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Óraszám/ 

Number 

of lessons 

Tananyag, téma Topics Tevékenység Activity 

1 

Nyári élmények. 

Balesetveszély az 

órákon. 

Summer 

experiences. Risk 

of accidents 

during lessons. 

Beszélgetés 

Talkong about 

summer experiance 

and class room 

safety.  

2-3-4 

Iskolai 

rendezvényre 

vásári portéka 

készítése vegyes 

technikával 

Making things to 

sell in the fair. 

Karkötő, kulcstartó, 

játék és levendula 

illatpárna készítése. 

Making bracelet, key 

ring, toy and   

lavender scent pillow. 

5 

A parafa 

tulajdonságai. 

Állatok 

Világnapja. 

Features of cork 
Parafadugó állatok, 

tutaj  készítése 

Making cork animals 

and raft. 

6-7 Halloween 

Halloween 

pumpkin form 

balloon and paper 

Hallowen tök 

léggömbből és 

papirmaséból 

Making decorative 

Halloween pumkin 

from ballon glue and 

paper 

     

8 
Halloween 

dekoráció 

Halloween 

decorations 

 Halloween 

dekoráció készítése 

Making Halloween 

decorations 

9 Őszi levelek Autumn  leaves 

Ágakból és őszi 

levelekből sárkány 

készítése 

Making a kite from 

autumn leaves and 

sticks. 

10 Szolgáltatások Services 
Szituációs játékok. 

társasjáték 

Activity, Playing 

„shopping list” game 

11 Hálaadás Thanksgiving 
Pulyka vegyes 

anyagfelhasználás 

Making a turkey from 

mixed materials 

12 Mikulás Santa Claus 
Mikulás 

papírtölcsérből  

Making a paper cone 

Santa 

13 Tél Winter 

Korcsolyacipő 

készítése papírból 

és szívószálból, 

vagy balett- táncos 

drótból és 

papírszalvétából. 

Making skate from 

paper, straw and 

strigs or a baletterina 

from vire and tissue 

paper. 

13-14 Karácsony Christmas 

Ajándék készítése: 

asztali dekoráció 

fából  

Making Christmas 

present: table 

decoration made of 

wood 

15-16 
Hulladék 

ujrahasznosítása 

Litter and 

recycling 

Pár nélküli zokni 

hasznosítása: állat 

varrás 

Making stuffed 

animals form sock 

17 
Fa és 

tulajdonságai 

Wood and its 

characteristics 

Kép készítése fa 

pálcikákból. 

Making a picture 

from wooden sticks. 

18 Tervrajz, alaprajz. 
Sketches and 

ground plans. 

Ház tervrajzának 

készítése, ház 

Drawing a sketch of a 

house and building it. 



megépítése LEGO-

ból. 

19 

Közlekedés és 

annak  

környezetkárosító 

hatásai 

Transport and 

pollution 

Beszélgetés, 

közlekedési 

eszközök 

csoportosítása. 

Tabló készítése 

Talking, grouping 

vehicles.Making a 

poster:vehicles in the 

past and today 

20 
Az egészséges 

életmód 
Healthy Lifestyle 

Beszélgetés, képek 

csoportosítása 

Talking, grouping 

pictures 

21 A betegségek Diseases 
Beszélgetés, képek 

csoportosítása 

Talking, grouping 

pictures 

22 
Ételkészítés, 

asztalterítés. 

Making a dish, 

setting the table. 

Szalvétahajtogatás 

asztaldísz készítése. 

Folding napkins, 

making decoration 

for the table. 

23 
A papír eredete, 

újrahasznosítása 
Healthy Lifestyle 

Beszélgetés, képek 

csoportosítása 
Making collage 

24 
Márc. 15. Magyar 

jelképek 

Hungarian 

symbols 

Magyar jelképek . 

készítése. Sewing 

Sewing Hungarian 

symbols. 

25-26 A papírszövés. Weaving paper. 
Edény vagy kép 

készítése szövéssel. 

Weaving a dish or a 

picture. 

27 
Húsvét. Magyar 

hagyományok 

Easter Hungarian 

traditions 

Húsvéti jelkép 

készítése 

Making an Eater 

symbol 

28-29 
A merített papír és 

papírmase 

The hand-made 

paper 

Absztrakt papír 

maszkok készítése. 

Making abstract 

paper masks. 

30 A textil. The textile. 

Beszélgetés, 

különböző 

textilfajták. 

Talking, looking at 

different kinds of 

textile. 

32-32 Textil és fonal. Textile and string. 
Ajándékzsák 

varrása. 

Sewing a sack for 

gifts. 

33 Az agyag. The clay. Gyurmázás. Working with clay. 

34 
Környezet-

szennyezés. 

Environmental 

pollution. 
Beszélgetés Talking 

35 
Szelektív 

hulladékgyűjtés 

Selective waste 

collection 

Beszélgetés, plakát 

készítése 

Talking, making a 

poster 

36 

A települések és 

az építészet 

fejlődése. 

The changes of 

the settlements 

and the 

architecture. 

Épületek, hidak 

tervezése, építése 

LEGO-ból. 

Planning and building 

bridges and houses 

from LEGO. 

37 Év végi értékelés. 
Evaluating the 

year. 
  

 


