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évszakok

Figyeld meg az évszakok változását a kép alapján!
Milyen változásokat vettél észre a fán?

Sorold fel az évszakokat! A képek segítenek!

Hallgasd meg a verset!

Mondjátok el a fenti képek segítségével, melyik évszakhoz mely hónapok tartoznak!

Anna Pfeiffer: Első könyvem az évszakokról (Canissa Kiadó)

A januárt hóban töltöd, 
februárban medve dörmög. 

Márciusban a hó ritka,
az április bohóc firka. 

Május: nyílik száz virág,
–kék ibolyák, orgonák.

Júniusban gyakran ázol,
júliusban vár a tábor.

Augusztusban dinnyét eszel,
szeptemberben diák leszel.
Októberben a lomb sárga,

–zizegve hull le a sárba.
Zimankós a november,

s Télapót hoz a december.

(Kátay Béla: Hónapok számolása)
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az év 12 hónapból áll. Minden évszakhoz 3 hónap tartozik.

4

tavasz nyár ősz tél
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időjárás
Legyetek ti a meteorológusok! Alkossatok négy csoportot! Mindegyik csoport válasszon 
egy képet! Mondjátok el, milyen idő várható, és melyik évszakra jellemző az adott 
időjárás! Adjatok az időjárásnak megfelelő öltözködési tanácsokat és szabadidős 
programjavaslatokat!
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Helyezzétek el az iskolátok udvarán a következő eszközöket: hőmérő, egy üres 
mérőe dény, szélforgó. (Az utóbbit magatok is elkészíthetitek!)
Minden nap nézzétek meg a következőket:
- Milyen hőmérsékletet jelez a hőmérő?
- Mennyi csapadék esett?
- Fúj-e szél?
Megfigyeléseiteket jelekkel ábrázoljátok a munkafüzetben!

3 Milyen csapadékfajtákat ismersz?
Sorold fel!

A szél különböző erősségű lehet.
Figyeld meg a képeket, s meséld el, hol fújhat a leggyengébb, s hol a legerősebb szél!4

5 Mit gondolsz, mikor hasznos a szél?

Sorold fel az időjárás szélsőséges eseteit a képek segítségével!

Mit jelent a közmondás: „Májusi eső aranyat ér!”? Beszéljétek meg!

A szél alakítja a felhőket, formájukból megjósolható a várható időjárás. 
Figyeld meg az égbolton a felhők mennyiségét, alakját!
Melyiknél számíthatunk esőre, melyiknél napsütésre?

Melyik felhő miről kaphatta a nevét?
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az időjárás a hőmérséklet, a napsugárzás,  
a csapadék és a szél folytonos változása.
a szélsőséges időjárás károkat okozhat,
és az emberek életét is veszélyeztetheti.

Mi Micsoda Junior: Az időjárás (Tessloff és Babilon Kiadó)
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az ősz

Milyen az időjárás ősszel? 
Megfigyelési táblázatok alapján beszéljétek meg!

Hogyan őrizhetjük meg a téli hónapokra az ősszel  
megérett gyümölcsöket, zöldségeket?
Beszéljétek meg!
Mit készíthetünk belőlük?

Mi történik ősszel? Mesélj a képről!

Az ősz jellemző munkálataira ismerhetsz a képeken. 
Melyikben vettél már részt? Mesélj róla!

növények
átteleltetésedióveréskrumpliszedésalmaszedésszőlőszüret
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5 Hogyan készülnek az állatok az ősz beköszöntével a télre?

Ki nem öltözött az őszi időjárásnak megfelelően?
Mondd el, mik lehetnek a helytelen öltözködés következményei! 6

7
Gyakran esik az eső.

Elsárgulnak, lehullanak a levelek.

Az állatok a télre készülődnek.

Sokat süt a nap, kánikula van.

Virágoznak a gyümölcsfák.

Elolvad a hótakaró.

ősszel (szeptember, október, november) beköszönt a hideg idő, 
gyakori esőzéssel, széllel. a fák és a bokrok egy része lehullatja 
a leveleit.az állatok télre készülődnek: táplálékot gyűjtenek, 
vastagabb bundát növesztenek, illetve egyes állatok melegebb 
tájra költöznek.

