A feladat sorszáma:

2.

Standardszint:
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A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
Olvasás, az írott

Tájékozódás a

Értelmezi a szöveg

szöveg megértése

szövegben,

információit. Szövegelemző

információkeresés.

műveletet végez,
információkeresési technikát
alkalmaz az adatok
visszakeresésével és az
események sorba
rendezésével.

Olvasás, az írott
szöveg megértése

Lényegkiemelés

Önállóan felismeri a tartalmi
összefüggéseket.

Olvasd el a szöveget!
Fűfejbabácska készítése
Mire lesz szükség az elkészítéséhez?
fűrészpor és virágföld
régi, vékony, átlátszó harisnya
virágcserép
olló, cérna, ragasztó
3 színes gomb, filc, drótok
Elkészítése
Vágj a harisnyából egy 20-25 centiméteres darabot, hogy pontosan
illeszkedjen a virágcserépbe! Köss csomót a harisnya egyik végére, majd
fordítsd ki! Szórj a harisnyába egy nagyobb maréknyi fűmagot, majd tömd ki
fűrészporral elkevert földdel! Kösd le, vagy varrd le jó szorosan a harisnya
másik végét, hogy ne szóródjon ki belőle semmi!
Most alakítsd ki a babácska arcát: csípj ki a harisnyás fejből egy 2-3 centis
részt, tekerd körbe, és kösd le cérnával, vagy dróttal! Készítsd el hasonló
módon a fülét is! Ragaszd rá a színes gombokat, ezek lesznek a szemei és a
szája! Rajzold a gombokra a vicces szemeket és a száj mintáját!
Állítsd a fejet a virágcserépbe, tedd világos, napos helyre, és naponta
locsold meg!
Pár nap múlva elkezdenek kibújni a zsenge fűszálak. 2 hét múlva már sűrű
zöld haj borítja a harisnyafejet. A fűfejbabácska frizuráját tetszésed szerint
viccesre alakíthatod.
Jó szórakozást kívánok!

Tedd sorrendbe számozással a fűfejbabácska készítésének lépéseit!
___ Ragaszd rá a fejre a színes gombokat!

a

1

___ Vágj a harisnyából egy 20-25 centiméteres darabot!
___ Rajzold a gombokra a vicces szemeket és a száj mintáját!
___ Szórj a harisnyába egy nagyobb maréknyi fűmagot!
___ Tedd a fejecskét világos, napos helyre és naponta locsold!
___ Kösd le, vagy varrd le jó szorosan a harisnya másik végét!
___ Tömd ki a harisnyát fűrészporral elkevert földdel!
___ Vágd vicces formára a fűfejbabácska haját!
___ Köss csomót a harisnya egyik végére!
Összesen:

pont

Értékelési útmutató

1. Helyes sorrend. Csak a hibátlan sorrend fogadható el.
a

1. Vágj a harisnyából egy 20-25 centiméteres darabot!
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2. Köss csomót a harisnya egyik végére!
3. Tömd ki a harisnyát fűrészporral elkevert földdel!
4. Szórj a harisnyába egy nagyobb maréknyi fűmagot!
5. Kösd le, vagy varrd le jó szorosan a harisnya másik végét!
6. Ragaszd rá a fejre a színes gombokat!
7. Rajzold a gombokra a vicces szemeket és a száj mintáját!
8. Tedd a fejecskét világos, napos helyre és naponta locsold!
9. Vágd vicces formára a fűfejbabácska haját!
Összesen:

1 pont

