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tanUlÓi idõsek és fiatalok – 1. évfolyam  147

ragaszd be a fényképedet!

  Ilyen voltam.           Ilyen vagyok.
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148 szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanUlÓi

NAPIRENDEK

Szüleid segítségével készítsd el a saját és egy idősebb családtagod napirendjét!

Gyermek:

Lefekvés ..................................órakor

Ébredés ...................................órakor

Alvás ........................................óra

Ébrenlét ..................................óra

Étkezések .......... ,  ............ ,  ............. , 

............................ , ............. , .............. , órakor

tanulás 

Délelőtt .................. – .............. -ig

Délután .................. – .............. -ig

Tisztálkodás

Reggel ..................................... -órakor

Este .......................................... -órakor

Játék ........................– ............. -ig

Felnőtt:

Lefekvés ..................................órakor

Ébredés ...................................órakor

Alvás ........................................óra

Ébrenlét ..................................óra

Étkezések .......... ,  ............ ,  ............. , 

............................ ,  ............ ,  ............. , órakor

munka 

Munkahely ............ – .............. -ig

Otthon ................... – .............. -ig

Tisztálkodás

Reggel ..................................... -órakor

Este .......................................... -órakor

Pihenés, szórakozás ...............– ............ -ig
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ÉLETSZAKASZOK
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ÉLETKOROK

Számozással rendezd a szókártyákat életkorok szerint!

 

fiatal férfi iskolás fiú óvodás 
kislány

csecsemõ idõs férfi középkorú nõ
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a nagymama és az unokája

Élt a faluban egy nagymama és az unokája. A kislány még nagyon kicsike volt. Csak sírt, 
evett és feküdt a bölcsőben.
A nagymama rengeteget dolgozott. Főzött, mosott, vasalt, takarított. Gondját viselte az 
unokájának.
Múltak az évek. A nagymama megöregedett. Már nem tudott dolgozni. Csak csendesen 
üldögélt.
Most már az unoka dolgozott: főzött, mosott, takarított. Gondját viselte a nagymamájá-
nak.

(Tolsztoj nyomán) 

A TÖRTÉNET ELRENDEZÉSE

Számozással rendezd sorba a mondatokat az olvasmány alapján!

____ A kislány még nagyon kicsike volt.

____ Élt a faluban egy nagymama és az unokája.

____ A nagymama rengeteget dolgozott.

____ Az unoka gondját viselte a nagymamájának.

____ A nagymama megöregedett.

mi a helyes Válasz?

Húzd alá a helyes választ!

Mit csinált a kislány?

  sírt  olvasott  főzött

Mivel foglalkozott a nagymama amikor az unokája kicsi volt? 

  aludt  kapált   takarított

Mit csinált az unoka amikor felnőtt lett?

  dolgozott napozott  játszott
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szÍnező
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