedéket, lakóhelyet nyújtanak az állatoknak ugyanúgy, mint a cserjék. megfigyeltük, 
hogy ezek a növények abban különböznek egymástól, hogy a cserjéknek nincs törzsük, hanem tőből 
elágaznak. két cserjének a termését zacskókba gyűjtöttük: szedtünk áfonyát, csipkebogyót, és otthon 
lekvárt főztünk belőlük. 
Aki sok szép virágot szeretne lefényképezni, az tölgyesbe menjen kirándulni, mert a laza lombkorona 
miatt bőven éri fény a gyepszintet, ezért gazdag az aljnövényzet és a cserjeszint is. találunk szép, de 
virágtalan, és több színben pompázó virágos növényeket. A lágyszárú virágos növények éppúgy a zár-
vatermők közé tartoznak, mint a tölgy, a bükk, az akác vagy a különböző cserjék, mert mindegyiknek 
van zárt magháza. 

1. Feladat
 rendszerező képesség – definiálás

Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, mi a zárvatermő! 

Egy növény akkor és csak akkor zárvatermő, ha magkezdeménye zárt helyen, a magházban fejlődik.

magházfejlődikzárt

helymagkezdemény
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

A csipkebogyó és az áfonya terméséből nemcsak lekvárt akartunk készíteni, hanem díszeket is.  
A piros és a kék termések mellé még kiválasztottuk a zöld színű borsót, és üvegekbe szórtuk őket, szí-
nes rétegeket kialakítva. Rajzold be az üvegekbe a kialakult kompozíciókat, ha tudod, hogy minden 
termésből egy üvegbe csak egy réteget tehettek!

P – piros                 K – kék                 z – zöld

P
K
z

K
z
P

K
P
z

z
K
P

z
P
K

P
z
K
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3. Feladat
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Melyik mondat igaz a következő állítás alapján? Olvasd el a kijelentést!

AZ ERDŐ OLyAN ÉLETKÖZÖSSÉG, MELyNEK URALKODó NÖVÉNyEI A FÁK.

Karikázd be azt, ami ebből következik, a többi betűjelét húzd át!

A)    Minden életközösség uralkodó növényei a fák.
B)     Van olyan életközösség, amelynek uralkodó növényei a fák.
C)   Nincs olyan életközösség, amelynek uralkodó növényei a fák.
D)   Egyetlen életközösségnek sem uralkodó növényei a fák.
E)     Van olyan életközösség, amelynek uralkodó növényei nem a fák.
F)     Tehát nincs olyan életközösség, amelynek uralkodó növényei nem a fák.

Húzd alá azt a mondatot, amelyik nem az állításból következik, de igaz!

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Választásodat szóban indokold!

a) tölgy    bükk    gyepűrózsa   akác
A gyepűrózsa cserje, a többi fa.

b) áfonya    hóvirág   harangvirág      gyöngyvirág
Az áfonya fás szárú, a többi lágyszárú növény.

c) lombkorona   gyepszint   hóhatár  cserjeszint 
A többi az erdő szintje.
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d)

A többi képen fa látható, a vadrózsa pedig cserje.

5. Feladat
 deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés, 
 visszAlépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a)   Ha egy virágos növénynek van termése, akkor az zár-
vatermő növény.

      A gyepűrózsának van termése, a csipkebogyó, tehát 
zárvatermő növény.

b)   Ha a lombkorona átengedi a fényt, akkor az erdő gyep- 
és cserjeszintje fajokban gazdag. 

      A tölgyesek lomboronája átengedi a fényt, tehát gyep- 
és cserjeszintje fajokban gazdag.

c)   Ha egy fás szárú növénynek nincsen törzse, hanem 
tőből elágazik, akkor az egy cserje. 

     A bükk nem cserje, tehát tőből nem ágazik el.

d)  Minden főeres levelű növény a kétszikűek halmazába 
tartozik. 

      A tölgy karéjos levele főeres, tehát a kétszikűek halma-
zába tartozik.
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2. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

sok fényképet készítettünk mind a virágtalan, mind a virágos növényekről. vannak olyan virágtalan 
növények, melyek szeretik a nedvességet, mert csak így képesek szaporodni. ilyenek a mohaszintet 
alkotó különféle mohafajok, melyek csúcsukon spóratartó tokban tárolják spóráikat. A gyepszinten élő, 
harasztokhoz tartozó erdei pajzsika is spóráival szaporodik. e két növénycsoport közti különbséget 
megfigyeltük: a moháknak nincs gyökere, szára, levele, csak ezek kezdeményei: rögzítőfonalak, szá-
racska, levelecske.
külön albumba ragasztottuk az egy, illetve a két sziklevéllel csírázó lágyszárú virágos növényekről készült 
képeket. ezek a növények az egy-, illetve a kétszikűek csoportjai a zárvatermők halmazán belül.
szintén spórával szaporodnak a gombák. nem szedtünk belőlük, mert nem tudtuk, melyik ehető és 
melyik mérgező. A gombáknak nincs zöld színanyaga, mint a többi növénynek, ezért nem képesek 
cukoroldatot előállítani. 

1. Feladat
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Töltsd ki az alábbi szavak felhasználásával!

egyszikűekspórásokvirágtalanok

harasztokvirágosokzárvatermők

kétszikűekmoháknövények

növények

virágtalanok virágosok

zárvatermőkspórások

mohák harasztok egyszikűek kétszikűek
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2. Feladat
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés

Írd a pontsorra, mire vonatkoznak az alábbi állítások!

a) Virágos növények.
 Zárt magházuk van.  Megoldás: kétszikűek
 Két sziklevéllel csíráznak.

b) Védik az erdőt a széltől.
 Búvóhelyet és fészkelőhelyet biztosítanak az állatoknak.
  Fás szárú zárvatermő növények.  Megoldás: cserjék
 Nincsen törzsük.

3. Feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Hazafelé bevizsgált ehető gombákat vásároltunk: vargányát, őzlábgombát és ízletes csiperkét. 
Anyukám csirkepörköltet főzött, amelyet valamilyen különleges ízzel akart elkészíteni. Odaadtam 
neki a gombákat. Milyen módon ízesíthette ezekkel a pörköltet? 

v – vargánya                o – őzlábgomba                C –  ízletes csiperke

O C

O, C V, C

V, O, C –

V

V, O
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4. Feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a)  A harasztokhoz tartozó növényeknek nincsen virága és 
termése. 

     A tölgynek van virága és termése, tehát nem a harasztok-
hoz tartozik.

b) Ha egy növénynek van zöld színanyaga, tud cukoroldatot előállítani.
     Az erdei szegfűgomba nem tud cukoroldatot előállítani, tehát nincs zöld szín-

anyaga.

5. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd be, melyik illik az üres téglalapba!

a)

mag                           
kökény                           
gyilkos galóca                           
portok

b)

virágpor                           
erdei csiperke                           
ezüstmoha                           
gímpáfrány

mag :: futóbab = spóra :: gyilkos galóca

gímpáfrány :: ház = gyökér :: lábazat
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6. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Szóban indokold meg választásodat!

a) gyöktörzs                rögzítőfonalak                száracska                levelecske 

Ez nem a mohák része.

b)

Az erdei csiperke, mert a többinek van zöld színanyaga.

c) selyemfenyő                kökény                erdei pajzsika                kocsányos tölgy 

Az erdei pajzsika spórával, a többi növény maggal szaporodik.

d)

A tündérrózsa virágos növény, a többi virágtalan, vagy a tündérrózsa vízi növény, a többi száraz-
földi.
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7. Feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatokat!

a)  Ha egy növény spórával szaporodik, akkor nincsen virága; 
és ha nincsen virága, akkor termést sem hoz. 

