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" Az iskola dolga, 

hogy megtanítsa velünk, hogyan 

kell tanulni, hogy felkeltse a tudás 

iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett 

munka örömére és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és 

hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni." 

 (Szent - Györgyi Albert) 
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Az iskolaadatai: 

Alapító szervezet neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Az iskola fenntartója: Észak-Pesti Tankerületi Központ Budapest 1165 Jókai utca 6. 

Az iskola székhelye: Budapest 1161 Csömöri ú. 20. 

Az iskola telephelye: Budapest 1161 Csömöri ú. 142. 

A hivatalon ügyintézés helye: Budapest 1161 Csömöri ú. 20. 

Bevezető 

Iskolánk a Főváros XVI. kerület Rákosszentmihály városrészében található, a kerület 

egyik főközlekedési útvonala mentén. 

Ezen a településen már ősi időktől kezdve élnek emberek. Az iskola építésekor (Csömöri 

u. 20.) Árpád - kori leleteket találtak, másutt 600 pénzérmét a tatárjárás előtti időkből. Az 

első emlék 1279- ből származik. 

A XIX. század végén az itt élő polgárok kezdeményezték a Rákosszentmihály városnév 

hivatalos használatát. A városrész 1902-től önálló településként működött. 

A tagiskolánk a Csömöri u. 142. szám alatt áll, egyik épülete kerületünk első iskolája 

volt, melynek emlékét márványbála őrzi, 1884-ben alapították. 

A rendszerváltozástól kezdve felerősödött a társadalmi, polgári igény, hogy az általános 

iskolákat is híres történelmi személyiségekről, híres tudósokról, művészekről, sportolókról 

nevezzenek el. 

Mivel iskolánkban komoly hagyományai vannak - az idegen nyelv tanítása mellett - a 

természettudományi képzéseknek a Szent-Györgyi család engedélyével és 

beleegyezésével iskolánkat híres magyar Nobel - díjas biokémikusunkról, Szent-Györgyi 

Albertről neveztük el 1995. szeptember 1-én. 

A név használata természetesen kötelezettségekkel is jár. Nagy hangsúlyt fektetünk az 

angol nyelv és a természettudományos tantárgyak oktatására, a környezettudatos 

nevelésre. 

Kiemelt figyelmet fordítunk Rákosszentmihály történetének, hagyományainak 

megismerésére, a diákok identitás tudatának erősítésére, a haza iránti szeretetük 

elmélyítésére. 

 

Iskolánk fenntartója: Észak-Pesti Tankerületi Központ, fő partnere Budapest Főváros 

XVI. Kerület Önkormányzata. 
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A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint fő feladatunk a tanköteles korú gyerekek 

alapfokú oktatása-nevelése, az általános műveltség megalapozása és a tanulók étkeztetése. 

Fő célunk a biztos alapok lerakás, a tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra, az 

infókultúrális világ kihívásaira. A társadalomnak, a pedagógusnak, a szülőnek a céljai 

találkoznak. A gyerekekből jól képzett, problémamegoldó képességgel rendelkező, kreatív 

és szilárd erkölcsökkel rendelkező, egészséges fizikai állapotú és szellemiségű embereket 

szeretnénk nevelni. Ezen képességek alapjainak lerakására, kialakítására vállalkoznak a 

Szent-Györgyi Albert Iskola pedagógusai. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális anyagi helyzete egymástól 

nagymértékben eltér. Ezért a tanórán csoportbontással, korszerű pedagógiai módszerek, 

modern eszközök alkalmazásával és tanórán kívüli foglalkozásokon megpróbáljuk segíteni 

a nehezebb körülmények között tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt 

fontosságúnak tartjuk a tehetséges jó képességű gyerekek fejlesztését is. 

 

A módosítás a 2020. szeptember 1-én bevezetésre kerülő a Kormány 5/2020.(I.31.) Korm. 

rendelete a Nemzeti alaptanterv alapján készült.  

Az iskola tevékenysége:  

Köznevelési és egyéb faladat: nappali rendszerű iskolai oktatás, egyéb köznevelési 

foglalkozás, egyéb foglalkozások, napközi, napköziotthonos ellátás, iskolai könyvtár 1-8. 

évfolyamon. 

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – 

enyhe értelmi fogyatékos) 

 

Az ÚJ NAT felmenő rendszerben történő bevezetésével egyidőben felmenő rendszerben az a 

2013. évi pedagógiai program és tanterv érvényét veszíti.  

 2020-21. tanév: 1., 5. évfolyam,  

 2021-22. tanév: 2., 6. évfolyam 

 2022-23. tanév: 3., 7. évfolyam  

 2023-24. tanév: 4., 6. évfolyam 
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Az ÚJ NAT bevezetése a következő években felmenő rendszerben történik meg 2020. 

szeptember 1-től. 

 2020-21. tanév: 1., 5. évfolyam,  

 2021-22. tanév: 2., 6. évfolyam 

 2022-23. tanév: 3., 7. évfolyam  

 2023-24. tanév: 4., 6. évfolyam 

 

Az általános rendelkezések a 2013. évi tanterv és pedagógiai program alapján érvényben 

maradnak.  

2020. szeptember 1-től változik az Új Nemzeti Alaptantervnek megfelelően a tantárgyi 

struktúra, óraszám és tanterv. 

 

 

1.Az iskola nevelési programja 

 

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola. Diákjainkat elsődlegesen a középiskolai 

továbbtanulásra készítjük fel. 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti 

értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, 

korszerű ismereteinek, kompetenciáinak kialakítása és bővítése. 

Célunk, hogy a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket 

tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon meggyőződésükké és határozza meg 

viselkedésüket, magatartásukat. 

 

 

 

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai, pedagógiai alapelvek 

 

Az iskolánkban tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az 

alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni. 

Családias hangulat megteremtése.  

Ennek keretében: 

 A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk 
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 A gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe (DÖK) 

 Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket 

 Minden gyermek számíthat tanáraik segítségére az élet minden területén 

 Az iskolában becsületes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk a 

tanulókkal, szüleikkel és tanártársainkkal valamint technikai személyzettel és 

egyéb partnereinkkel. 

 

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységének megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

A személyiségfejlesztés része az etika / hit- és erkölcstan tantárgyak tanítása. 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

2. A tanulók értelmi nevelése, kreativitása, önálló gondolkodásra nevelés 

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

Alkalmassá tenni a tanulókat az újszerű problémák meglátására, az eredeti megoldások, 

alkotások létrehozására. A különböző személyiségjegyek megfelelő szintre emelése. 

