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1.1. TANESZKÖZ – POSZTER
1.1. Rajz 1: Taneszköz-poszter. Egy asztal – rajta egy földgömb, egy összetekert falitérkép,
egy számológép, egy körző, egy vonalzó, egy metronóm, egy hangvilla, egy stopperóra.
(sz)
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1.2. FELADATLAP
Olvasd el a szöveget, és jelöld a vaktérképen az információkat!
Magyarország Közép-Európában fekszik. Északon Szlovákiával, nyugaton Ausztriával és Szlovéniával, délnyugaton Horvátországgal, délen Szerbiával, keleten Romániával, észak-keleten pedig Ukrajnával határos.
Magyarországon 10 millió ember él. A fővárosa Budapest, amelynek a
lakossága 2 millió.
Az ország három nagy tájegysége a Dunántúl, az Alföld és az Északi-középhegység. A Dunántúl dombos vidék, az Alföld síkság. Az Északi-középhegység legmagasabb pontja a Kékes a Mátrában, 1015 méter.
Az ország két fő folyója a Duna és a Tisza, a legnagyobb tava a Balaton a Dunántúlon.
A legnépesebb városok: északon Miskolc, keleten Debrecen, délen Szeged a Tiszánál, valamint Pécs a Dunántúlon, a Mecseknél.

1.2. Rajz 2: Magyarország vaktérképe, jelölve rajta a szomszédos országok
határa (nem az egész ország, csak a Magyarországgal határos rész), a Duna, a
Tisza, a Balaton, a Velencei-tó és a Fertő-tó, az Északi-közép-hegység, benne
ponttal jelölve a Mátrában a Kékes, a Dunántúli-középhegység, a Mecsek,
Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs. (ff)
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1.5. FELADATLAP
Olvasd el a szöveget, és próbáld megjegyezni az információkat!
A Balaton a legnagyobb tó Magyarországon. 77 kilométer hosszú. „Magyar tengernek” is nevezik, mert az egyik partról nem lehet látni a másik partot. De a
Balaton sekély tó. A déli parton ezer lépést is megtehetsz a vízben úgy, hogy
nem kell úsznod. A legmélyebb a tó Tihanynál, 12 méter.
A déli part síkság, az északi parton hegyek vannak. A déli part homokos, az északi köves.
A Balaton vize szürke, nem lehet látni a tó fenekét. Ez azért van, mert a vízben
sok kis állat, iszap és hínár van. Lágy a vize, mert nincs benne sok ásványi anyag. A Balaton nyáron kellemesen meleg, 20-26 fokos.
Régen az emberek csak ritkán fürödtek a Balatonban. Inkább itták a vizét. Ma
ezt már nem szabad, mert nem teljesen tiszta a víz.
A Balatonnál gyakran van zivatar, de hamar elmúlik. A vihar viszont napokig is
tarthat.
Igaz vagy nem igaz (hamis)? Írd a mondatok mellé!
1. A Balaton a legnagyobb folyó Magyarországon. ___
2. A Balatont azért hívják „magyar tengernek”, mert sós a vize. ___
3. A tó hossza 77 kilométer. ___
4. A Balaton olyan mély, mint a tengerek. ___
5. A déli part hegyes vidék. ___
6. A Balaton vize nagyon egészséges, mert sok ásványi anyag van benne.
___
7. A Balaton vize átlátszó.
8. A Balatonban kevesen fürödnek, mert nagyon hideg a vize. ___
9. A balatoni zivatar rövid. ___
10. A balatoni vihar sokáig tart. ___
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2.2. FELADATLAP
1. Mit jelentenek a következő szavak?
Kösd össze!
1. monda

a) vezető

2. követ

b) uralkodó

3. fejedelem
4. tartomány
5. vezér

c) leírt elbeszélés, amelynek szóbeli hagyomány az alapja
d) lószerszám, ülni lehet rajta
e) innivalót tarthatunk bennük, régen bőrből készültek