     A pajzsikafélék spórával szaporodnak, tehát termést nem 
hoznak.

b)  Ha egy növénynek van zöld színanyaga, akkor képes cukor-
oldat előállítására; és ha képes cukoroldat előállítására, akkor 
önellátó élőlény. 

     A ligetmohának van zöld színanyaga, tehát önellátó élőlény.
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3. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

utunk során kis üvegekbe „kincseket” gyűjtöttünk. ilyen volt a vaddisznó elhullajtott sertéje, az őz 
agancsának egy darabja, a szarvasbogár rágója, a tölgy makktermése vagy az erdei fülesbagoly köpete, 
amelyből kideríthető, hogy mivel táplálkozott. mindannyian tiszteljük az erdő csöndjét, és lakóinak 
nyugalmát sem akartuk megzavarni, igyekeztünk halkan beszélgetni és menni. ennek köszönhettük, 
hogy megpillanthattunk egy vaddisznó családot, az apró csíkos kölykökkel együtt. pár méterre tőlünk 
éppen élelmet kerestek. Gumós zápfoguk lehetővé teszi, hogy ne válogassanak, hanem mindenevőként 
növényi részeket és kisebb állatokat is megegyenek. miután elmentek, gipsszel kiöntöttük párosujjú 
patájuk nyomát.

1. Feladat
 rendszerező képesség – definiálás

Alkosd meg a következő kifejezések segítségével a mindenevő fogalmát!

Mindenevő az az állat, amelynek gumós zápfoga van, és növényekkel és állatokkal is táplálkozik.
Egy állat akkor és csak akkor mindenevő, ha gumós zápfoga van, és növényekkel és állatokkal is táp-
lálkozik.

állatokgumós zápfogállat

növényektáplálkozás
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2. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd be az ábra megfelelő helyére az alábbi szavakat!

3. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

A kirándulás végén sertéket, agancsdarabot, rágókat találtunk. üvegfedeles dobozba tettük e „kincse-
ket”, melyeket az iskolában akartunk kiállítani. 
Írd az ábrákba, milyen sorrendben tehettük be ezeket a dobozunkba!

s – serte                           a – agancsdarab                           r – rágók

élőlények

gerincesek

madarak

ragadozók

erdei fülesbagoly

erdei fülesbagolyélőlényekmadarak

gerincesekragadozók

S, A, R A, R, S R, S, A

S, R, A A, S, R R, A, S
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4. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Barátnőmmel makkot is találtunk, s ezek után osztoztunk szerzeményeinken. A serte, az agancsdarab, 
a rágók és a makk közül kettőt választhattam ki magamnak.  Sorold fel, melyik kettőt vihettem haza! 
A kezdőbetűket írd az ábrákba! 

s – serte              a – agancs              r – rágók              M – makk

5. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Melyik szó illik legjobban az üres téglalapba? 

pata                    
agyar                    
serte                    
gumós zápfog

pete                    
teljes átalakulás                    
összetett szemek                    
tor

fejdísz                    
bőr                    
csont                    
őz 

ház :: vakolat = vaddisznó :: sertés

törzs :: végtagok = szarvasbogár :: tor

kenyér :: liszt = agancs :: csont

S, A S, R S, M

R, A R, M A, M
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6. Feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

a)  Ha egy virágos növénynek zárt magháza van, akkor a 
zárvatermők nagy halmazába tartozik; és ha a zárva-
termők nagy halmazába tartozik, akkor a megporzást 
követően termése alakul ki.

     A vadrózsának zárt magháza van, tehát a megporzást 
követően termése alakul ki.

b)  Ha egy emlős növényi részekkel táplálkozik, akkor az 
emlős növényevő; és ha növényevő, akkor zápfogának 
felülete redős.

     Az őz növényi részekkel táplálkozik, tehát zápfogának 
felülete redős.
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4. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

érdekes volt az őz szintén párosujjú patáinak nyoma után a róka lábnyomait felfedezni. csak reméltük, 
hogy a kedves, szelíd növényevő nem esett áldozatul a ravaszdi ragadozó tarajos zápfogainak. ezekről 
a gerinces állatokról egy pihenő közben rajzokat készítettünk fényképek helyett. színes ceruzákkal az 
emlősök szőrének színét jól érzékeltettük.
találtunk egy erdei egér csontvázat is, melyen megfigyeltük a gerincesek szilárd vázának csontjait. 
koponyája épen maradt. jól láthattuk a metszőfogakat és a gumós zápfogakat. ez utóbbi jelezte, hogy 
ez a kis rágcsáló mindenevő. 
Amikor teljes csöndben rajzoltunk, erőteljes kopogásra lettünk figyelmesek. A szemközti tölgyfán a 
nagy fakopáncs kereste táplálékát. Erős gerince, támasztásra használt faroktollai és kúszó lába segíti a fán 
lakó életmódját. Kiölthető, ragadós nyelvével szedi ki a fákból élelmét. 

1. Feladat
 rendszerező képesség – felosztás

Töltsd ki a halmazokat a megfelelő jellemzők betűivel! Add meg az állatok nevét! 

Húzd alá azt az állítást, amelyik a két állat közül egyikre sem igaz!

a) állandóan növő metszőfog f) emlős
B) redős zápfog G) tarajos zápfog
C) belső szilárd váz H) párosujjú patás
D) barna szőrzet
E) mindenevő

 

 

őz

A

erdei egér

B

F

H

D
C

F

C E
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Biológiaórára két kiselőadást kellett készítenem. Választhattam az őz, a róka, az erdei egér és a nagy 
fakopáncs közül. Írd fel a lapokra, melyik két állatról tarthattam beszámolót!

Ő – őz                r – róka                E – erdei egér                n – nagy fakopáncs 

3. Feladat
 deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés, 
 visszAlépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a) Ha egy élőlénynek van belső, szilárd váza, akkor az a gerincesek csoportjának tagja. 
    Az őznek van belső, szilárd váza, tehát a gerincesek csoportjának tagja.

b)  Ha egy emlős megeszi a magvakat és az apró állatokat is, akkor zápfogának 
felülete gumós. 

     A vaddisznó növényi részeket és kis állatokat is fogyaszt, tehát zápfogának 
felülete gumós.

c)   A növényevők zápfoga redős felületű. 
    A jegesmedve zápfoga nem redős felületű, tehát nem növényevő.

d) A rágcsálók metszőfoga állandóan nő. 
    Az erdei egér rágcsáló, tehát metszőfoga állandóan nő.

