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Óraszám/ 

Number 

of lesson 

Tananyag, téma Topics Tevékenység Activities 

1 Nyári szünet Summer 

holiday 

Beszélgetés a nyári 

élményekről, 

ismerkedés, 

tervezett 

tevékenységek a 

tanév folyamán  

Talking about the 

summer experiences, 

getting to know each 

other, our planned 

projects for all year 

around 

2-3-4 Iskolai 

rendezvényre vásári 

portéka készítése 

vegyes technikával  

Making 

things to sell 

in the fair. 

Tervezés, nyírás, 

festés ragasztás 

(hernyó és pillangó 

készítése WC papír 

hengerből) 

Planning, cutting, 

painting sticking 

(caterpillar and 

butterfly from toilet 

paper tubes) 

5-6 Halloween 

cica/denevér spatula 

kerítésen 

Halloween 

cat/bat on 

spatula fence 

Festés, nyírás, 

ragasztás 

Painting, cutting 

sticking 

        7 Halloween tök Halloween 

pumpkin 

Hajtogatás Folding 

8 Parafadugó 

nyomatok 

Wine cork 

stamps 

Nyomatok készítése Making stamps 

9 Levélkép Leaf 

creatures 

Levelek vizsgálata, 

tervezés, 

elvonatkoztatás 

Examination of 

leaves, planning, 

abstraction 

10 Őszi erdő Autumn 

forest 

Tenyérnyomatok Handprints 

11 Levélnyomat Leaf print Festés, 

nyomatkészítés 

Painting, making 

prints 

12 Mikulás Santa Claus  Mikulás készítése 

műanyag kanálból 

Making Santa Claus 

from pastic spoon 

13 Téli dekoráció Winter 

decoration 

Hóember készítése 

arctisztító 

lapocskákból 

Making snowman 

from cotton wool 

pads 



     

14 Karácsony  Christmas Karácsonyi ajándék 

készítése0 

Making Christmas 

presents 

15 Házimunka a 

családban, 

munkamegosztás, 

veszélyek, 

 

Sharing 

housework in 

the family, 

dangerous 

situations  

Házimunkák 

csoportosítása, női- 

és férfimunkák 

Grouping housework 

activities, male and 

female activities 

16 A papír 

tulajdonságainak 

vizsgálata 

Examination 

of different 

types of 

paper 

Papír nyírása, 

hajtása 

Cutting and folding 

paper 

17 A papír nedvszívó 

képessége 

The damp-

absorbing 

feature of 

paper 

Papírhajók 

hajtogatása és 

úsztatása 

Folding paper boats 

and putting them 

into water 

18 A papír The paper Ajándék doboz 

készitése 

Making a gift box 

19 A levél útja a 

feladótól a 

címzettig. A helyes 

címzési mód 

The way of 

letters from 

the sender to 

the reciever. 

The right 

way of 

addressing  

A postai munka. 

Boríték címzése 

Working at the post 

office. Addressing 

an envelope 

20 A pénz szerepe. A 

takarékosság 

fontossága 

The 

importance 

of money and 

spearing 

Árak, családi 

pénzbeosztás 

megbeszélése 

Talking about prices 

and deviding money 

int he family 

21 A különböző 

textilfajták és 

készítésük. 

Március 15. jelképei 

The different 

kinds of 

teztile and 

how they are 

made 

Beszélgetés, képek 

csoportosítása. 

Magyar jelképek 

Talking and 

grouping pictures. 

Making a Hungarian 

symbol.  

22-23 A textil 

megmunkálása  

Working 

with textil  

Fonás, varrás Spinning, sewing 

24 Papír és textil 

különböző 

tulajdonságainak 

egyesítése egy 

munkadarabon  

Working 

with paper 

and textile 

combination 

Farsangi álarc 

készításe 

Making a Carnival 

mask 

25 Rostos anyakog és 

tulajdonságaik 

Natural fibers 

and their 

feature 

Száraz ás áztatott 

anyagok vizsgálata 

Testing dry and 

damp materials 

26 Kukoricacsuhé vagy 

gyékény 

megmunkálása 

Working 

with corn 

husk or 

bulrush 

Szalvétagyűrű 

készítése 

Making napkin rings 

27 Vízi jármű készítése 

áztatott kukorica 

Modelling a 

water vehicle 

Tutaj készítése Modelling a raft 



szárból  from  the 

stem of corn 

28 Húsvéti jelképek és 

szokások 

Easter 

symbols and 

customs 

Húsvéti jelkép 

készitése 

Making an Easter 

symbol 

29 Gyermekjáték 

készítése 

újrahasznosított 

anyagokból  

Making a toy  

form reused 

materials  

Gyermekjáték 

készítése 

Making a toy from 

reused  materials 

30 Építés körvonalrajz 

alapján 

Building by a 

sketch 

Körvonalrajz, ház 

megépítése 

Drawing a sketch, 

Building the house 

31 Az agyag és 

tulajdonségai 

Clay and its 

features 

Beszélgetés az 

agyagról. 

Szalvétatartó vagy 

tálca készítése 

Talking about clay. 

Making napkin 

holder or tray. 

       32-33 Tervrajz készítése, 

házak építése 

LEGO-ból 

Drawing 

plans, 

building 

houses from 

LEGO 

Tervrajzok 

megrajzolása, 

iskola, lakás 

megépítése 

Drawing the plans, 

building schools and 

houses 

34 Közlekedés 

gyalogosan és 

kerékpárral 

Going on 

foot or by 

bicycle 

Beszélgetés a 

közlekedésről, 

táblákról 

Talking about traffic 

and its signs 

35 A gyalogos 

közlekedés és 

veszélyforrásai 

Going on 

foot, 

dangerous 

situations 

Veszélyhelyzetek 

felismerése, 

biztonságos útvonal 

tervezése 

Recognising 

dangerous situations, 

planning a safe rout 

36 Veszélyes és 

biztonságos 

helyzetek az utakon, 

vasúton 

Dangerous 

and safe 

situations on 

the road and 

railway 

Beszélgetés a 

helyes 

magatartásról képek 

alapján 

Talking about the 

right behaviour by 

looking at pictures 

37 A tömegközlekedés Public 

transportation 

Séta az iskola körül Walking around the 

school 

  

 