3. A tanulók közösségi nevelése 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátíttatása. A helyes digitális kommunikáció elsajátítása.  

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásara késztető érzelmek kialakítása. 

5. A tanulók akarati nevelése 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

6. A tanulók nemzeti nevelése 

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 
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hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. A helyi környezet, lakókörnyezet 

megismerése és megbecsülése. 

7. A tanulók állampolgári nevelése 

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 

tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

8. A tanulók munkára nevelése 

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátásra és 

környezetünk rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A tevékenységen 

alapuló nevelés.  

9. A tanulók testi nevelése 

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem 

fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

                       Az olimpiai hagyományok ápolása. 

Az iskolában a tanulók személyiségének fejlesztése, ismeretek megszerzése, képességek, 

készségek kialakítása és bővítése a kompetenciák fejlesztése a legfontosabb pedagógiai 

feladat 

Ennek érdekében: 

 A tervszerű nevelő-oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és 

számukra korszerű a mindennapi életben hasznosítható továbbépíthető 

alapműveltséget nyújt. 

 Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni és kooperatív 

tanulás és információszerzés módszereit 

 Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a 

munkának becsülete legyen. 

 Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre. 

 Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, felismerni, megelőzni a 

rosszat. 

 Szeretnénk a természetre, művészetekre, tudományokra vonatkozó 

alapismereteket megtanítani, melyek megalapozhatják a tanulók műveltségét, 

világképük formálódását. 
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 Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel, amik és akik biztosították számunkra, 

hogy előkelő helyet szereztünk a világ népeinek táborában. 

 Szeretnénk megismertetni tanítványaikkal az egészséges életmódot. 

 Törekszünk arra, hogy egyetlen tanulónkat se érjen semmiféle 

megkülönböztetés, kirekesztés. 

 Úgy kell nevelnünk, hogy minden intézkedésben, döntésben a gyermek 

mindenekfelett álló érdeke érvényesüljön. 

 Tanítványaink kapjanak meg minden segítséget a hátrányok csökkentésére, 

tehetségük kibontakozására. 

 Vallási és világnézeti semlegességet, a témakörhöz tartozó tárgyilagos 

tanítást biztosítani kell. 

  

Alapjaiban egységes, a kor követelményeinek megfelelő műveltségi szint elérésére 

törekszünk. Ennek érdekében az iskola egész napos iskolaként működik. Az oktatást és 

nevelést 8 és 16 óra között szervezzük meg. 

 

Emelt szintű képzés: 

Iskolánkban 30 éves múltra tekint vissza az angol nyelv oktatása az első évfolyamtól 

kezdődően. Erre készített tantervünk alapján kívánjuk folytatni az emelt szintű idegen 

nyelvoktatást. 

 

     Emelt szintű képzés: - angol nyelv és a matematika tanítása, az informatika 

oktatása terén a 20 éves gyakorlatot szeretnénk folytatni illetve korunk igényeihez 

igazítva az ÚJ NAT lehetőségei szerint az emelt szintű oktatást kialakítani. 

      Kiemelt szerepet kap: 

              - magyar nyelv és irodalom 

A 7-8. évfolyamon a felvételire való felkészülést magasabb óraszámban kívánjuk 

megvalósítani. 

 

Testnevelés:            

Kiemelt szerepet kap továbbra is. Fontos terület az olimpiai nevelés, hagyományápolás. 
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Iskolánk az 5.-8. évfolyamon emelt szintű angol nyelv, emelt szintű matematika, és 

informatika-digitális kultúra tanítását biztosítja az erre jelentkező tanulók számára. 

 1.-4. évfolyamban alapvetően kéttanítós egész napos rendszerben tanítunk.  Első 

évfolyamtól tanítjuk az angol nyelvet. Délutánonként a napközis foglalkozás 

időkeretében tehetség kibontakoztató, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat tartunk. 

Felkészítjük a tanulókat a felső tagozaton folyó emelt szintű oktatásra. 

     Iskolánk három különböző típusú osztályt/csoportot kíván indítani 5-8. év- 

folyamon. 

     Az emelt szintű matematika osztályban / csoportban a matematikát heti 5, az 

angol nyelvet, az informatikát alapórában tanítjuk majd.  

     Az emelt angol nyelvű osztályban / csoportban angol nyelvet 5-8. évfolyamon 

heti 5 órában tanítjuk, az informatikát és matematikát alapóraszámban.  

    Az informatika-digitális kultúra osztályban / csoportban az informatika 

tanítását az 5-8. évfolyamon emelt szinten heti 4 órában végezzük. A matematikát, az 

angol nyelvet alap órában tanítjuk majd. 

    1-8. évfolyamon a tehetség kibontakoztatásának elősegítése, a felzárkóztatás 

hatékonyságának növelése érdekében kis csoportos oktatásra törekszünk, figyelembe 

véve a mindenkori osztálylétszámot, a rendelkezésre álló órakeretet a fenntartói 

elvárások és a hatályos jogszabályok szerint. A második idegen nyelv oktatására 

szakköri lehetőséget kívánunk biztosítani a rendelkezésre álló órakeretet szerint. 

   A tanulók igényeinek, szükségleteknek megfelelően felzárkóztató, fejlesztő és 

tehetség kibontakoztató valamint szabadidős foglalkozásokat indítunk.  

   Az eltérő módon haladó tanítványaink megsegítését utazó gyógypedagógus és 

saját fejlesztőpedagógus/ gyógypedagógus végzi iskolánkban. 

A fentiek alapján: 

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi, és iskolai nevelés 

eredményeképpen fegyelmezett, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott. Aki jó eredmények 

elérésére törekszik (játékban, sportban, tanulásban, közösségben), van elképzelése a 

jövőjéről, becsüli a tudást. Képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen, és szabatosan 

tudja megfogalmazni szóban és írásban. Aki ismeri és alkalmazza az önálló tanulás és 

ismeretszerzés eszközeit és módszereit és felkészült az élethosszig tartó tanulásra. Aki 

ismeri és megfelelően alkalmazza a digitális-informatikai eszközöket. 

