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D1 A búzatermesztés folyamata, eszközei
SZÁNTÁS
ásó
kapa
eke

BORONÁLÁS
tüskeborona
fa- és
fémborona

VETÉS
lepedő
vetőgép

AGGÓDÁS,
AZ ÉG
NÉZEGETÉSE,
A TERMÉS
JÓSOLGATÁSA
A KOMÁKKAL

ARATÁS
sarló
kasza

MAROKSZEDÉS
gabonaszár
kéve
kereszt
asztag

BEHORDÁS
szekér
csűr
pajta

CSÉPLÉS
cséphadaró
lovak
masina

SZELELÉS
lapát
rosta

TÁROLÁS
kas
hombár

D2 A kemencében sült kenyér
Mire használjuk a tárgyakat, és milyen sorrendben?
szénvonó
pemet
kovász
szita
teknő

kemence
kenyértartó rács
sütőlapát
véka
kendő
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Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

D3 Közmondások, szólások: mit jelent…?
Megette a kenyere javát.
Lesz még szőlő, lágy kenyér.
Elveszti a kenyerét.
Kenyérkereső
A maga kenyerén lenni.
Adál, Isten, fogat, adj kenyeret is hozzá!
Más kenyerét enni.
Többször jön a szobámba napfény, mint kenyér.
Kibékül a maga kenyerén.
Olyan, mint egy falat kenyér
A kenyeremre tör.
Kenyértörésre viszi a dolgot.
Egy kenyérért nem fűtik be a kemencét.
Külön kenyérre menni.
Könnyebb a kenyerezés, mint a szántás.
Keserű a más kenyere.
El lehet egy kenyéren akárki fiával.
Kenyeres pajtások
Kenyérre lehet kenni
Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!
Kinyeret möggyel, ha nem kő, tödd el, mögöszöd röggel.
Kölcsönkenyér visszajár.
Madárlátta kenyér
Valakit lekenyerezni
és
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk...
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D4 Cipósütés
1. A part alatt, a part alatt
három varjú kaszál, három varjú kaszál.
2. Róka gyűjti, róka gyűjti,
szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.
3. Bolha ugrik, bolha ugrik,
hányja a szekérre, hányja a szekérre.
4. Mén a szekér, mén a szekér,
majd a malomba ér, majd a malomba ér.
5. A malomba’, a malomba’
három tarka macska, három tarka macska.
6. Egyik szitál, másik rostál,
harmadik követ vág, harmadik követ vág.
7. Szürke szamár, vizet hoz már,
tekenőbe tölti, tekenőbe tölti.
8. Tehén dagaszt, tehén dagaszt,
kemencébe rakja, kemencébe rakja.
9. Medve várja, medve várja,
kisült-e a cipó, kisült-e a cipó.
10. Tyúk a cipót csipegeti,
hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.
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