6. tömlő és kulacs

f) terület

7. nyereg

g) lószerszám, a lovat lassíthatjuk vele

8. fék

h) egy kéréssel megbízott ember

2. A monda elolvasása után fejezd be a következő mondatokat!
a) A magyarok elküldték Kusidot Pannóniába,
mert___________________________________________
b) Kusid elment a fejedelemhez,
mert___________________________________________
c) Kusid megtöltötte ______________________________
d) A magyarok egy fehér lovat küldtek a fejedelemhez,
mert___________________________________________
e) A magyarok egy másik követet küldtek a fejedelemhez,
mert___________________________________________
f) A magyarok megszerezték Pannóniát,
mert___________________________________________
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2.3. FELADATLAP
A fehér ló mondája
A)
Miután a magyarok Erdélybe érkeztek, megpihentek. Az erdélyiektől
hallották, hogy a föld jó, a Duna a legjobb folyóvíz, s ennél a tájnál a világon
nincsen jobb. Tanácsot tartottak, és Künd fiát, Kusidot elküldték követként,
hogy menjen, s nézze meg az egész területet, s ismerje meg a lakosokat. Kusid
így is tett. Bejárta az országot, és a helyet gyönyörűnek, a földet jónak és
termékenynek, a folyó vizét kitűnőnek találta. Kusidnak nagyon megtetszett a
hely. Ezután elment a tartomány fejedelméhez, Szvatoplukhoz. Köszöntötte őt, s
elmondta, miért jött. Szvatopluk nagyon megörült, mert azt gondolta, hogy a
magyarok azért jönnek, hogy a földet megműveljék. Ezért a követet örömmel
küldte vissza. Kusid pedig megtöltötte kulacsát a Duna vizéből, megrakta
tömlőjét fűvel és fekete homokos földdel. Ezután visszatért a magyarokhoz.
Amikor mindent elmesélt, a magyarok nagyon örültek. Megmutatta nekik
a kulacs vizet, a földet, a füvet. A magyaroknak nagyon ízlett a víz, nagyon
tetszett a föld és a fű. Árpád, a magyarok vezére ekkor ivókürtjét megtöltötte a
Duna vizéből, s azt kérte az Istentől, hogy azt a földet engedje át nekik.
B)
Ezután visszaküldték Kusidot Szvatoplukhoz, és a földjéért cserébe egy
nagy fehér lovat küldtek neki aranyos nyereggel és aranyos fékkel. A követ azt
kérte a fejedelemtől, hogy adjon neki földet, füvet és vizet. A fejedelem nagyon
örült az ajándéknak, s azt mondta, vegyenek annyi vizet, földet és füvet,
amennyit akarnak. A követ visszatért a magyarokhoz. Árpád és a hét vezér
benyomult Pannóniába, mint a föld tulajdonosa. Ekkor másik követet küldtek a
fejedelemhez, azzal az üzenettel, hogy Szvatopluk ne maradjon tovább azon a
földön, amit megvettek tőle: a földet a lóért, a füvet a fékért, a vizet pedig a
nyeregért adta nekik.
Miután a fejedelem meghallotta ezt az üzenetet, így szólt: „A lovat üssék
agyon, a féket dobják a rétbe, a nyerget pedig dobják a Duna vizébe.” Erre a
követ így válaszolt: „Ha a lovat agyonütöd, a magyarok kutyái eszik meg, ha az
aranyos féket a fűbe dobod, a magyarok találják meg, ha az aranyos nyerget a
Dunába dobod, a magyarok húzzák ki a vízből, s azok viszik haza. Akié a föld, a
víz, a fű, azé itt minden!”
Amikor ezt a fejedelem meghallotta, megijedt, segítséget kért a barátaitól,
s hadsereget gyűjtött, hogy a magyarok ellen harcoljon. A harcban azonban a
magyarok győztek, hiszen Isten is segítette őket. Szvatopluk fejedelmet és
seregét a Dunáig üldözték, ahol az a folyóba ugrott, s megfulladt.
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3.2. FELADAT
3.2. Rajz 3: Egy íróasztal rajza. Az íróasztalon egy számítógép van, az összes elemeivel.
Minden elem jól látható. A következő számítógépelemekből egy-egy vonal indul
ki, hogy arra a vonalra a tanulók ráírhassák a megnevezéseket: ház, tápegység,
alaplap, hűtőventillátor, merevlemez (winchester), floppy, CD/ DVD-rom, monitor, nyomtató, modem, billentyűzet, egér, szkenner, egérpad. (ff)
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3.3. FELADATLAP
1. Kösd össze!
Nyisd meg

a fájlt!