Ő, R R, E E, N

Ő, E Ő, N R, N



76 MatEMatiKa „B” tErMészEtisMErEt • 6. évfolyaM tanári útMutató

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Választásod szóban indokold!

a)               redős zápfog               véső alakú csőr               kúszóláb               ragadós nyelv

A kúszóláb nem a táplálékszerzésben vesz részt.

b)               szőr               csőr               emlő               fogazat

A csőr nem az emlősökre jellemző, hanem a madarakra.

c)               koponya               gerinc               végtagok               szőr

Nem a csontváz része.
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5. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

Az erdő sokféle ízeltlábú otthona. A cserjék ágai között láttunk hálójában zsákmányra leső koronás 
keresztespókot. A négy pár ízelt láb végén levő szövőkarmokkal szőtte hálóját. 
A rovarok közül a gyapjaslepke sok kárt okoz, míg az erdei vöröshangya igen hasznos, mert sok veszé-
lyes növényi kártevőt pusztít el.
Az elhullott gyapjaslepke tetemét temetőbogarak lepték el, hogy abból táplálkozzanak. Azokat az élő-
lényeket, amelyek a dögök testét lebontják, lebontó szervezeteknek hívjuk. ilyenek a gombák, a bak-
tériumok, a férgek. fontos szerepük van az életközösségben, mert az elpusztult élőlények testének 
anyagait a talajba juttatják, melyből azokat a növények felveszik és felhasználják. 
A lehullott leveleket a csigák, a földigiliszták fogyasztják el. A csigákat meszes ház védi, mint minden 
puhatestű állatot. egy üres csigaházra ecetet csepegtettünk. pezsgést tapasztaltunk, mert a ház anyaga, 
a mész gázfejlődés közben oldódik a savban. 

1. Feladat
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Töltsd ki az alábbi szavakkal az ábrát!

rovarok                  férgek                  állatok                  puhatestűek                  bogarak

gerinctelenek                  ízeltlábúak                  csigák                  pókszabásúak                  gerincesek

állatok

gerinctelenek gerincesek

férgek puhatestűek ízeltlábúak

csigák pókszabásúak rovarok

bogarak
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Útközben találtunk egy elpusztult erdei egér kölyköt. Nem nyúltunk hozzá, de azon gondolkodtunk, 
milyen élőlények bontják le szervezetét. Milyen állítások hangozhattak el, ha tudtuk, az elhalt élőlé-
nyek testét baktériumok, férgek és gombák bonthatják le? Írd a kezdőbetűket a rajzok alá!

B – baktériumok                f – férgek                G – gombák

3. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Melyik szó illik legjobban az üres téglalapba? Írd be!

a)

négy pár láb                    
két testtáj                    
szövőkarom                    
méregmirigy

b)

hasláb                    
nyálka                    
zsigerzacskó                    
meszes ház

B, F B, G F, G B, F, G

– B F G

favágó :: balta = koronás keresz-
tespók :: méregmirigy

jegesmedve :: bunda = éticsiga :: meszes ház
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4. Feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatokat!

a)  Ha egy ízeltlábú állatnak három pár lába van, akkor rovar; és ha rovar, 
akkor három testtája is van.

     Az ízeltlábú szarvasbogárnak három pár lába van, tehát három testtája 
is van.

b)  Ha egy élőlény elpusztul, akkor testének anyagai bekerülnek a talajba; és ha testének anyagai beke-
rülnek a talajba, akkor azt a növények tápanyagként felveszik. 

    Az erdei egér elpusztult, tehát testének anyagait a növények tápanyagként felveszik.

c)  Ha egy állat teste gyűrűkből áll, akkor az egy gyűrűsfé-
reg; és ha gyűrűsféreg, akkor bőrizomtömlővel mozog. 

     A földigiliszta teste gyűrűkből áll, tehát bőrizomtömlővel 
mozog.
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5. Feladat
 induktív gondolkodás – átkódolás

Eszter nagyapja elmondta, hogy a házuk melletti tölgyes helyén régen cserjés volt, előtte meg gyep. 
Eszter megfigyelte, hogy a házuk melletti irtásföldön rövid idő alatt gyep nő, s tudja, hogy a gyepet 
cserjés váltja fel, majd tölgyes. Attól fél, hogy a bútoripar igényei miatt a tölgyest kivágják. 

a) Egészítsd ki az ábrát, hogy az adott terület milyen változás előtt állhat!

irtásföld        gyep        cserjés        tölgyes

b)  A feladat szövege és az ábrák segítségével írd  a helyes választ a pontsorra!

    irtásföld +  gyep     =  cserjés

    gyep       +  cserjés  =  tölgyes

    cserjés    +  tölgyes  =  irtásföld



4. MODUL
vIZEK, víZPARTOK 
ÉlővIlágA
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás + +

Definiálás

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás + +

Hierarchikus osztályozás

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás + +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés

Előrelépő következtetés + +

Visszalépő következtetés +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + + +

Átkódolás

Analógiák képzése +

Sorozatok képzése
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vIzek, vÍzPArtOk ÉlővIlágA

Hazai vizeink kedvező életfeltételeket biztosítanak az ott élő növényeknek és állatoknak. A vizek 
öntisztulását egysejtűek és különböző alakú baktériumok segítik elő. Ez utóbbi élőlénycsoportnak 
nincs sejtmagja, de ugyanúgy osztódással szaporodnak, mint az egysejtűek.  A legismertebb egysejtű 
a papucsállatka, a zöldszemesostoros és az óriás amőba. A hínárnövények közül egyesek a víz felszínén 
úsznak ( fonalas zöldmoszat) vagy lebegnek (apró békalencse), vagy alámerülten élnek (hínáros békaszőlő). 
Ezek a hínárnövények azért fontosak, mert nemcsak segítik a vizek öntisztulását, hanem eleséget, 
fészkelő- és búvóhelyet, valamint oxigént biztosítanak a vízi állatoknak. Miközben oxigént termelnek, 
zöld színanyaguk segítségével cukoroldatot állítanak elő. Ezért mondjuk a növényeket önellátó vagy 
termelő szervezeteknek.

Ha a lebegő planktonoktól a part felé megyünk, a hínárosba, a nádasba, majd a zsombéksáshoz jutunk. 
Onnan a rét területére érünk, majd a bokorfüzesbe, végül a fűz-nyár ligeterdőbe. A ligeterdő jellegzetes 
fája a kétlaki fehérfűz. Mivel az életterén magas a talajvízszint, főgyökérzetével nem hatol mélyre, és 
gyorsan fejlődik. Puha fája a gyufa- és papírgyártás alapanyaga. Az erdő élővilágánál megismertük 
a puhatestűek halmazába tartozó éti csigát. Rokona a tavakban és a lassú folyású vizekben az iszapba 
fúródva élő tavi kagyló. 

A csigák és kagylók közös jellemzője a mozgásra szolgáló módosult bőrizomtömlő, a belső szerve-
ket tartalmazó zsigerzacskó, a meszes váz, a köpeny, amely a ház anyagát választja ki és a petével 
történő szaporodás. A kagylók kopoltyújukkal szűrik ki a vízből a légzéshez szükséges oxigént.

A kagylóktól eltérő módon, csupasz bőrükön keresztül lélegeznek a gyűrűsférgekhez sorolható 
orvosi piócák. Ha nem vigyázunk például a Balatonban lépkedve, fogazott állkapcsukkal belemé-
lyedhetnek lábszárunkba, és vérünkkel táplálkozhatnak. A vízparton és a vizekben nagy számban 
találjuk az ízeltlábúak képviselőit. A rovarok közül a legszebbek a szitakötők, a legkellemetlenebbek a 
szúnyogok. Ez utóbbiak nőstényei vért szívnak belőlünk kellemes nyári estéken. Amíg a szúnyogok és 
a szitakötők teste három, addig a szintén ízeltlábú rákoké kettő testtájra tagolódik: fejtorra és potrohra. 
Kopoltyúval lélegeznek, öt pár járólábuk és farki úszólemezeik segítségével mozognak. Ugyan a vizek 
bizonyos mértékű öntisztulásra képesek, nem minden faj képes elviselni a szennyeződés mértékének 
növekedését. Emiatt tűnt el folyóinkból a folyami rák, és jelent meg helyette a nagyobb ellenálló-
képességű kecskerák. Mint a többi ízeltlábú, ez a faj is petével szaporodik.