Ismeri és ápolja és tiszteli nemzeti kultúránkat, anyanyelvünket, a természet és környezet 
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értékeit, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, viselkedése udvarias, társaival 

együttműködő, szüleit és tanárait szereti, tiszteli. 

o Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

o    Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az 

egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás 

képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben 

tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a 

balesetek megelőzése).  

o Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, 

önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, 

szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum 

befogadására és létrehozására. 

o Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, 

segítőkészség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, 

figyelmesség. 

o A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

o Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. 

Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet - mentességre, a konfliktusok 

kezelésére, készség a megegyezésre. 

o A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. A tanulókat arra 

neveljük, hogy megismerkedjenek az egész életen át tartó tanulás alapjaival, 

felkészüljenek az infókultúrális világ kihívásaira. 

o A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete. A nemzeti kultúra ápolása: a 

nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

o  A kisebbségben élő magyarság megismerése, az értük érzett felelősség- és 

közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak 

tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 

o Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a 
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közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 

Feladatunk ezen értékek elsajátításának elősegítése. Ezt a célt szolgálják a tanórán kívüli 

nevelési tevékenységek, valamint a tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 Szokások kialakítását célzó módszerek: 

- Követelés 

- Gyakorlás 

- Segítségadás 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

- A tanulói közösség tevékenységének megszervezése 

- Közös célok kitűzése, elfogadtatása 

- Hagyományok kialakítása 

 Magatartási modellek bemutatása, közvetítése: 

- Elbeszélés 

- Tények és jelenségek bemutatása 

- Műalkotások bemutatása 

- A nevelő személyes példamutatása 

- A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében 

- A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség életéből 

- Előadások, programok szervezése. 

 Tudatosítás, meggyőződés kialakítása: 

- Magyarázat, beszélgetés 

- A tanulók önálló elemző munkája 

- Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról 

- Vita  

- Előadások, programok szervezése. 

 

Nevelő és oktató munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha 

- Tanulóink többsége - több mint 50 %-a a minimális követelmények 

teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten felel 
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meg a Nemzeti Alaptantervben és az iskolánk helyi tantervében 

megfogalmazott követelményeknek. 

- Fontos célunk, hogy tanulóink iskolánk falai közt fejezzék be a 8. 

évfolyamot, minél több tanuló válassza iskolánkban az emelt szintű oktatást 

a 8. évfolyam végéig. 

- A 8. évfolyamos középiskolába jelentkező tanulóink 70 %-a felvételt nyer az 

első helyen megjelölt intézménybe. 

- Végzős tanulóink 80%-a ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek 

közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges 

viselkedés- és magatartásformákat. 

- Emeltszintű angol nyelv oktatása során 8. osztály tanév végén jeles 

osztályzatot kapó tanulók tudása megfelel az B1 nyelvismereti szint 

követelményeinek. 

- Informatika digitális kultúra terén 8. osztályos tanulóink 60 %-a alapfokú 

felhasználói szintet ér el. 

 

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A testi- és lelki egészségnevelés, káros szenvedélyek prevenciója, drogstratégia, 

elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervek 

Az egészségvédelem és az egészséges életmódra nevelés minden gyerekkel foglalkozó 

intézmény alapvetően fontos feladta. 

Korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyerekek egészségről alkotott 

fogalmát, de számos hatás éri, befolyásolja, jó és rossz irányban, magatartásunkat, 

viselkedésünket. 

Az egészségnevelési program megvalósulása hozzásegíti a tanulókat, hogy kellő 

ismeretek birtokában kialakuljon egészséges életvitelük, és helyes értékrendjük. 

Az egészséges életmódra nevelést már kisgyermekkorban, az élet alakíthatóság 

szakaszában kell elkezdeni és az életfordulókon (pl. serülőkor) fokozottabban 

megerősíteni. 

Szerepet kap benne a szülő, a testvér, a kortárs, a rádió, a televízió, a könyv, a folyóirat, 

különböző közösségek az internet és a közösségi oldalak is. 

Az egészségnevelés kiemelt feladata az köznevelési oktatási intézményeknek és 

felelősséggel tartozik a NAT megfogalmazottak végrehajtásáért. 
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A személyiség fejlődésnek nélkülözhetetlen része az élet és egészség védelme. Az 

egészség védelem egyben értékvédelmet is magában foglal, szoros kapcsolatban áll az 

erkölcsi értékekkel. 

Az egészségnevelési program célja, hogy a tanulók felé: 

1. Figyelemfelkeltő, tájékozató, motiváló, aktivizáló szerepe legyen az 

egészség – érték tudatosításában. 

2. Életkorral járó – biológiai – pszichohigiénés életmódi tennivalókat 

ismertetése. 

3. Ismertesse az egészségre káros szokások biológiai, élettani – pszichés 

összeevőit (alkohol, dohányzás, helytelen táplálkozás, drog, internet-

számítógép) szervezetre gyakorolt negatív hatását. Tárja fel a társas 

kapcsolatok egészségi – etikai kérdéseit. 

4. Erősítse és fejlessze az egészséges életvitelhez szükséges képességeket. 

Cél akkor valósul meg, ha: 

Tanulóink ezen értékek és tudás birtokában képesek lesznek egészségük 

megőrzésére, betegségek megelőzésére egészséges személyiség kimunkálására, a 

helyes magatartás kialakítására. 

 

A.) Szomatikus nevelés 

1. Higiénés nevelés: 

1.1. Személyi higiénés nevelés: 

1-4. osztály: Ismerje meg saját testét és annak működését 

életkorának megfelelően. Igényelje a személyi tisztaságot. 

Tudja használni a tisztasági és higiéniás eszközöket. 

Tudjon önállóan mosakodni. 

Ismerje a zuhanyzás előnyeit takarékosság is).  

Ismerje és tartsa be a helyes fogmosás szabályait.  

Tudja, mikor kell feltétlenül fogat mosnia. 

Tudja, mikor kell feltétlenül kezet mosnia.  

Testnevelés óra után mosakodjon meg.  

Legyen tisztasági csomagja minden tanulónak. 

Öltözködjön kis segítséggel az évszaknak megfelelően. 

Alakítsa ki és éljen a helyes napirend szabályainak megfelelően. 
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5-6. osztály: Erősíteni kell a testápolást, azon belül a tisztálkodást, bőrápolást, 

haj-, kéz-, körömápolást, a száj higiéniát (fogak, fogíny, fogmosás). Meg kell 

tanítani a fogselyem használatát. 

A kislányokat fel kell készíteni a menstruációra és az evvel járó 

tisztálkodásra, viselkedésre. Időjárásnak megfelelően, rétegesen öltözködjön. 