Válaszd ki, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak az őszre!
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a tél

Milyen az időjárás télen? 
Megfigyelési táblázatok alapján beszéljétek meg!

Mi történik télen? Mesélj a képről!

Kössetek madzagra felfűzött különböző madáreleségeket egy faágra!
Figyeljétek meg, melyik eleség a legkedveltebb a madarak között!

Milyen állatokról kell gondoskodni télen? Sorolj fel néhányat!

1

2 Hallgasd meg Zelk Zoltán Téli fák című versét!

Melyik fa zöldell télen is?

Nem fáztok, ti téli fák,
mikor meztelen az ág? 
Eldobták a nyári zöld
S az őszi aranyruhát.

Ejnye, ejnye, téli fák,
ez aztán a furcsaság:
Hideg télben levetkőztök,
Nyáron viseltek ruhát!
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7 Mi történik az állatokkal télen?

A képen a következő madarakat láthatjátok:
1) széncinege, 2) füstifecske, 3) sárgarigó, 4) házi veréb, 5) harkály, 6) vörösbegy.
Melyikről kell télen gondoskodnunk? Mit gondoltok, miért?

Bori még óvodás. Segíts neki a téli ruhák kiválasztásában!
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1 2 3 4 5 6

leghidegebb évszakunk a tél (december, január, február).  
sok fa kopaszon áll, de vannak olyanok, amelyek még télen  
is zöldellnek. az állatok egy része téli álmot alszik, mások vastag 
bundát növesztenek. az emberek rétegesen öltözködnek.
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a tavasz

Milyen az időjárás tavasszal? 
Megfigyelési táblázatotok alapján beszéljétek meg!

Mi történik tavasszal? Mesélj a képről!

Hallgasd meg Zelk Zoltán Csilingel a gyöngyvirág című versét!

Csilingel a kis gyöngyvirág.
Fehér a ruhája,
meghívja a virágokat
tavaszesti bálra.

Öltözködik az orgona,
lila a ruhája,
kivirít a kankalin, a
szegfű és a mályva.

A vadrózsa rájuk nevet,
bolondos a kedve,
a rigó is füttyent egyet:
hej, mi lesz itt este!

Táncra perdül a sok virág,
illat száll a légben,
őrt állnak a gesztenyefák,
illemtudón, szépen.

A szellő is megfürdik a 
virágillatárban,
s arra ébredünk fel reggel:
napsugaras nyár van.
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Válassz ki egyet a tavaszi munkák közül!

Mi történik az állatokkal tavasszal?

Melyik lány öltözött az évszaknak megfelelően?
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a tavasz (március, április, május) beköszöntével melegebb  
lesz az idő és hosszabbak a nappalok. a növények rügyeznek,  
majd virágoznak. az állatok elhagyják téli búvóhe lyüket.  
a költözőmadarak megérkeznek, fészket építenek.

Beszéljétek meg, milyen munkák vannak ilyenkor a kertben!
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a nyár

Milyen az időjárás nyáron? 
Megfigyelési táblázatotok alapján beszéljétek meg!1

Hallgasd meg Kányádi Sándor Kánikula című versét!

Mi történik nyáron? Mesélj a képről!

2
Kutyameleg, kánikula,
nyelvét kiveti a kutya,
budákol, a tűző, heves
nap elől árnyékot keres.

De alighogy hűvösre lel
s leheverne, költözni kell:
falja az árnyékot a nap,
s az ebbe is beleharap.

Pillognak a récék, libák,
nem csinálnak most galibát;
kiapadt a kicsi patak,
mint a cérna, kettészakadt.

Itt-ott ha még van is, ami
víznek mondható valami,
odamennek a bivalyok,
s kimártják a kis patakot.

Egyedül egy árva csacsi
hangját lehet csak hallani,
megereszt egy bátor iá-t,
esőért az égre kiált.
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Nyáron érik be a szántóföldeken a búza, amelyet ősszel vagy tavasszal vetnek el. 
Miért nevezték nagymamáink a búzát „élet”-nek? A búzából lisztet őrölnek. 
Válaszd ki az alábbi élelmiszerek közül, mit készítenek lisztből!