A vizek leggyakoribb gerinces képviselői a halak. Úszóhólyagjuk segíti őket az emelkedésben-
süllyedésben, kopoltyújukkal veszik fel a vízben oldott oxigént. Amikor halat veszünk, a kopol-
tyúlemezek színe elárulja, mennyire friss a hal. Vizeinkben gyakori kétéltű a kecskebéka. Csupasz, 
nyálkás bőre biztosítja, hogy fejletlen tüdeje ellenére elegendő oxigénhez jusson. Erős ugrólába segíti 
a menekülésben. A halakhoz hasonlóan a kétéltűek és a hüllők is változó testhőmérsékletűek. Egy 
nagyon ismert hüllő a vízisikló, amely halakat és békákat is fogyasztó ragadozó. Mivel szárazföldi állat, 
bőre alkalmazkodott ehhez az életmódhoz. Száraz szarupikkely védi a sérülésektől és a kiszáradástól. 
A békákkal ellentétben kétágú nyelvét nem táplálékszerzésre, hanem szaglásra használja. Rokona a 
szintén a kígyókhoz tartozó keresztesvipera. Vigyázz, a vipera marása halálos is lehet!

Ősszel hűvösre fordul az idő. Sok madár a hideg és a táplálékhiány miatt elhagyja hazánkat. 
Enyhe teleken a récék inkább maradnak, áttelelnek. Leggyakrabban a tőkés récét látjuk vizeinkben. 
Mivel állandó testhőmérsékletű és mindenevő, könnyen átvészeli a téli hónapokat. Nappal a nádas-
ban keresnek menedéket egyik ellenségük, a barna rétihéja elől. Ez a ragadozó madár markoló lábával 
és tépőcsőrével könnyedén ragadja meg és tépi szét zsákmányát. Szintén a nádasban keres menedéket 
a kanalasgém, mely lapát alakú csőrével rovarokat keres a vízben. Bájos pofájú vízi ragadozó emlősünk 
a vidra. Főleg a halakat szereti, de rák, kagyló, béka, sikló is szerepel étlapján.
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1. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

hazai vizeink kedvező életfeltételeket biztosítanak az ott élő növényeknek és állatoknak. 
A vizek öntisztulását egysejtűek és  különböző alakú baktériumok segítik elő. ez utóbbi élőlénycsoport-
nak nincs sejtmagja, de ugyanúgy osztódással szaporodnak, mint az egysejtűek. Az egysejtűek életfo-
lyamatait különböző sejtszervecskék biztosítják. A legismertebb egysejtű a papucsállatka, a zöld szemes-
ostoros és az óriás amőba. A hínárnövények közül egyesek a víz felszínén úsznak (fonalas zöldmoszat) 
vagy lebegnek (apró békalencse), vagy alámerülten élnek (hínáros békaszőlő). ezek a hínárnövények 
azért fontosak, mert nemcsak segítik a vizek öntisztulását, hanem eleséget, fészkelő- és búvóhelyet, 
valamint oxigént biztosítanak a vízi állatoknak. miközben oxigént termelnek, zöld színanyaguk segítsé-
gével cukoroldatot állítanak elő. ezért mondjuk a növényeket önellátó vagy termelő szervezeteknek.

1. Feladat
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés

Mire vonatkoznak az alábbi állítások?

a) Gyorsan osztódnak.
 Nincs sejtmagjuk. Megfejtés: baktériumok
 Lebontó szervezetek. 
 Gömb, csavar vagy pálcika alakúak.

b)  Egyes képviselőik lebegő életmódot folytatnak. 
 Táplálékforrások, de búvóhelyet is biztosítanak.  Megfejtés: hínárnövények
 Segítik a vizek öntisztulását.

c)*  A vizekben  a planktonok alkotói.
 Életfolyamataikat sejtszervecskék végzik.  Megfejtés: egysejtűek
 Vannak köztük növények és állatok is.
 Segítik a vizek öntisztulását.

d)*  Az őket közvetlenül fogyasztó állatoknak redős zápfoga van.
 Az életközösségek első tagjai.  Megfejtés: növények/termelő
 Önellátók.                      szervezetek
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Biológia órán mindenki csak két egysejtűt választhatott mikroszkopikus vizsgálatra. Rajzold a négy-
zetekbe, hogy a papucsállatka, a zöld szemesostoros és az óriás amőba közül melyik kettőt vizsgálhat-
tam meg! 

3. Feladat
 kombinAtív képesség – válAsztás

Az erdei iskolában egy kis patakból és tóból anyagot kellett gyűjtenünk vizsgálatunkhoz. A tanár az 
alábbi utasítást adta: 

AZ ÉLŐLÉNy VAGy LEGyEN KÉPES NÖVÉNyI ÉS ÁLLATI MóDON IS ÉLNI, VAGy LEBEGŐ 
ÉLETMóDOT FOLyTASSON.

Karikázd be azok nevét, akik eleget tettek a feladatnak, a többiek nevét húzd át!

Anna:  Olyan élőlényt hozott, ami növényi és állati módon is képes élni, de nem folytat lebegő 
életmódot .

Péter:  Olyan élőlényt hozott, ami növényi és állati módon is képes élni, és lebegő életmódot  
folytat.

Miklós:  Olyan élőlényt hozott, ami sem növényi, sem állati módon nem képes élni, és nem 
folytat lebegő életmódot. 

Eszter:  Olyan élőlényt hozott, ami nem képes növényi és állati módon is élni, de lebegő élet-
módot folytat.

P Z A Z A P

papucsállatka (P) zöld szemesostoros (z) óriás amőba (a)
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4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Választásod szóban indokold!

a)

A többi nem önellátó szervezet.

b)

A többi egysejtű élőlény.

c)

Nem vízparti növény.
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2. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

ha a lebegő planktonoktól a part felé megyünk, a hínárosba, a nádasba, majd a zsombéksáshoz jutunk. 
onnan a rét területére érünk, majd a bokorfüzesbe, végül a fűz-nyár ligeterdőbe. A ligeterdő jellegzetes 
fája a kétlaki fehérfűz. mivel az életterén magas a talajvízszint, főgyökérzetével nem hatol mélyre, és 
gyorsan fejlődik. puha fája a gyufa- és papírgyártás alapanyaga. Az erdő élővilágánál megismertük a 
puhatestűek halmazába tartozó éti csigát. rokona a tavakban és a lassú folyású vizekben az iszapba 
fúródva élő tavi kagyló. 
A csigák és kagylók közös jellemzője a mozgásra szolgáló módosult bőrizomtömlő, a belső szerveket 
tartalmazó zsigerzacskó, a meszes váz, a köpeny, amely a ház anyagát választja ki és a petével történő 
szaporodás. A kagylók kopoltyújukkal szűrik ki a vízből a légzéshez szükséges oxigént.

