SYLLABUS/TANMENET
TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL
az általános iskolák 1. osztálya számára
Tanító: Nagy-Turcsányi Ágnes
2019/2020-as tanév
Óraszám/
Tananyag, téma
Number
of lesson
1
Nyári szünet

2-3

Topics

Summer
holiday

Tevékenység
Beszélgetés a nyári
élményekről, ismerkedés,
tervezett tevékenységek a
tanév során

Mihály-napi portéka Making things Tangram készítés papírból.
készítése vegyes
to sell in the
Szitakötő készítése papírból,
technikával
fair
spatulára.

Activities

Talking about
the summer
experiences,
getting to
know each
other, our
planned
projects for all
year around
Making
tangram.
Making
dragonfly from
wooden stick
and paper.
Making
animals from
walnut shell.
Making fruit
salad.
Making
animals from
plasticin

4

Állatok készítése

Making
animals

Dióhéj állatok

5

Szüret

Harvest

Őszi gyümölcssaláta készítés.

6

Állatok világnapja
(okt. 4.) Képlékeny
anyagból egyszerű
formák alakítása

Gyurma állatkák készítése

7

Őszi levelek
vizsgálata

International
Animals Day.
Making
simple forms
from plasticin
Observing
autumn leaves

8

Halloween. Iskolai
és
osztályrendezvényre
dekoráció készítése

Paperwork
Making
classroom
decorations
for
Halloweeen.

Papírmegmunkálás.Hajtogatás, Paper folding,
nyírás, ragasztás
cutting,sticking

Lenyomat készítés.

Making leaf
prints

9

10

Gyalogosközlekedés
legfontosabb
jelzéseinek és
szabályainak
vizsgálata
Tárgyak készítése
természetes
anyagokból

Going on foot,
rules for
traffic and
signs.

Gyalogosközlekedés
jelzéseinek értelmezése.
Biztonságos és veszélyes
közlekedési helyzetek

Talking about
traffic

Terménybábok készítése

Making
puppets from
nuts.

Pulyka készítése papírból

Making a
turkey from
paper
Making a
Santa.
Making
Christmas
present

11

Hálaadás.
Papírmunka

Making
things, using
natural
materials
(nuts, husk..)
Thanksgiving.
Paper work

12

Mikulás

Santa Claus

Télapó készítése.

13

Karácsony. Texil
alakítása, ajándék
készítése
karácsonyra

Karácsonyi ajándék készítése

14

Biztonságos otthon.
Segítés a családban.
Háztartási eszközök
helyes használata.
Otthoni balesetek
megelőzése.
Célszerű öltözködés
az évszaknak
megfelelően
Közlekedés télen és
sötétben. „látni és
látszani”. A
biztonságos
gyalogosközlekedés
feltételeinek
megteremtése.
Családi
rendezvények:
esküvő, temetés,
baráti összejövetel.
Szokások,
viselkedési
szabályok.A fonalkészítés
műveleteinek
megismerése.

Working with
textile,
making
Christmas
present
Helping at
home. House
safety.

Kollázs készítése gyűjtött
veszélyes dolgok képeiből.

Making a
collage from
collected
cutouts.

Proper
dressing for
the season.
Transportation
and walking
in dark.

Öltöztető baba készítése,
nyírás

Making paper
puppets and
clothes
Colours you
can see in the
dark

Etiquette in
certain
gatherings.

Meghívó készítése baráti
összejövetelre, születésnapi
partira.

Making
invitation card
to a birthday
party

How to make
yarn and
thread.

Fonás, karkötő készítés.

Weaving,
making a
bracelet

15

16

17

18

Sötétben is jól látható színek
az öltözködésben

19

Különböző textiliák
tulajdonságai

Textiles
nature

Textilkép készítése. Nyírás,
ragasztás

20

Papír és textil
különböző
tulajdonságainak
egyesítése egy
munkadarabon
Papírmunka,
Anyagtakarékosság

Working with
paper and
textile
combination.

Farsangi álarc készítése.
Nyírás, ragasztás

Paperwork
with lass
waste

Farsangi dekoráció készítése.
Nyírás,ragasztás

22

Családi időbeosztás

23

Vendégvárás.
Illemszabályok,
szokások,
Egészséges
táplálkozás
Ünnepi jelképek
Márc. 15.

Family
Napirend készítése a
schedule
családnak
Etiquette
Teríték tervezés
around guests.
Healthy eating

21

24

25

St. Patrick’s Day.
Marc. 17. Papír.

26

Testápolás és
eszközei

27

Húsvéti
szimbólumok
Húsvéti jelképek és
szokások

28-29

Hungarian
symbols

Ünnepi jelkép készítése.

St.Patrick’s
Day. Paper
work
Personal care
and tools for
it.
Easter
symbols
Easter –
Symbols and
customs

Zöld kalap készítése
papírtányérból
Rajz készítése a napi
testápolási eszközökről
Húsvéti dekoráció készítése
Húsvéti jelképek készítése
vegyes technikával

30

Állatgondozás

Animal care.

Beszélgetés a helyes
állattartásról

31

Anyák napja

Mother’s Day

Ajándék készítése

Az újrahasznosítás
jelentősége

Recycling

„Hulladékból” tárgykészítés

32-33

Making textile
picture.
Cutting
sticking
Making a
carnival mask.
Cutting,
sticking.
Making
carnival
decorations.
Cutting,
sticking
Daily routin
for my family
Designing a
place setting

Making
Hungarian
symbols
Making green
hat from paper
plate.
Drawing about
everyday
toiletries
Making Easter
decoration
Making Easter
symbols with
mixed tecnique
Talking about
proper animal
care.
Making a
Mother’s Day
present
Making
something
from waste
material

34

Épületek

Buildings

Építkezés papírdobozokból.

35

Veszélyes és
biztonságos
közlekedési
helyzetek.

Dangerous
and safe
situations

Beszélgetés a biztonságos
közlekedésről, a rendőr
jelzéseiről és szerepéről a
forgalomban

36

A tömegközlekedés. Public
Beszélgetés a nyár
Biztonságos nyár
transportation. veszélyeiről és a
Summer
tömegközlekedésről
safety

Building from
paper boxes.
Talking about
safe traffic,
policeman’s
signs and role
in traffic

Talking about
summer safety
and dangerous
situations of
public
transportation.