Kattints

az elemet!

Zárd be

a méretet!

Húzd át

a képet!

Töltsd fel

az ablakot!

Válaszd ki

a linkre!

Szerkeszd át

a programot!

Menj be

a menübe!

Görgesd le

a menüt!

2. Írd be az alábbi szavakat a mondatokba!
felhasználó, jelszó, regisztrációs link, e-mail, felhasználónév, mentés,
jelölőnégyzet
Szerezz egy meghívót egy már regisztrált _______________________tól!
Nyisd meg az __________________t, amiben a meghívód érkezett!
Kattints a _________________________re!
Add meg a ______________________dat és a ______________________det!
Kattintsd ki a __________________________et, ha nem akarod, hogy mindenki
lássa az adataidat!
Kattints a ___________________ gombra!

SOK SIKERT! 8

3.5. FELADATLAP
a) Töltsd ki a születési és lakcím adataidat!
b) Töltsd ki az iskolákat, ahova jártál, hogy a régi osztálytársak megtaláljanak!
c) Válassz ki egy képet magadról, amit feltöltesz a szerverre! Több képet is feltölthetsz, de meg kell adnod, hogy melyik képet jelenítse meg.
d) Kereshetsz ismerősöket nevük, címük, koruk, iskolájuk alapján, de szűkítheted a keresést akár a hobbijuk alapján is.
e) Ha kiválasztasz egy embert, megnézheted az ismerőseit, hogy közös ismerősöket találj.
f) Megjelölhetsz embereket ismerősnek, de ha valaki ismerősnek jelölt, nem kell
visszaigazolnod, így az nem válik ismerősöddé.
g) Ha valaki ismerősnek jelöl, arról e-mailben kapsz értesítést. A weboldalon
bejelentkezve igazolhatod őt vissza.
h) Küldhetsz üzenetet ismerőseidnek, de üzenhetsz a közösségnek is.
i) Csak meghívóval lehet valaki tag, de meghívót a szerverkapacitástól függően
osztanak. Meghívót a már regisztrált tagok igényelhetnek.
j) Írhatsz a fórumra, amit mindenki lát. Leírhatod, hogy mi történt veled, és akár
ismerkedhetsz is.
k) Meghirdetheted eladó cuccaidat és rátalálhatsz mások eladó dolgaira.
l) Megjelenítheted vizuálisan az ismerőseid fáját, amiből kiderül, hogy ki kit
ismer.
1 __________

5 __________

9 __________

2 __________

6 __________

10 __________

3 __________

7 __________

11 __________

4 __________

8 __________
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3.6. FELADATLAP
3.6. Rajz 4: Iwiw kezdőlap, vagy annak másolata, rajta számokkal. (ff)
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4.2. FELADATLAP
Emlékeztető – a szolmizációs hangok kézjele

4.2. Rajz 5: a dó, ré, mi, fá, szó, lá, és ti szolmizációs hangok kézjele, alatta megnevezve
(ff)

dó

ré

mi

fá

szó

lá

ti

Tavaszi szél vizet áraszt…
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom.
Minden madár társat választ, virágom, virágom.
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom?
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom.
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4.2. HANGANYAG
Tavaszi szél vizet áraszt…
Dúdoljuk el a dalt!
eldúdolják
Most lallázzuk el a dalt!
ellallázzák
Most pedig szolmizáljuk el a dalt!
dó-ré-mi-mi-ré-ré-mi-dó-ré-mi-mi-ré-ré-mi-dó-szó/dó-ré-mi-mi-ré-ré-mi-dó-ti-lá-ré-ré-midó-ti-lá-lá
Végül énekeljük el szöveggel is!
eléneklik
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4.4. KÉPKÁRTYA
MID középhaladó 2. programcsomag 2. feladat képei, pálcikaemberkék különböző
testtartásban.
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