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Sport
A sport olyan fizikai tevékenység, amelyet egyedül vagy 
csapatban is lehet végezni. A sportok szabályokra épülnek, 
és a csapatsportokat meghatározott ideig kell játszani. 
Az egyének és csapatok versenyezhetnek egymással is, hogy 
elérjék a jobb eredményt vagy a legmagasabb pontszámot. 

LÁSD MÉG
▸▸ Tánc 20. o. 

▸▸ Iskola 36–37. o. 

▸▸ Játékok 40–41. o. 

▸▸ Az ókori 
Görögország 50. o. 

▸▸ Biciklik 208. o. 

Atlétika 
Az atlétika azokat a sportokat foglalja 
magába, amelyeket futópályán vagy 
sportpályán kell űzni. Az olimpiákon, 
sok atlétikai versenyszám van. 

Csapatsportok
Az olyan sportokban, mint a foci, a rögbi 
vagy a krikett két csapat versenyez 
egymás ellen. Az a csapat nyer, amelyik 
a legtöbb pontot szerzi.

Téli sportok
Hideg időben a versenyzők 
havon és jégen mérik össze 
erejüket korcsolyázásban, 
síelésben, snowboardozásban 
és bobozásban. A téli sportok 
többségében ügyesen kell 
mozogni és gyorsnak kell lenni. 

Gimnasztika 
A tornászok erős, hajlékony testükkel 
különféle mozdulatokat, például bukfenceket 
és kézenállást mutatnak be. Ezt tehetik 
a talajon vagy akár gerendán is. 

Nézők
A nézők követik a sport-
eseményeket, és 
drukkolnak kedvenc 
atlétáiknak. 

Íjászat
Az íjászok feladata, 
hogy egy nyilat 
kilőve eltalálják 
a céltábla közepét.

Akadályfutás
A versenyzők egy sor 
akadályon ugranak át 
a futópályán.

Távolugrás
A távolugró 
sportolók 
igyekeznek minél 
hosszabbat ugrani 
egy homokos 
pályán. 

A focijátékosok 
lábbal passzolják 
egymásnak 
a labdát.

A kosárlabda
játékosok 
kézzel adják 
át egymásnak 
a labdát. 

Az amerikai fociban 
egy érdekes alakú 
labdát kell kézzel 
adogatni. 

SíelőA tornászok 
elképesztő 
mozdulatokat 
hajtanak 
végre 
kézenállás 
közben. 

Súlylökés
Az atléták egy 
kicsi, de annál 
nehezebb labdát 
dobnak el minél 
messzebbre. 

Gerelyhajítás
A gerely egy hosszú 
rúd, amelyet a spor-

tolók igyekeznek minél 
messzebbre dobni. 

Rövidtávfutás 
A rövidtávfutó 
versenyek nem 
hosszabbak 400 
méternél. Magasugrás

A sportolók abban 
versengenek 
egymással, hogy 
ki tud magasabban 
átugrani egy 
rudat.

Bírók
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Ősemberek 
Az emberek ősei az emberszabású majmokhoz, azaz a gorillákhoz 
és a csimpánzokhoz hasonlítottak. Sok millió év alatt megtanultak 
két lábon járni, és ahogy nőtt az agyuk, egyre okosabbak lettek. 
A testszőrzetük nagy része eltűnt, így fokozatosan olyan 
emberek lettek, amilyenek mi is vagyunk. 

Az emberré válás
Az első emberfélék alacsonyak voltak, kisméretű 
aggyal rendelkeztek, és többnyire fákon éltek. Sok 
év leforgása alatt egyre inkább átszoktak a talajon 
való közlekedésre. 

Az ember ősei
Az előembereknek többféle 
típusa, fajtája létezett. Közülük 
akadtak olyanok, akik egy időben 
éltek, és akár rendszeresen 
találkozhattak is. 

Honnan tudjuk 
mindezt? 
Az ősemberek csontokat és 
eszközöket hagytak maguk 
után. A tudósok ezeket 
vizsgálva meg tudják állapítani, 
hogyan jártak, mit ettek 
és milyen betegségekben 
szenvedtek elődeink.  
Eszközeik sokat elárulnak 
mindennapi életükről. Ősemberkoponya

LÁSD MÉG 
▸▸ Kőkorszak 44. o. 

▸▸ Kövületek 89. o. 

▸▸ Afrika 114. o. 

▸▸ Majmok 149. o. 

▸▸ Evolúció 172. o. 

▸▸ Felfedezések 
260–261. o. 

7 millió 
évvel 

ezelőtt

Emberfélék 
A korai emberszerű 
fajok, az emberszabású 
majmokból fejlődtek ki. 
Az idejük nagy részét 
fákon töltötték, de már 
elkezdtek két lábon járni. 

Az előemberek 
Az australopithecus 
már teljesen 
felegyenesedve 
is képes volt járni, 
akárcsak a mai 
emberek. 

4 millió évvel 
ezelőtt

Modern emberek
A modern emberek Afrikában 
jelentek meg. Eszközeik 
segítségével képesek 
voltak alkalmazkodni más 
környezethez is. Az egész 
világot benépesítették, míg 
más fajok kihaltak. 

Az első tűzhasználók
Az emberek ősei egyre 
okosabbak lettek és egyre több 
húst fogyasztottak. A homo 
erectus nagyjából egymillió 
évvel ezelőtt feltehetően már 
használt tüzet, hogy megsüsse 
az ételét. 

Az első 
eszközkészítők
A homo habilis az 
első fajok között 
volt, akik elkezdtek 
kőeszközöket 
használni. Ezek 
segítségével 
könnyebben szereztek 
élelmet maguknak. 

3–2,5 millió 
évvel ezelőtt

200 000 évvel 
ezelőtt

2 millió 
évvel 

ezelőtt

Szakóca

Egyszerű kőeszköz