Minden nap tiszta fehérneműt hordjon. 

7-8. osztály: Tudatosuljon a testápolás alapvető szabályai, tisztálkodási 

eszközök használata. Tanulják meg testük működését, nemi szervek felépítést, 

tisztántartását. 

Legyen fogalmuk a fogamzásgátlásról, a menstruáció és a szexuális 

élet higiéniájáról. Tudjanak önállóan az időjárásnak megfelelően 

öltözködni. 

1.2. Környezet higiénés nevelés: 

1-4. osztály: Tartson rendet szűkebb – tágabb környeztében. Ismerje a helyes 

megvilágítás fontosságát, tartsa is azt be. 

Tudja, hogy milyen hőmérséklet ideális a különböző tevékenységekhez. 

Vállaljon felelősi teendőket. 

Legyen állandó otthoni munkája. 

Tevékenyen vegyen részt növényápolásban, növényültetésben. Óvja környezete 

tisztaságát. Szükség esetén teremtse meg azt. Ismerje a légszennyezés, tiszta 

vizek fogalmát. 

Télen etesse a madarakat, készítsen társaival közösen egyszerű madáretetőt. 

Vegyen részt papírgyűjtésben. 

Ismerje a szelektív szemétgyűjtés fogalmát, lehetőség esetén tartsa is be.  

5-6. osztály: Ráhangolás az egészséges környezetre, az egészséges emberre. 

Érezze fontosságát az állatok téli etetésének, a nemzeti parkok 

jelentőségének, védelmének. Legyen tisztában a levegő, a víz, a 

talajszennyező anyagival, ezek káros hatásaival. 

Ismerje fel az ember és a természet környezetkárosító hatásait, a megelőzés és 

a megoldás lehetőségeit. 

Kiránduláskor környezetbarátként viselkedjen. 

7-8. osztály: Legyen tisztában a zajártalommal, 

megelőzésével. A ház és ház körüli munka 
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értéke. 

Tudatosuljon az egyén és társadalom felelőssége az egészséges környezet 

megvalósulásában. Országjárás kultúrája. 

Minden évfolyam tanulója az iskolában és azon kívül is szelektíven gyűjtse a 

hulladékot, illetve törekedjen a környezet terhelő anyagok minél kisebb mértékű 

használatára. Használja újra az egyes termékeket, például a műanyag palackokat, 

vagy használjon más anyagokat. 

Törekedjen az újrahasznosított anyagok használatára. 

2. Profilaxisra (betegség megelőzés) nevelés speciális (higiénikus, testedzési, 

baleset megelőzési feladatokon kívüli) feladatai: 

1-4. osztály: Tudja, hogy az egészség érték. Váljon igényévé a rendszeres 

reggeli torna. Zsebkendő használata legyen természetes. Köhögéskor, 

tüsszentéskor tudjon helyesen viselkedni. 

Tudja és tartsa be a járványokkal kapcsolatos elemi szabályokat (kézmosás, 

tömegbe való viselkedés stb.) 

Ismerje a C, D, A vitaminok fontosságát. 

Ismerje és tarts be a helyes táplálkozás elemi szabályait. Ismerje a házi-, 

fogorvos munkáját. Ne féljen tőlük. 

Tudja, hogy orvosságot csak kitől fogadhat el. Ismerjen néhány gyógynövényt, 

és alkalmazásukat is. 

5-6. osztály: Fel kell eleveníteni, amit a cseppfertőzéssel terjedő légúti 

megbetegedésekről tanultak, meg kell erősíteni a megelőzésükről tanultakat. 

Meg kell tanulni a rovarcsípések ellátást, különösen a kullancsét. 

Beszélgetni kell a most terjedő fertőző betegségről, az AIDS-ről, annak 

megelőzéséről. Tudni kell, milyen esetekben kell orvoshoz fordulni. 

Tudni kell néhány betegség otthoni nem gyógyszeres kezelését (pl.: nátha – 

gyógynövényekkel). 

Rá kell hangolni a tanulókat, hogy csak az orvos, a szülő vagy a pedagógus 

által adott gyógyszert szedhetik be. 

7-8. osztály: Tanulják meg a férfi – nő élettani működését. Ismerkedjenek meg a 

fogamzással és fogazásgátlással. 

Legyenek tisztában a fertőzések és a nemi betegségek elkerülésében, az 

AIDS terjedés megakadályozásában. 
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Minden évfolyam tanulója állandóan rendelkezzen papír zsebkendővel, 

betegség, járvány idején legyen nála az egyéni védekezéshez szükséges eszköz, 

anyag (kézfertőtlenítő szer, szájmaszk), továbbá az esetleges betegségéhez 

szükséges gyógyszer (pl. asztma spray). 

3. Baleset megelőzésre nevelés: 

1-4. osztály: Vigyázzon, életkorának megfelelően, testi épségére. Tanulja meg az 

iskolában lévő eszközök balesetmentes használatát. Tudja, hogyan kell 

viselkednie az iskola helyiségeiben, az udvaron. 

Ismerje meg és tartsa be a helyes gyalogos közlekedésszabályait. (Közlekedési 

lámpa, rendőri karjelzések, KRESZ táblák.) 

Tudja, hogyan kell közlekedni ködös, havas időben. Ismerje a szánkózás 

szabályait. 

Ismerje a kerékpáros közlekedés szabályait. Tartsa rendben kerékpárját (ismerje 

részeit.) 

Tudja, hogy idegenekkel nem mehet el az utcán, nem fogadhat el 

tőlük semmit. Ismerje a méreg fogalmát. Tudja, hogy otthonában 

vannak mérgező anyagok is. 

Ismerje az elemi elsősegélynyújtás szabályait. Tudjon egyszerű sebeket ellátni 

(fedőkötés). Tudjon segítséget kérni. Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség 

telefonszámát és szükség esetén használja azokat. 

5. osztály: Ismerniük kell az alapvető biztonsági szabályokat a lakásban, 

az iskolában. Állandó figyelemfelkeltés a veszélyhelyzetekre, a 

figyelmetlenségekre. 

Biztonságos közlekedés alapszabályait ismerjék, gyalogosoknál, 

kerékpározóknál és gyakorolják azt. 

6. osztály: Az 5. osztályban tanultakat gyakorlatban alkalmazzák. Elektromos 

berendezések használatát ismerjék. 

A gyermekek, idősek és magatehetetlenek segítése, udvariasság. Az alapvető 

elsősegélynyújtást ismerje és alkalmazza. 