1. Feladat
 rendszerező képesség – sorképzés

A szöveg alapján gyűjtsd ki, és írd a bal oldali ábrákba a vizes területek tagolódását! Ezután írd a hoz-
zájuk tartozó kisbetűket a jobb oldali négyzetekbe! 

 
plankton

gyökerező hínár

nádas

zsombéksás

rét

bokorfüzes

ligeterdő

a

e

c

d

g

b

f

c
d

g a

b

e

f
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Katáék vendégeket vártak. Különleges ételeket akartak készíteni a tányérokra: töltött csigát, sült kagy-
lót és párolt vegyes zöldséget. Minden tányérba csak kétféle ételt tettek. Írd az ételek kezdőbetűit a 
tányérok alá!

Cs – töltött csiga                             K – sült kagyló                             z – párolt zöldség

3. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Fejezd be a mondatot!

A légzéshez szükséges oxigént gáz formájában a légkörből vagy oldott állapotban a vízből tudjuk felvenni.
A tavi kagyló nem gáz formájában veszi fel az oxigént, tehát oldott állapotban a vízből veszi fel.

Z, CS K, ZCS, K

Z, K CS, ZK, CS
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4. Feladat
 deduktív gondolkodás – kvAntorok 

A tanár a tavi kagyló bemutatásakor ezt mondta: 

HA AZT A MESZES HÉJÚ ÁLLATOT LÁTJÁTOK, AMELyIKNEK NINCSEN FEJE, AKKOR AZ EGy 
KAGyLó.

Karikázd be azok nevét, akik jól következtettek, a többiekét húzd át!

Kati:  Van olyan meszes héjú állat, amelyiknek van feje.
Peti:  Egyetlen meszes héjú állatnak sincsen feje.
Zoli:  Van olyan meszes héjú állat, amelyiknek nincs feje.
Ilike: Minden meszes héjú állatnak van feje.
Anna: Nincs olyan meszes héjú állat, amelyiknek nincs feje.
Eszter: Nincs olyan meszes héjú állat, amelyiknek van feje.

Húzd alá, amelyik igaz, de nem a kijelentésből következik! Mondj rá példát!

5. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Melyik szó illik legjobban az üres téglalapokba? Írd be!

héjak                    
zsigerzacskó                    
kopoltyú                    
ék alakú láb

férgek                    
gerinctelenek                    
kagylók                    
mindenevők

osztály :: iskola = puhatestűek :: kagylók

autó :: kerék = tavi kagyló :: ék alakú láb
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3. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

A kagylóktól eltérő módon, csupasz bőrükön keresztül lélegeznek a gyűrűsférgekhez sorolható orvosi 
piócák. ha nem vigyázunk például a balatonban lépkedve, fogazott állkapcsukkal belemélyedhetnek 
lábszárunkba, és vérünkkel táplálkozhatnak. A vízparton és a vizekben nagy számban találjuk az ízelt-
lábúak képviselőit. A rovarok közül a legszebbek a szitakötők, a legkellemetlenebbek a szúnyogok. ez 
utóbbiak nőstényei vért szívnak belőlünk kellemes nyári estéken. Amíg a szúnyogok és a szitakötők 
teste három, addig a szintén ízeltlábú rákoké kettő testtájra tagolódik: fejtorra és potrohra. kopoltyú-
val lélegeznek, öt pár járólábuk és farki úszólemezeik segítségével mozognak. ugyan a vizek bizonyos 
mértékű öntisztulásra képesek, nem minden faj képes elviselni a szennyeződés mértékének növeke-
dését. emiatt tűnt el folyóinkból a folyami rák, és jelent meg helyette a nagyobb ellenálló képességű 
kecskerák. mint a többi ízeltlábú, ez a faj is petével szaporodik.

1. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd be az ábra megfelelő helyére az alábbiakat!

 

rovarok többsejtűek állatok

gerinctelenek ízeltlábúak  mocsári szúnyog

állatok

többsejtűek

gerinctelenek

ízeltlábúak

rovarok

mocsári szúnyog
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A tanár megkérte Annát, telepítsen az iskola udvarán lévő tóba gerinctelen állatokat. 
Tavi kagyló, kecskerák és mocsári csiga közül válogathatott. Hogyan alakíthatta ki Anna a kis tavat? 
Az élőlények kezdőbetűit írd a tavak mellé! 

                                                            t                          K                                       M

T K M T, K

T, M K, M M, T
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3. Feladat
 deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a) Ha egy állat teste gyűrűkből áll és bőre csupasz, nyálkás, akkor a gyűrűs férgek halmazába tartozik. 
     Az orvosi pióca teste gyűrűkből áll és bőre csupasz, nyálkás, tehát a gyűrűs férgek halmazába tar-

tozik. 

b) Ha egy ízeltlábú teste két testtájra tagolódik és öt pár járólába van, akkor a rákok közé soroljuk.
    A kecskerák fejtorra és potrohra tagolódik, és tíz járólába van, tehát a rákok közé soroljuk.

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Válaszaidat szóban indokold! 

a)

Légcsővel lélegzik, a többi állat kopoltyúval.

b)

Átváltozással fejlődik, a többiek teljes átalakulással.

c)

Ez az állat gerinces, a többi nem.
Más válasz is elfogadható, ha az indoklás jó.
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4. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

A vizek leggyakoribb gerinces képviselői a halak. Úszóhólyagjuk segíti őket az emelkedésben-süllyedés-
ben, kopoltyújukkal veszik fel a vízben oldott oxigént. Amikor halat veszünk, a kopoltyúlemezek színe 
elárulja, mennyire friss a hal. vizeinkben gyakori kétéltű a kecskebéka. csupasz, nyálkás bőre bizto-
sítja, hogy fejletlen tüdeje ellenére elegendő oxigénhez jusson. erős ugrólába segíti a menekülésben. 
A halakhoz hasonlóan a kétéltűek és a hüllők is változó testhőmérsékletűek. egy nagyon ismert hüllő a 
vízisikló, amely halakat és békákat is fogyasztó ragadozó. mivel szárazföldi állat, bőre alkalmazkodott 
ehhez az életmódhoz. száraz szarupikkely védi a sérülésektől és a kiszáradástól. A békákkal ellentét-
ben kétágú nyelvét nem táplálékszerzésre, hanem szaglásra használja. rokona a szintén a kígyókhoz 
tartozó keresztesvipera. vigyázz, a vipera marása halálos is lehet!

1. Feladat
 rendszerező képesség – felosztás

Válogasd szét az alábbiakat, és nevezd meg a csoportokat! 

a)  kopoltyú E)  úszóhólyag
B)  bőrlégzéssel kiegészült tüdős légzés f)  általában nem csupasz bőr
C)  átalakulásos fejlődés G)  alig elkülöníthető testtájak
D)  úszóhártya

HALAK KÉTÉLTűEK

E

A

G

F

C

B D
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Anita négy, védett élőlényeket ábrázoló plakátot kapott egy versenyen. Ezekből kettőt a biológia 
terem, egyet az osztályuk, egyet pedig szobája díszítésére szánt. 

Melyik két plakát kerülhetett a biológia terembe? 

l  – védett lágyszárúak H – védett hüllők
K – védett kétéltűek f  – védett fák

 

Kiderült, a két plakát élőlényei nem lehetnek egy élőlénycsoport tagjai. Karikázd be, melyik megoldá-
sok nem tesznek eleget ennek feltételnek!

L K L H

L F K F

K H H F
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3. Feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a) Minden kétéltű állat fejletlen, tagolatlan tüdővel lélegzik. 
    A vízisikló tüdeje nem tagolatlan, tehát nem kétéltű állat.

b) A hüllők olyan állatok, melyeket szarupikkelyes bőrük véd a kiszáradástól.
    A kecskebékának nincsen szarupikkelyes bőre, tehát nem hüllő.

