Syllabus for technikal studies/Technika tanmenet

3rd graders
2019-2020
Lessons:36
Teacher: Szigetváriné Berta Éva

Óra
száma /
Number
of lessons
1

Tananyag, téma

Topic

Tevékenység

Activities

Nyári élmények.
Biztonságos
munkavégzés az
órákon.

Summer holiday.
Classroom safety.

Talking about
summer
experience.
Safe working
in class.

Iskolai
rendezvényre
vásári portéka
készítése vegyes
technikával
(Ceruzatartó
konzervdobozból
szalvéta
pechnikával )
A parafa
tulajdonságai.

Making things to
sell in the fair.

Beszélgetés a
nyári
élményekről,
valamint a
baleseti
lehetőségekről az
órákon.
Tervezés, nyírás,
ragasztás,
színezés.

The features of
the cork.

A parafadugó
tulajdonságainak
megismerése,
vitorlás készítése.

Explore the
feature of
cork, making
sailboat.

Halloween
tök termésekből
ragasztva
Halloween kalap
papírból

Halloween
pumpkin from
seeds.
Halloween hat
from paper.

Tervezés, nyírás,
ragasztás

7

Madárijesztő
papírtányérból és
testilből

Scarecrow from
paper plate

Tervezés, nyírás,
ragasztás, díszítés

8

Papírfajták.
Hullámpapír

Different kinds of
paper, folding

Papírfajták
megnevezése és

Planning,
cutting,
sticking
Planning,
cutting,
sticking.
Planning,
cutting
sticking,
decorating
Identifying
and testing

2-3

4

5

6

(pencil holder
from tin container
wtih decoupage
technipuqe)

Tervezés, nyírás,
ragasztás

Planning,
painting,
cutting,
sticking.

owl from
corrugated paper

vizsgálata,
hajtogatása

Papír: oregami

Oregami paper

10

Papír: karton

Paper: cardboards

Papírállatok
hajtogatása
Díszdoboz
készítése

11

Őszi erdő és
madarak.

Birds in the forest
at Autumn.

Madár készítése
fonalból

12-13

Mikulás,
Hóember

Santa Claus,
Snowman

Mikulás készítése

14-15

Karácsonyi
meglepetés

Christmas
surprise

16

A textil

The textile

17

Hogyan készül a
nemez?
Textil és gombok
varrása. Zoknibáb
készítés

How to make
felt?
Sewing textil and
buttons. Making a
sock animal

Karácsonyi
dekoráció vegyes
technikával
Különböző
textilfajták
megnevezése és
csoportosítása
Nemez
labda
készítése
A munkafolyamat
megtervezése
képsor alapján,
kivitelezés

Épületek
alaprajza

Ground-plans of
buildings

Alaprajzok
készítése az
iskola környéki
épületekről

21-22

Farsangi
maskarák és
dekorációk

Making Carnival
masks adn
decorations

Farsangi álarc és
dekoráció
készítése

23

Épületek
modellezése

Modelling
buildings

Utcák
modellezése
papírdobozból

24

A lakás vagy a
ház helyiségei

Rooms of flats or
houses

25

A ház
berendezései

Furnitures in the
house

Lakás vagy ház
modellezése
papírdobozból
A ház
berendezései
gyufásdobozból

9

18-19

20

different
kinds of
paper,
folding.
Folding paper
animals
Making a
fancy
cardboard box
Making bird
from yarn
Preparing
Santa or
snowman
Christmas
decoration
Identifying
and grouping
different type
of textiles
Making a felt
ball
Planning
work by
ordering
pictures,
sewing
Drawing
ground-plans
agout
buildings in
our scholl
district
Planning,
cutting,
coloring,
sticking,
decorating
Modelling
streets by
using paper
boxes
Planning,
cutting,
sticking
Planning,
cutting,
sticking using

matchbox
26

A városi
közlekedés
fejlődése, a
tömegközlekedés
jelentősége

The development
of transportation
in towns and
importance of
public
transportation

Régi és modern
közlekedési
eszközök
összehasonlítása,
beszélgetés a
tömegközlekedésről balesetekről
és a
tömegközlekedés
szabályairól

Comparing
and talking
about old and
modern
vehicles.
Talking about
public
transportation,
pollution,
accidents, and
rules of public
transportions.

27

A közlekedés és a
közlekedési
eszközök

Traffic and its
vehicles

Beszélgetés a
közlekedési
eszközökről,
csoportosításuk.
Csúszás, gördülés

Grouping and
talking about
vehicles.
Rolling and
sliding

Húsvéti
meglepetés

Easter present

30

Az agyag
megmunkálása

Working with
clay

Gyúrás, sodrás

Kneading and
rolling

31

Közlekedési
jelzések és
veszélyes
helyzetek

Traffic signs and
dangerous
situations

Beszélgetés a
biztonságos és a
veszélyes
közlekedésről

Talking about
safety and
danger in
traffic

32

A házimunka és a
háztartási gépek

Housework and
machines

Háztartási gépek
megnevezése,
beszélgetés a
veszélyekről

Identifying
bousehold
machines,
talking about
danger.

33

Otthoni balesetek

Accidents
home

28-29

at Beszélgetés a
konyhai,
fürdőszobai stb.
balesetekről

Talking about
accidents in
the kitchen,
bathromm,
etc.

34

Házimunka a
családban

Beszélgetés az
otthoni
munkamegosztásról

Alking about
sharing house
work at home

35

Szolgáltatások,
Services, ordering
rendelés telefonon by phone

Különböző
szolgáltatások
megnevezése,
telefonhívások
eljátszása
The importance of A hétköznapok és
planning our time, hétvégék
organising school összehasonlítása,
trips
iskolai kirándulás
tervének
elkészítése

Identifying
different
services,
acting out
phone calls
Comparing
weekdays and
weekends,
making a plan
for a school
trip

36

Az idő
beosztásának
jelentősége,
iskolai kirándulás
megszervezése

Hausework in the
family