Tudja a természetjárással kapcsolatos biztonsági szabályokat. 

7-8. osztály: Idegenekkel való kapcsolatteremtés szabályait tudniuk kell. Az 

elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása. 
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A biztonságos közlekedés szabályainak megtartása, megtartatása a kisebbekkel is. 

Viselkedési szabályok betartása vízparton, hegyekben, túrákon, téli sportolásnál. 

Ismerje a kerékpár és a kismotor közti különbségeket, használatából eredő baleseti 

veszélyeket. 

 

B.) Pszichohigiénés nevelés 

1. Önismeretre, önfejlesztésre nevelés: 

1-4. osztály: Ismerje meg saját fizikai tulajdonságait. Ismerje meg testét 

életkorának megfelelően. 

Tudja, hogyan lehet kifejezni érzéseit. 

Érzések megismerése különböző élethelyzetekben. Ismerje erős és gyenge 

oldalait, tulajdonságait. 

Ismerje fel a problémákat, tudjon alternatív megoldásokat, hozzon döntéseket és 

ismerje fel annak következményeit 

Sajátítson el néhány lazítási gyakorlatot. 

5-8. osztály: Tudja megfogalmazni, hogyan érez önmagával kapcsolatban. 

Beilleszkedés és mások elfogadása. 

Ismerje a kamaszkor pszichikai sajátosságait. Jó tulajdonságait fejlessze tovább. 

Fogalmazza meg, mely értékek fontosak számára. Ismerje fel, mikor mitől 

szorong. 

Tudja és alkalmazza, hogy mit tehet szorongás ellen. Tudjam, hogy probléma 

esetén hova, kihez fordulhat. 

2. Egészséges életvezetésre (az egészséges táplálkozáson kívül) való nevelés: 

2.1. Életvezetésre nevelés: 

1-4. osztály: Tartsa be napirendrét (alvásigény, mozgás, tanulás, helyes aránya). 

Szabadidejét tudja hasznosan eltölteni. 

Sportoljon rendszeresen. 

5-8. osztály: Ismerje és tartsa be a helyes élet- és napirendet. 

Szabadidejét töltse el hasznosan, a szabadidős programot tudja helyesen 

megválasztani. A sportot tudja összeegyeztetni a tanulással és szabadidejével. 

Ismerje a tanulás fontosságát. 

Törekedjen a szülő – gyermek megfelelő kapcsolatára. 

2.2 Hibás viselkedési programok: 
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Ennek kiküszöbölése az önismeretre neveléssel érthető el. 

2.3 .   Családi életre való nevelés: 

2.3.1. Szexuális életre nevelés (párkapcsolatok):  

 

1-4. osztály: óvodai programra alapozva 

Nemek szerinti viselkedés – szerepek ismerte, azok szerinti viselkedés. Barátság – 

szerelem. 

5. osztálytól a középiskola végéig (egymásra épülve, ismeretek bővítésével, 

megerősítésével, tudatosításával): 

A különböző életkorok fiziológiai és pszichológiai jellemzői. 

Az anya – gyermek, az apa – gyermek kapcsolata, jelentősége a gyermek érzelmi 

és értelmi fejlődése szempontjából. 

A családok típusai, a családon beüli szerepek. 

A családot érintő krízishelyzetek: válás, munkanélküliség, betegség, halál. 

Önelfogadás és a másság elfogadása a társas kapcsolatban. 

A barátság, a szeretet és a szerelem jelentősége. 

A menstruáció élettana, pszichés hatásai és higiéniája. A szexuális erőszak a 

családban és a családon kívül. 

7. osztálytól a középiskola végéig: 

Az ember egyedfejlődése: újszülött és csecsemőkor, gyermekkor, felnőtté válás, a 

változás kora, öregedés. 

Gyermek a családban, serdülő a családban. A megtermékenyítés biológiai alapjai. 

A terhesség végbemenő változások, a szülés. 

 

2.3.2. Munkára nevelés: 

1-4. osztály: Szellemi – fizikai munka fontossága, egyenrangúsága. A munka 

eredményének felismerése, megtartása. 

Felelősség a feladatok elvégzésében. A tanulás is munka. 

Helyes tanulási módszerek. 

5. osztálytól a középiskola végéig: Mindenkinek legyen munkája a családban. A 

családi beszélgetések fontossága. 

A munka megbecsülése. 

Az önálló ismeretszerzés fontossága. 
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A nem szívesen végezett munka, tevékenység. Pályaválasztási orientáció. 

2.3.3. Egészséges táplálkozásra való nevelés: 

1-4. osztály: Ismerjék az egészséges táplálkozás fogalmát. 

Ismerjék a hizlaló ételeket. Tudja, hogy miért nem helyes elhízni. Mit tehetnek 

ellen. Zöldségek, gyümölcsök fontossága (csokoládés helyett gyümölcs, kóla 

helyett ivólé stb.). Tudjanak különleges alkalomnak megfelelően teríteni. 

5. osztálytól a középiskola végéig: 

Az egészséges étrend kialakítása (napi ötszöri étkezés: zöldség, gyümölcsfélék, olaj 

használat, kevés só, barna kenyér, víz; táplálkozási piramis). 

Kalória szükséglet életkoronként. 

Kövérség következményei (lelki probléma, magas vérnyomás, koleszterinszint 

magassága, cukorbetegség). 

Az egyhangú étkezés következményei. 

Pszichés táplálkozási zavarok (anorexia nervosa, bulimia nervosa). A diéta. 

Élelmiszerek tartóssága, szavatossága, higiénikus tárolása. Esztétikus tálalás. 

2.3.4. Gondozásra és ápolásra való nevelés: 1-4. osztály: Tudjon teát főzni. 

Segítsen az időseknek, betegeknek (pl. hajfésülés). 

A beteg szobájában – annak kérésére – szellőztessen. Tudja, hogy ilyenkor be kell 

takarni a beteget. 

5-8. osztály: Tudja és tevékenyen vegyen részt a beteg szobájának rendbetételében. 

Tudja, hogyan kell az ágyat megvetni, rendbe rakni. 

Tudja a hőmérőzés szabályait. 

2.3.5. Háztartástechnikai ismeretekre való nevelés: 

2.3.6. A nemzeti alaptanterv követelményeit megfelelőnek tartjuk. 

3. Abúzus deviancia (szenvedélybetegség) profilaxisa: 

1-4. osztály: Ismerje a drog fogalmát. Tudja, hogyan jelzik a veszélyes anyagokat. 