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Választásod szóban indokold!

a)

A madarak állandó testhőmérsékletűek/melegvérűek.

b)       tarajos zápfog               kétágú nyelv               véső alakú csőr               ragadós, kiölthető nyelv 

A sikló nem táplálékszerzésre használt szerve.
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5. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

ősszel hűvösre fordul az idő. sok madár a hideg és a táplálékhiány miatt elhagyja hazánkat. enyhe 
teleken a récék inkább maradnak, áttelelnek. leggyakrabban a tőkés récét látjuk vizeinkben. mivel 
állandó testhőmérsékletű és mindenevő, könnyen átvészeli a téli hónapokat. 
nappal a nádasban keresnek menedéket egyik ellenségük, a barna rétihéja elől. 
ez a ragadozó madár markoló lábával és tépőcsőrével könnyedén ragadja meg és tépi szét zsákmányát. 
szintén a nádasban keres menedéket a kanalasgém, mely lapát alakú csőrével rovarokat keres a víz-
ben. 
bájos pofájú vízi ragadozó emlősünk a vidra. főleg a halakat szereti, de rák, kagyló, béka, sikló is sze-
repel étlapján.

1. Feladat
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés

Mire vonatkoznak az alábbi állítások?

Állandó testhőmérsékletű gerincesek.
Mellső végtagjuk módosult. Megoldás: madarak
Van közöttük állandó és költöző faj is.

2.  Feladat
  deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés, 

válAsztó következtetés

Fejezd be a mondatokat! 

a)  Ha egy állat állandó testhőmérsékletű, akkor életfolyamatai nem lassulnak le hideg időben. 
     A tőkés réce állandó testhőmérsékletű, tehát életfolyamatai nem lassulnak le hideg időben.

b)   Egy gerinces állat vagy nem meszes héjú tojással szaporodik, vagy nem a madarak csoportjába 
tartozik. 

     A barna rétihéja a madarak csoportjába tartozik, tehát meszes héjú tojással szaporodik.

c)*  Egy emlős vagy nem fogyaszt növényeket, vagy nem ragadozó. 
     A vidra nem fogyaszt növényeket, tehát ragadozó.
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3. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

Az erdei iskolában a gyerekek három állatot vehettek közelről is szemügyre a tóparton lévő elkülöní-
tett kis területen: a tőkés récét, a vidrát és a kanalas gémet. 
Ők választhatták ki, milyen sorrendben szeretnék megismerni azokat. Milyen sorrendeket javasolhat-
tak lapjukon a gyerekek? Írd a lehetséges sorrendeket a rajzok alá!

r – tőkés réce                     v – vidra                     K – kanalas gém

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Választásod szóban indokold!

a)                 vidra                 kecskebéka                 barna rétihéja                 tőkés réce 

A többi állatnak az ujjai között úszóhártya feszül.

b)                 vízisikló                 kanalasgém                 vidra                 barna rétihéja

A vidra elevenszülő, a többi tojással szaporodik.
Más jó megoldás is elfogadható, ha az indoklás jó!

R, V, K R, K, V V, K, R

V, R, K K, R, V K, V, R



5. MODUL
A FüvES TERüLETEK 
ÉlővIlágA
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás +

Definiálás

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás + + +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés

Előrelépő következtetés +

Visszalépő következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás +

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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A füves területek ÉlővIlágA

A füves területek olyan életközösségek, ahol az uralkodó növények a fűfélék. A környezeti tényezők 
olyan szélsőségesek, hogy a fűfélék (aljfüvek és szálfüvek) nagy alkalmazkodóképességet fejlesztettek ki 
a túlélésre: mellékgyökérzetük mélyre hatoló, leveleik keskenyek, szalmaszáruk hajlékony, sok virág-
port termelnek, gyorsan növekednek. Az egyszikű, tehát egy sziklevéllel csírázó fűfélék virágai jel-
legtelenek, de a mezőkön, réteken sokféle szép virágú egy- és kétszikű is nyílik. Az egyszikű, évelő 
nősziromfélék közül leggyakoribb a sárga nőszirom, amely a nedves rétek lakója. A kétszikűek képviselői 
például a nedves réteken a mocsári gólyahír vagy a réti boglárka, a száraz réteken a lila színű mezei zsálya. 
Megporzásukhoz ezek a zárvatermő növények színes sziromleveleikkel, nektárjukkal csalogatják a 
rovarokat.

Egy tavaszi vasárnap szép, vadvirágoktól tarkálló réten kirándultunk. A kicsik a pongyola pity-
pang virágzatát fújták egymás hajába. Mint minden kétszikű, ez a virág is főgyökérzetű. Gyökere 
hashajtó, májműködést javító és vértisztító hatású. Ha még virágzás előtt szedjük le lándzsa alakú 
leveleit, akkor abból finom salátát készíthetünk. 

A nagyobb gyerekek ízeltlábúakat kerestek. Látták a teljes átalakulással fejlődő káposztalepkét, 
amely pödörnyelvével nektárt szívogatott. Estefelé ciripelő hangot hallottak. A hang gazdája a mezei 
zsálya csipkés szélű levelén ült. óvatosan meg akarták fogni a ciripelő olasz sáskát, de az erőteljes 
ugrólábaival hatalmasat ugorva elillant. Rokonai a szintén a rovarokhoz tartozó, testénél hosszabb 
csápú zöld lombszöcske és a testhossznyi csápú mezei tücsök. A sáskák, szöcskék és tücskök petéiből a 
kifejlett példányokhoz hasonló kis rovarok kelnek ki. Ezek a lárvák nem bábozódnak be, csak növe-
kednek, és közben vedlenek. Ez az egyedfejlődés a kifejlés.

A déli órákban néhányan láttak egy kis hüllőt, a gyors mozgású fürge gyíkot. Energiáját a nap 
melegétől nyeri, ezért alkonyatkor már lelassul, és inkább föld alatti üregekbe bújik. Tápláléka főleg 
rovar, de megeszi a gilisztákat, pókokat vagy a növényi részeket fogyasztó csigákat is. Hasonlóan 
változó testhőmérsékletű és táplálkozású állat a kétéltűek egyik képviselője, a zöld varangy. Mivel 
bőre csupasz, nyálkás, ezért nappal nem merészkedik elő. üregekben vagy a fűben lapul meg. Közös 
ellenségük a fehér gólya és a sün.

Az állatok nemcsak menedékül, hanem lakhelyül is választják a talajt. A füves területek egyik 
jellemző talajlakó emlőse a ragadozó vakondok. Ásólábával gyorsan halad előre alagútját ásva. A va- 
kondok elsősorban rovarevő, de megeszi a férgeket, csigákat, békákat is. A vakondok, az ürge, a giliszta 
járatok ásásával lazítják a talajt. Így a talajba a levegő behatol, kellő mennyiségű oxigént biztosítva a 
lebontó szervezetek tevékenységéhez.

A mezei pocok szintén járatokat készít a föld alatt. Rágcsáló, növényevő ő is, mint a mezei nyúl. Ez 
utóbbi állatot rejtőszíne miatt nehezen vehetjük észre. A kecskebékához hasonlóan erős hátsó lábai, 
az ugrólábai segítik a menekülésben.