Mi történik az állatokkal nyáron?

A nyári szünet sok érdekességet, vidámságot tartogat, de veszélyeket is rejt magában. 
Melyik gyerek sodorja magát veszélyes helyzetbe? Miért? Beszéljétek meg!
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a nyár (június, július, augusztus) a legmelegebb 
évszak. a növények zöldellnek. a gyümölcsfák érlelik 
terméseiket. az állatok kicsinyeiket táplálják, nevelik.
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 Március: kiszehajtás. A kisze, lánynak öltöztetett szalmabáb volt.  
A kiszebáb égetésekor ezt énekelték:

Haj ki, kiszi, kiszőce, 
a másik határba. 
Gyere bé, sódar, 
a mi kis kamránkba. 
Kivisszük a betegséget, 
behozzuk az egészséget. 
Haj ki, kiszi, haj!

 december, luca nap: búza ültetése.

 április, Húsvét: locsolkodás.

 Február: farsangolás.

 június, szent iván éj: tűzugrás. A szalmából és a többféle fából  
megrakott tűz fölött a hagyomány szerint a lányok átugráltak,  
amíg a fiúk azt figyelték, ki mozog közülük a legtetszetősebben.  
Az ugrások magasságából és irányából is sokféle jövendölést olvastak ki.

 augusztus 20.: E napot nemcsak manapság tartják  
az új kenyér ünnepének. Régen is e napon sütöttek először  
új búzából őrölt kenyeret.

kalEndáriUM
Az embereket mindig is érdekelte az időjárás.  
Régen a természet és az állatok változásából következtettek az időjárásra.  
A feladatok elvégzésével kalendáriumot kaptok.

Alkossatok 4 csoportot! Minden csoport húzzon egy évszakot! A csoporton belül 
is osszátok fel a feladatokat! 15 percet kaptok a feladatok elvégzésére. Utána egy 
csomagolópapírra ragasszátok fel a munkátokat, és ismertessétek a többi csoporttal is!

A mellékletben lévő népi megfigyelésekből vágjátok ki és ragasszátok fel egy rajzlapra 
azokat, melyek a ti évszakotokra vonatkoznak! 
Rendezzétek őket hónapok, napok szerint sorba!

Válasszátok ki a ti évszakotokra jellemző népszokásokat! 
Ezeket is írjátok le egy rajzlapra!
Az egyiket játsszátok el!

népszokások:

 szeptember 29., Mihály-nap: nemcsak azért mentek a vásárba,  
hogy megvegyék, amire szükségük volt. Ez szórakozást, ismerkedést,  
hírszerzést is jelentett az embereknek. Sok árus mondókával csalogatta  
a vevőket: Asszonyok, asszonyok, gatyamadzag, vékony madzag,  
vastag madzag, széles madzag. Tessék kérni!

 október: szüret. Ekkor szedik le a szőlőt,  
és készítenek mustot, bort.

 Március: zöldág-járás. A tél elmúlását, a tavasz eljövetelét ünneplik.  
A gyerekek kettesével kézen fogva felsorakoznak. A sor mindkét végén  
a zöld ágból kaput tartanak. A sor vége átbújik a sor elején lévő kapu alatt,  
így vonulnak. Közben a Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske  
kezdetű dalt éneklik.
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Tervezzetek az évszaknak megfelelő  
öltözéket egy lánynak és egy fiúnak!  
Régi korok ruháiból is választhattok!

Régen a hónapokat nem így mondták, másképp nevezték. Olvasd el hogyan!4
január: boldogasszony hava – télhó
Február: böjtelő hava – télutó hó
Március: böjtmása hava – tavaszelő hó
április: Szent György hava – tavaszhó
Május: Pünkösd hava – tavaszutó hó
június: Szent Iván hava – nyárelő hó

július: Szent Jakab hava – nyárhó
augusztus: Kisasszony hava – nyárutó hó
szeptember: Szent Mihály hava – őszelő hó
október: Mindszent hava – őszhó
november: Szent András hava – őszutó
december: Karácsony hava – télelő hó