Ismerje az általánosan használt drogok fizikai és viselkedésbeli hatását. tudja, hogy miért 

élnek vissza a drogokkal. (Visszaélés fogalma.) Ismerje, hogyan mondhat nemet? 

Tudja, hogy az alkoholizmus kezelhető állapot. 

Ismerje a szenvedélybeteg magatartását, egészséghez való viszonyulását. 

Legyen tisztában a szenvedélybetegség gazdasági, egyéni, társadalmi problémával. 

5-6. osztály: Ismerje a drogok történetét. 
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Ismerje a szenvedélybetegség fogalmát (mi tartozik ide, hogyan alakul ki). 

Ismerje a szenvedélybetegségek (alkohol, dohányzás, drog) mellett és ellen szóló érveket, 

egészségkárosító hatásukat. 

Legyen tisztában a felnőttek példamutatásával, káros szokásaival. Ismerje a reklám hatását. 

Tudjon a csábítással szemben ellenállni. Tudjon nemet mondani. 

Ismerje a szenvedélybetegség okait és a megelőzési lehetőségeit. Ismerje a drogok hatását 

az emberi szervezetre. 

7-8. osztály: Legyen tisztában a kialakult szenvedélybetegséggel, mint egyéni, társadalmi 

problémával. 

Ismerje a szenvedélybeteg magatartását, egészséghez való viszonyulását. 

Legyen tisztában a szenvedélybetegség gazdasági vonatkozásaival (mibe kerül a 

társadalomnak, mibe kerül a függő embernek). 

Tudja, hogy a mit jelent a drogfüggőség. 

 

4. Érzelmi nevelés (önismereti nevelésen kívül): 

1-4. osztály: Tudja a saját és társainak érzelmeit felismerni. Ki miért jó? 

Mért szép? 

5-8. osztály: Rendszeres múzeumlátogatás fontosságának felismerése. Érzések 

megfogalmazás, felismerése. 

Érzelmek fajtái. Mi a jóság? 

 

5. Környezeti hatások feldolgozására nevelés: 

Fontos a családi környezet, iskolai környezet, baráti környezet jelentősége; pozitív – 

negatív hatása. 

C.) Szociálhigiénés nevelés: 

1. Kedvező társas miliő működése: 

A lelki magatartási zavarok kialakulásában meghatározó az emberi kapcsolatok alakulása. 

Kialakulása nagymértékben függ a családdal való kapcsolattól, mennyire lehet számítani a 

gyereknek szüleire. Erre való nevelést a családi életre való nevelésnél tárgyaljuk. 

2. Kommunikációs nevelés az anyanyelvi órákon kívül: 

1-4. osztály: Tudja felismerni és használni a különféle mimikai jelzéseket. Ismerje fel, hogy 

testtel, mozdulatokkal is lehet érzelmeket kifejezni. 
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5-8. osztály: Vegyen részt különféle szereplési alkalmakon és használja a tanultakat. 

3. Szerepfeszültségek feloldása 

 

5. osztálytól a középiskola végéig: 

Család feladata a szülői szerep felkészítésére. 

Szerepzavarok kialakulása a családban (válás, diárikus kapcsolatok, egyedüllét stb.) 

A helyesen működő (a társadalmilag elfogadott) család kritériumai. 

A család nevelési légköre, annak hatása a gyerek fejlődésére. Iskolai ártalmak. 

A hiányos szocializáció következményei. 

 

4. Társadalmi izoláció megelőzése: 

1-4. osztály: Segítsen társainak. 

Közösen tudjon tevékenykedni társaival egy – egy feladat megoldásában. Vigye el a 

leckét beteg barátjának. 

Vegyen részt közös rendezvényeken, ünnepeken. 

5-6. osztály: Tisztelje az idősebbeket, velük szemben tanúsítson udvarias, figyelmes 

magatartást. 

Ossza meg gondjait az idősebbekkel, nagyszülőkkel. Fogadja el, segítse, értse meg a 

rokkantakat, fogyatékosokat. Szociális otthonban élőknek műsorok adásában vegyen 

részt. Ismerje fel a hagyományok fontosságát. 

Tevékenyen vegyen részt az osztály hagyományainak kialakításában. 

7-8. osztály: Segítsen, az öregeknek, rokkantaknak a minden napjaikban. 

Tudatosodjon, hogy ők is lesznek öregek. 

 

5. Egészség propaganda: 

1-4. osztály: Vegyen részt különféle – a témához kapcsolódó – rajzversenyen, 

pályázaton. Készítsen tematikus rajzokat különféle technikával. 

 

5-8. osztály: Készítsen plakátokat, rajzokat a témában. 

Készítsen riportokat az iskolarádió, iskolaújság részére ebben a témában. 

Tartson foglalkozást kisebbeknek, illetve kortárs csoportoknak megadott témában. 
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Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek 

Iskolavezetőség Támogatja az 

egészségnevelési 

programokat. A minőségi 

munka részeként értékeli az 

ilyen tevékenységet. Anyagi 

forrásokat teremt. Ösztönző 

rendszert dolgoz ki. Aktívan 

részt vesz az egyes 

programokban. 

Hiteles személyiségek a 

pedagógusok és a diákság 

számára. Hasznosítható 

kapcsolatrendszer. 

Tanárok Kidolgozzák és a 

tantárgyakba beépítve, 

tanítják az egyes egészség 

nevelési tartalmakat. 

Valamennyi szakos belátja, 

hogy minden tanár feladata a 

környezeti nevelés. 

Természettudományi munka- 

csoport (munkaközösség) 

Elkészíti a pedagógiai 

programnak megfelelően az 

éves tervet, segíti és 

koordinálja annak 

megvalósulását. 

Dokumentációs és értékelő 

munkát végez, pályázatokat 

ír, kapcsolatot teremt a külső 

támogatókkal. 

Lehetőséget ad a különböző 

szakmacsoportok 

programjainak 

összehangolására (témahét, 

versenyek, akciók, 

kiállítások, jeles napok 

eseményei stb.) 

Osztályfőnöki közösség Évfolyamokra lebontva 

foglalkozik az 

egészségneveléssel. 

Lehetőség van az aktualitások 

azonnali megbeszélésére 

osztályközösségi szinten. 

Diákönkormányzatot segítő 

tanár 

Tagjai a természettudományi 

munkacsoportnak. 