A fűben pihenve a gyerekek a madarak néhány képviselőjére lettek figyelmesek. 
A védett fehér gólya ék alakú csőrével éppen egy mezei pocokra csapott le. Ezt a madarat gázló-

lába segíti a mocsaras területeken való biztonságos lépkedésben. A vetési varjú lépegető lábával, vas-
tag csőrével magvak, rovarok, egerek után kutatott. A szarka nem jutott rágcsálókhoz a gólya és a 
varjú mellett, de mert mindenevő, csigákat és gyümölcsöket kezdett keresni. A fácánra vadász lesett, 
de ez a madár nappal a bokros területeken pihen. A mező felett vörös vércse és barna rétihéja keringett 
zsákmányra várva. A kisebb emlősöket és madarakat, valamint hüllőket markolólábukkal elkapják, 
tépőcsőrükkel segítve táplálékszerzésüket.
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1. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

A füves területek olyan életközösségek, ahol az uralkodó növények a fűfélék. A környezeti tényezők 
olyan szélsőségesek, hogy a fűfélék (aljfüvek és szálfüvek) nagy alkalmazkodóképességet fejlesztettek ki 
a túlélésre: mellékgyökérzetük mélyre hatoló, leveleik keskenyek, szalmaszáruk hajlékony, sok virágport 
termelnek, gyorsan növekednek. 
Az egyszikű, tehát egy sziklevéllel csírázó fűfélék virágai jellegtelenek, de a mezőkön, réteken sokféle 
szép virágú egy- és kétszikű is nyílik. Az egyszikű, évelő nősziromfélék közül leggyakoribb a sárga nőszi-
rom, amely a nedves rétek lakója. 
A kétszikűek képviselői például a nedves réteken a mocsári gólyahír vagy a réti boglárka, a száraz 
réteken a lila színű mezei zsálya. megporzásukhoz ezek a zárvatermő növények színes sziromleveleik-
kel, nektárjukkal csalogatják a rovarokat.

1. Feladat
 rendszerező képesség – felosztás

Az alábbiakban két életközösség jellemzői keveredtek össze. Válogasd szét az adott jellemzőket, és 
nevezd meg a két életközösséget!

a)  kevés búvóhely f)  sok a napfény
B)  kicsi a hőingás G)  a szél ereje nem erős
C)  a csapadék eloszlása egyenletes H)  a fény mennyisége nem egyenletes eloszlású
D)  a szél szabadon jár
E)  cserjék védik a széltől és a hófúvástól

erdő füves területek

E

G

H

B A

FD

C
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Anna és Eszter olyan üdvözlőlapokat akart készíteni, amelyek mindegyikén kétféle mezei virág képe 
látható. Anna a mocsári gólyahírről, a réti boglárkáról és a mezei zsályáról hozott képet, Eszter a sárga 
nősziromról és a védett nyílfűről. 

Milyen virágokat ábrázolhattak a képek, ha mindegyiken az egyik növény Annától, a másik Esztertől 
származott? 
Írd a betűket az alábbi lapokra!

Anna által hozott növények: mocsári gólyahír, réti boglárka, mezei zsálya
Eszter által hozott növények: sárga nőszirom, nyílfű

G – mocsári gólyahír                B – réti boglárka                zs – mezei zsálya

n – sárga nőszirom                ny – nyílfű

Karikázd be, melyek azok a képeslapok, amelyek azonos levélerezetű növényeket ábrázolnak!

G – N B – N Zs – N

B – Ny G – Ny Zs – Ny
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3. Feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés,  
 lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatokat!

a) A zárvatermő növények vagy egyszikűek, vagy kétszikűek.
    A fűfélék nem kétszikűek, tehát egyszikűek.

b) A zárvatermő növények levelei vagy főeresek, vagy párhuzamos erezetűek.
    A fűfélék levelei nem főeresek, tehát párhuzamos erezetűek.

c)  Ha a szárazföld belsejében élő fűfélék kevés vízhez jutnak, akkor a körülményekhez úgy alkalmaz-
kodnak, hogy keskeny leveleket növesztenek; és ha keskeny leveleket növesztenek, akkor kevés 
vizet párologtatnak el.

    A fűfélék általában kevés vízhez jutnak, tehát kevés vizet párologtatnak el.

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Választásodat szóban indokold!

a) főeres levél                kétnemű virágtakaró                két sziklevél                mellékgyökérzet 
 
Ez nem a kétszikűekre jellemző.

b) mocsári gólyahír                sárga nőszirom                mezei zsálya                réti boglárka  

Nem a nedves réteken él.
Minden jó megoldás elfogadható, ha jó az indoklás!
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5. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Melyik szó illik az üres téglalapba? Írd be!

réti boglárka                    
mezei zsálya                    
angolperje                    
pongyola pitypang

 

haszonnövény :: napraforgó = takarmánynövény :: angolperje
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2. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

egy tavaszi vasárnap szép, vadvirágoktól tarkálló réten kirándultunk. A kicsik a pongyola pitypang 
virágzatát fújták egymás hajába. mint minden kétszikű, ez a növény is főgyökérzetű. gyökere hashajtó, 
májműködést javító és vértisztító hatású. ha még virágzás előtt szedjük le lándzsa alakú leveleit, akkor 
abból finom salátát készíthetünk. 
A nagyobb gyerekek ízeltlábúakat kerestek. látták a teljes átalakulással fejlődő káposztalepkét, amely 
pödörnyelvével nektárt nyalogatott. estefelé ciripelő hangot hallottak. A hang gazdája a mezei zsálya 
csipkés szélű levelén ült. óvatosan meg akarták fogni a ciripelő olasz sáskát, de az erőteljes ugrólába-
ival hatalmasat ugorva elillant. rokonai a szintén a rovarokhoz tartozó, testénél hosszabb csápú zöld 
lombszöcske és a testhossznyi csápú mezei tücsök. A sáskák, szöcskék és tücskök petéiből a kifejlett 
példányokhoz hasonló kis rovarok kelnek ki. ezek a lárvák nem bábozódnak be, csak növekednek, és 
közben vedlenek. ez az egyedfejlődés a kifejlés.

1. Feladat
 rendszerező képesség – hAlmAzképzés

Mire vonatkoznak az alábbi állítások?

Nincsen belső, szilárd vázuk.
Tagjainak két vagy három testtája van. Megfejtés: ízeltlábúak
Egyedfejlődésük változatos.
Mozgásukat nemcsak lábak segítik.

2. Feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Az olasz sáska, a zöld lombszöcske, a mezei tücsök és egy eltévedt botsáska ugróversenyt rendezett. 
Az első fordulóból melyik két állat juthatott tovább? Sorold fel az összes lehetőséget.

o – olasz sáska             z – zöld lombszöcske             M – mezei tücsök             B – botsáska

O Z Z M M B B O O M Z B
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3. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd be az ábra megfelelő részére az alábbiakat!

hajtásos növény többsejtűek kétszikűek

növények pongyolapitypang zárvatermők

hajtásos növény

többsejtűek

kétszikűek

növények

pongyola-
pitypang

zárvatermők
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4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Választásodat szóban indokold!

a)          káposztalepke             mezei tücsök             olasz sáska             zöld lombszöcske 

Teljes átalakulással fejlődik.

b)          pongyolapitypang             réti boglárka             mezei zsálya              angolperje 

Fűféle, illetve egyszikű.

c)          erdei pajzsika             mezei zsálya             angolperje             mocsári gólyahír 

Spórával szaporodik.
Minden jó megoldás elfogadható, ha jó az indoklás!

