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Kezdődik a tanítás 

Iskolakezdés előtt érdemes felkészülni a tanévre, előre 

megerősíteni mindent, ami év közben széteshet.  

 

1. Az íróasztalra állítható hengeres tartóedényekben sok 

mindent tarthatunk. A papírdoboz nem elég kemény, a 

fémdobozok a legtartósabbak – például a tisztára mosott 

hengeres konzervdobozok. A henger oldalát és élét színes 

papírral vagy öntapadós tapétával boríthatjuk be. Kisebb tárgyak tárolására jók a lapos 

dobozok is. A nagy konzervdoboz szájnyílását nagyon vastag kartonpapíron rajzoljuk 

körül és vágjuk ki. Vágjunk különböző méretű lyukakat a ceruzák, golyóstollak és 

ecsetek elhelyezéséhez. Öntapadós tapétából vagy kartonból vágjunk ki a henger szájánál 

valamivel szélesebb körlapot. Ennek közepét a lyukaknál vagdossuk be, majd 

hajtogassuk be a szélét. A kicakkozott szél segítségével helyére tudjuk nyomni a tetőt, és 

már bele is tehetjük a hengerbe ceruzáinkat, tollainkat. 

 

2. Jó a könyvek gerincét beragasztani 

valamiféle tartós anyaggal. A 

papírkötés is védi a könyvedet, de még 

jobb egy méretre készült tartós kötés. 

Nagyon pontosan kell levágnod az 

anyagot, mert ha szűk, akkor 

összegyűrheti a könyvfedelet, ha meg bő, akkor lecsúszhat róla. Érdemes a kötést 

vászonból, farmeranyagból készíteni. 

 

3. Jó hasznát veheted a zsebes tartóknak is. 

Ezeket kiakaszthatod az íróasztal fölé, hogy 

szem előtt legyen a bennük tárolt holmi, de 

tartalmukkal együtt összecsavarva, fejjel 

lefelé beteheted az iskolatáskába is. 



1. Melyik részletben olvashatunk a kisebb tárgyaknak készíthető tárolókról? 

Írd le a sorszámát! 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: 1-es. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Az olvasmány szerint miért NEM jó papírból készíteni a ceruzatartót? 

Jelöld aláhúzással a válaszok helyességét! 

Nem elég nagy.   IGAZ / HAMIS 

Nem elég kemény.    IGAZ / HAMIS 

Nem elég tartós.    IGAZ / HAMIS 

Nem vízálló.     IGAZ / HAMIS 

1-es kód: HAMIS, IGAZ, IGAZ, HAMIS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Melyik tárgy készítését mutatja be részletesen kép is? Karikázd be a 

helyes válasz betűjelét!  

A: Borító. 

B: Hengeres tartó. 

C: Radírtartó. 

D: Zsebes tároló. 

1-es kód: A 



0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Művelet: kép értelmezése.  

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

4. Miért fontos, hogy a textilborító ne legyen túl nagy? Húzd alá a választ a 

szövegben! 

1-es kód: A tanuló aláhúzza: Nagyon pontosan kell levágnod az anyagot, mert ha szűk, 

akkor összegyűrheti a könyvfedelet, ha meg bő, akkor lecsúszhat. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. Szerinted miért jó befedni a konzervdoboz oldalát? Írd le! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például: 

• Mert így olyan lesz, amilyennek szeretnénk. 

• Mert úgy színes lesz. 

• Mert így nem csak szürke lesz. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Miért érdemes a kisebb tárgyak  tárolásához tartódobozokat készíteni? 

________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

1-es kód: például: 

• Azért, hogy azok is egy helyen legyenek. Ne vesszenek el. 

• Hogy ne legyen rendetlenség. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

7. Melyik tárgy készítését írja le a legrészletesebben az olvasmány? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Borító. 

B: Ceruzatartó. 

C: Radírtartó. 

D: Zsebes tároló. 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: mérlegelés. Tartalmi elemek hangsúlyának mérlegelése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

8. Te melyik tárgyat készítenéd el a legszívesebben? Indokold meg a 

válaszodat! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például: 

• A könyvborítót, mert a könyveim mindig szamárfülesek lesznek. 

• A ceruzatartót, mert az jó színes lehet. 

• A radírtartót, mert azt a legegyszerűbb megcsinálni. 



• A zsebest, mert akkor mindig látnám, mi merre van. 

• A zsebest, mert azt az iskolába is magammal vihetem. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A tanuló plauzibilis választ ad. 

Nehézség: közepesen nehéz. 