Lehetőségük van az 

egészségnevelés területeinek 

erősítésére. 

Napi kapcsolat a diákokkal, 

az egyedi problémák azonnali 

kezelése. 
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Iskolaorvos Előadások tartása az 

egészséges életmódról, a 

környezeti ártalmakról. Segíti 

a tanárok munkáját 

terepgyakorlatokon, erdei 

iskolában. 

Szakmai kompetencia, 

személyes ráhatás. 

Adminisztratív dolgozók, 

pedagógus munkát 

közvetlenül segítők 

Támogatják a tanári munkát 

az egyes programok 

hátterének biztosításával. 

Részt vállalnak a 

takarékosságban. 

Technikai dolgozók 

(nem intézményi 

alkalmazottak) 

A programok tárgyi 

feltételinek biztosítása, előadó 

terem, vizesblokkok, 

világítási hálózat 

karbantartása, hőszigetelés 

stb. 

Zöldítési program, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

Diákok A tervezett éves programban 

sokoldalúan veszek részt 

(hallgatóság, tevékeny önálló 

szerepvállalás, 

kezdeményezések). 

Valamennyi dák érintett, nagy 

a jelentősége a helyi értékek 

felkutatásának. Partnerség a 

felnőtt részvevőkkel. A fő 

hangsúly a 

szemléletformáláson van. 

Szülők Előadások tartása, 

szemléltetőeszközök 

gazdagítása, anyagi 

támogatás, külső erőforrások 

felkutatása. 

Tevékeny részvétel a 

programokban, az ő 

szemléletük is formálódik, az 

egészségnevelés túlmutat az 

iskola falain. 
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6. Drogstratégiája 

6. 1.  Állapotfelmérés. 

Iskolánk egy kertvárosi környezetben, egy nagy forgalmú főút mentén található. Az 

oktatás két épületben folyik, melyek 1,5 km távolságra vannak egymástól, külön 

épületben vannak az alsós és felsős osztályok. Ezen objektív tényezők miatt a tanulók 

korosztályonként (6-10 és 10-14 év) elkülönülnek egymástól. 

A családok anyagi helyzete igen eltérő. Vannak jó körülmények és anyagi biztonságban élő 

családok. A tanulók egy kisebb része azonban igen szegényes körülmények között él, néha 

a mindennapi betevő falatok megszerzése is gondot jelent. 

Kábítószerező gyerekről még nem volt tudomásunk. A dohányzás viszont már egyre több 

gyereknél előfordult. Igaz az iskolában nem dohányoztak, de társaik látták őket 

buszmegállóban, utcán és más helyeken. Az ilyen gyerekeknek sajnos a szüleik is 

rendszeresen cigarettáznak. Náluk az iskolai meggyőzőmunka még segíthet. 

Azért, hogy még pontosabb képet kapjunk arról, hogy mennyire ismerik tanulóink a drog 

fogalmát, azok hatásait, veszélyeit. Esetleg kapcsolatba vannak e kábítószerekkel, illetve 

olyan emberekkel, akik e szerekkel élnek. 7. osztály elején mindig készítünk egy felmérést 

a témában.(csak tanulók körében.) Értékelése után átvizsgáljuk a programunkat, és ha 

szükség van rá, kiegészítjük. 

Stratégiánkat az iskola minden tanulójára kiterjedően dolgozzuk ki. 

 

6.2. Célok megfogalmazása:   

Középtávú célok: 

Célunk az, hogy olyan fiatalokat bocsássunk ki az oktatási ciklus végén, akikben erős a 

motiváció az egészséges életvitelre. Törekszünk arra, hogy a folyamatosan jelenlévő 

drogcsábításnak ellent tudjanak állni, hogy értelmes aktivitást igénylő tevékenységben 

érvényesüljön önmegvalósítási igényük. 

  5. és 8. évfolyamon kapjanak hiteles tájékoztatást a tanulók a drogról, az Őket 

veszélyeztető anyagokról és azok hatásairól. Tehát a prevenció fontossága, alternatívák 

kiválasztása. 

Az iskolai drogstratégia egyeztetése a kerületi és nemzeti drogstratégiával. 
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Rövidtávú célok cél: 

1. - Tudjanak a gyerekek elhatárolódni a káros hatásoktól. 

2. - Legyenek használható ismereteik az egészséges és egészségtelen 

életmóddal kapcsolatban. 

3. - Legyenek képesek a káros hatásokat elhárítani, helyessel kiváltani. 

4. - Tudjanak egészségesen, harmonikusan élni. 

5. - Váljanak képessé arra, hogy védjék szűkebb és tágabb környezetüket a 

környezeti ártalmakkal szemben, és erre legyen igényük is! 

6. A problémák, a „megfelelés” kényszere során lehetőleg ne forduljanak 

„segítségért” a drog felé.(Ha mégis minél későbbi életkorban próbálják ki.) 

7. - Lehetőség szerint akadályozzuk meg a kipróbálását. 

8. - Tudjunk nyújtani alternatívákat a problémák megoldására, a drogok 

kiváltására. 

9. – Tudjunk segítséget nyújtani szakemberek bevonásával. 

Hosszú távú célok: 

- A rövid távú céloknál megfogalmazott feladatok végrehajtásának értékelése. 

- Adatgyűjtés, ismételt helyzetfelmérés készítése. 

- Az iskolai egészségstratégia hatékonyságának értékelése. 

- Új célok megfogalmazása. 

 

6. 3. A célok megvalósításának formái: 

Kortárssegítés. 

A serdülőknél különösen fontos a saját korú társ 

véleménye. 

1. Az iskola nevelőtestülete. 

Egységes, segítő, megelőző szemléletmód kialakítása mielőbb. 

2. Szülők, család. 

Az iskolaszékkel megismertetni az iskolai drogstratégiát. 

A szülői értekezletek és fogadóórákon kívül egyéb alkalmak teremtése a 

kapcsolattartásra. Havonkénti előadásokkal egybekötött beszélgetések a 

pszichológus által az alsós szülőkkel. Drogfogyasztással kapcsolatos előadás a 

felsős szülőkkel együtt. 

Megismertetni a szülőket, olyan ismeretterjesztő anyagokkal, amelyben utána 
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tudnak nézni az 

Őket, érintő kérdéseknek. 

3. Ösztönözni a prevenciós programok tantárgyakba való beépítését. 

Biológia órán: A drogok szervezetre gyakorolt hatása. 

Kémia: A drogok szervezetkárosító hatása. 