5.  Feladat
 deduktív felAdAtok – visszAlépő következtetés

Fejezd be a mondatot!

A teljes átalakulással fejlődő rovarok esetében kialakul a bábállapot is.
A sáskák, szöcskék és tücskök fejlődésében nem alakul ki a bábállapot, tehát nem teljes átalakulással 
fejlődnek.
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3. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

A déli órákban néhányan láttak egy kis hüllőt, a gyors mozgású fürge gyíkot. energiáját a nap melegé-
től nyeri, ezért alkonyatkor már lelassul, és inkább föld alatti üregekbe bújik. tápláléka főleg rovar, de 
megeszi a gilisztákat, pókokat, vagy a növényi részeket fogyasztó csigákat is. 
hasonlóan változó testhőmérsékletű és táplálkozású állat a kétéltűek egyik képviselője, a zöld varangy. 
mivel bőre csupasz, nyálkás, ezért nappal nem merészkedik elő. Üregekben vagy a fűben lapul meg. 
közös ellenségük a fehér gólya és a sün.

1. Feladat
 rendszerező képesség – sorképzés

Alkoss táplálékláncot az alábbi élőlényekből!

fürge gyík                    fűfélék                    fehér gólya                    olasz sáska

2. Feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A gyerekeknek ügyességi versenyt rendeztek, hogy ki tud minél több állatot lefényképezni az aláb-
biak közül: fürge gyík, barna varangy, keleti sün. Amelyik állatot sikerült lefényképezni, annak nevét 
fel kellett írniuk egy lapra. Mi állhatott Anna lapján? 
Írd a betűket a lapra!

Gy – fürge gyík                v – barna varangy                s – keleti sün

fűfélék olasz sáska fürge gyík fehér gólya

Gy, V Gy, S V, S

V S Gy, V, S

Gy

–
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3. Feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatot!

Ha egy állat a kétéltűekhez tartozik, akkor a tüdeje fejletlen; és ha a tüdeje fejletlen, akkor a légzését 
a csupasz, nyálkás bőre is segíti.
A barna varangy kétéltű, tehát a légzését a csupasz, nyálkás bőre is segíti.

4. Feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Melyik nem illik a többi közé? Húzd át! Választásodat szóban indokold!

A fehér gólya, mert a többi állat változó testhőmérsékletű, vagy: a leső harcsa, mert vízben él.
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4. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

Az állatok nemcsak menedékül, hanem lakhelyül is választják a talajt. A füves területek egyik jellemző 
talajlakó emlőse a ragadozó vakondok. ásólábával gyorsan halad előre alagútját ásva. A vakondok 
elsősorban rovarevő, de megeszi a férgeket, csigákat, békákat is. A vakondok, az ürge, a giliszta járatok 
ásásával lazítják a talajt. így a talajba a levegő behatol, kellő mennyiségű oxigént biztosítva a lebontó 
szervezetek tevékenységéhez.
A mezei pocok szintén járatokat készít a föld alatt. rágcsáló, növényevő ő is, mint a mezei nyúl. ez 
utóbbi állatot rejtőszíne miatt nehezen vehetjük észre. A kecskebékához hasonlóan erős hátsó lábai, az 
ugrólábai segítik a menekülésben.

1. Feladat
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Az alábbi szavak felhasználásával töltsd ki az ábrát!

rágcsálók          emlősök          hüllők          gerincesek          ragadozók          kétéltűek

          mindenevők          madarak          növényevők

rágcsálók

ragadozók

növényevők

mindenevők

kétéltűek

madarak

hüllők

emlősök

gerincesek
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2. Feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

A kis vakondoknak az anyukája gilisztákat, csigákat és rovarokat kínált ebédre. Bőségesen ehetett, de 
mindenből csak egyszer fogyaszthatott. Sorold fel, milyen sorrendben fogyaszthatta el az ebédjét!

G – giliszta                C – csiga                r – rovar

3. Feladat
 deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés

Fejezd be a mondatot!

A talajban élő állatok a járatok ásása közben lazítják a talajt.
A vakondok talajlakó, tehát ásás közben lazítja a talajt.

G C R G R C C G R

R C GC R G R G C
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4. Feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Melyik szó illik az üres téglalapba? Írd be!

a)

rejtőszín                    
ugróláb                    
redős zápfog                    
állat

b)

ugróláb                    
metszőfog                    
ásóláb                    
éles, csúcsos zápfog

bicikli :: kerék = mezei nyúl :: ugróláb

favágó :: balta = vakondok :: ásóláb
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5. EGYSÉG

OLVASD EL A SZÖVEGET!

A fűben pihenve a gyerekek a madarak néhány képviselőjére lettek figyelmesek. 
A védett fehér gólya ék alakú csőrével éppen egy mezei pocokra csapott le. ezt a madarat gázlólába 
segíti a mocsaras területeken való biztonságos lépkedésben. A vetési varjú lépegető lábával, vastag 
csőrével magvak, rovarok, egerek után kutatott. A szarka nem jutott rágcsálókhoz a gólya és a varjú 
mellett, de mert mindenevő, csigákat és gyümölcsöket kezdett keresni. A fácánra vadász lesett, de 
ez a madár nappal a bokros területeken pihen. A mező felett vörös vércse és barna rétihéja kerin-
gett zsákmányra várva. A kisebb emlősöket és madarakat, valamint hüllőket markolólábukkal elkapják, 
tépőcsőrükkel segítve táplálékszerzésüket.

1. Feladat
 rendszerező képesség – sorképzés

A szöveg alapján töltsd ki az ábrát, és alkoss táplálékláncokat!

a)    

b)

c)

2. Feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

Csaba a következő madarakat látta távcsövével: barna rétihéja, fehér gólya és 
vörös vércse. Az egyikről diaképet készített, a másikat csak lerajzolta. Milyen 
sorrendben tehette?  

B – barna rétihéja                f – fehér gólya                v – vörös vércse 

fű olasz sáska fürge gyík barna rétihéja

fű olasz sáska barna varangy fehér gólya

magvak mezei pocok vörös vércse

diakép rajz

B V V B V F

F V B F F B
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3. Feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a) A ragadozó madaraknak markolólábuk van.
    A fácánnak nincs markolólába, tehát nem ragadozó madár.

b) Ha egy madár mindenevő, akkor növényi részeket is és állatokat is fogyaszt.
    A vörös vércse nem eszik növényi részeket is és állatokat, tehát nem mindenevő.

4. Feladat
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd be az ábra megfelelő helyére az alábbiakat!

gázlómadár gerinces állat madár  fehér gólya

gerinces állat

madár

gázló madár

fehér gólya
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5. Feladat
 rendszerező képesség – sorképzés 
 induktív gondolkodás – átkódolás

a)  Készítsd el a pontsorra azt a táplálékláncot, ami a következő élőlényekkel kialakulhat egy füves 
területen! Válaszodat indokold!

ürge               angolperje               talajbaktériumok               gombák               egerészölyv

angolperje      ürge      egerészölyv      talajbaktériumok, gombák

b) A minta alapján folytasd!

    talajbaktériumok, gombák + angolperje    =         ürge

    angolperje                             + ürge               =         egerészölyv

    ürge                                        + egerészölyv  =         talajbaktériumok, gombák