Történelem: Drog-jogikérdések. 

Testnevelés: Egészséges életmódra nevelés, a mozgás szerepe az egészség 

megóvásában. 

Földrajz: Drogtermelés a világban, drogterjesztés. 

Irodalom: drogok hatása az alkotó munkában. 

Művészeti órákon: Tehetség az egyéniség kibontakoztatása, a kreativitás 

kiszélesítése, önmegvalósítás. 

Osztályfőnöki órákon: 

1-5. osztály: - Önismeret, személyiségfejlesztés, 

                                - Beilleszkedés elősegítése, közösségi életre nevelés. 

 - kommunikációs képességek fejlesztése. 

6. osztály:    A serdülőkor testi és lelki jellemzői. Más ember tisztelete. 

7. osztály:   Az egészséges életre nevelés. 

8. osztály: Alkohol- és drogfogyasztás szervezetre gyakorolt hatása, 

nikotinfüggőség.  

Drogprevenciós munkát segítő filmek, DVD-ék megnézése utána-anyagának 

megvitatása osztály szinten. 

 Szabadidős programok szervezése: 

- DSE keretében túranapok 

- Múzeumlátogatások. 

- Katalin bál, és farsang szervezése. 

- Egészségnapok szervezés (Szent-Györgyi nap/ hét), sportnap. 

- Tanulószoba, napközi biztosítása, ne az úton lézengjenek. 

 A rendőrség által tartott előadások az egyes korosztályoknak megfelelően a 

fiatalkori bűnözésről. 

 Az iskolai pszichológus által szervezett: 

- Csoportos önismereti munka gyerekekkel. 

- Hetente relaxációs, stresszoldó beszélgetés alsós-felsős pedagógusoknak. 

- Az iskola pedagógiai kultúrájának emelése az iskola, mint rendszer tagjaival való 
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együttműködés során. 

7.  Egyéb szervezetekkel együttműködés: 

- Gyermekjóléti szolgálat, iskolai szociális segítő munkatárs dolgozik iskolánkban 

- Gyámhivatal 

- Iskolaorvos 

- Rendőrség 

-  KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) 

 

1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt 

követett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösség fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint 

ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

2. Az önkormányzás képességeinek kialakítása 

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt 

kitűzni, a cél elérésért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az 

elvégzett munkát értékelni tudják. 

3. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb 

feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 

megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés 

csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együttléteshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 
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4. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé 

válásának kialakítása, ápolása. 

1. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán 

kívüli tevékenységek segítik. 

a) Hagyományos tevékenységek, programok 

 Fontos feladat az iskola névadójának, Szent - Györgyi Albert 

emlékének ápolása. Ezt szolgálják az évenkénti megemlékezések: 

- A névadó születésnapjáról (szeptember 16.) 

- A névfelvétel évfordulójáról (május) 

- C-vitamin hete, témahét (szeptember-október) 

Jutalomkirándulás történelmi emlékhelyekre, versenyek, vetélkedők, 

projektkészítés, természettudományos előadás és kísérletek szervezése, 

egészségnapi programok szervezése, sportnap megtartása, kressz foglalkozást 

szervezünk, 

egészséges életmód rendezvények tartása, 

- Szent-Györgyi Iskolanap kulturális gálaműsor műsor, részben idegen 

nyelven, áprilisban az Erzsébet-ligeti színházban 

- Honfoglaló nap minden tanévben egyszer 

 Minden tanév folyamán iskolai megemlékezést, ünnepséget tartunk a következő 

alkalmakkor: Szent - Györgyi Albert születése, 1849. október 6-a, 1956. október 23-a, 

1848. március 15-e. Ünnepség és történelmi projektnap szervezése. 

 Hagyományos rendezvényeink: a Katalin-bál, a Mikulás napi rendezvények, 

„Szent-Györgyi kuckó” szervezése, a Karácsonyi megemlékezés, Betlehemes műsor, 

farsangi rendezvények és a 8. osztályosok ballagása, tanévnyitó, tanévzáró. 

 Tanévzáró ünnepség: kiemelkedő munkát végző tanulók, szülők és nevelőtestületi 

tagok elismerése: Szent-Györgyi Díj átadása, könyvjutalmak átadása. 

 Iskolahívogató program szervezése és megtartása a tanév alatt folyamatosan 

történik. Játszóház szervezése évente kétszer történik. 

 Házi és kerületi tanulmányi és sport versenyek szervezése az egész tanév alatt. 

 Tanulmányi kirándulások megtartása minden tanév végén. Osztályonként 1-2 napos 

kirándulásokat szervezünk a tanulók számára, melyek témája a tananyaghoz, iskolánk 
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arculatához igazodik. 

 Sportnapi program szervezése tanévenként legalább két alkalommal. 

Olimpiai iskolák számára sport verseny szervezése tanévenként legalább egy 

alkalommal. Megemlékezés a sport ünnepeken a kerületi olimpikonokról tanévenként. 

Kerületi sport rendezvényeket szervezünk, fellépünk programokon. 

 Egyéb kulturális rendezvények: 

- állandó és alkalmi kiállítás a tanulóink rajzaiból, makettjeiből, egyéb 

munkáiból, 

- fotókiállítást a különböző kirándulási élményekről, 

- időszaki kiállítás szervezése aktuális témákról, 

- „büszkeségeink” tabló folyamatos alakítása. 

Ezen hagyományőrző és időszaki kiállításainkat továbbbővítjük, ápoljuk és tanulóinkban 

erősítjük a magyarságtudatot és az összetartozást. 

Iskolánk tagja az olimpiai iskolák országos szervezetének. Partnerünk a Magyar Olimpiai 

Akadémia és a Magyar diáksport Szövetség. E szervezeten belül sok versenyen és egyéb 

rendezvényen veszünk részt. Fontos az olimpiai nevelés, az olimpiai eszme ápolása. 

b) Diákönkormányzat 

A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 

iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diák önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 

igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

c) Napközi otthon, tanulószoba 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően biztosítjuk a tanulók egész napos 

foglalkoztatását, melynek formái 1-8. évfolyamon fejlesztő, felzárkóztató, 

tehetséggondozó, sport és kulturális foglalkozás illetve napközi és tanulószoba. 

d) Diákétkeztetés 

Az iskola tanulói számára igény szerint biztosítjuk a napi egy-, vagy háromszori étkezést. 

Az étkezési térítési díjakat az iskolában lehet befizetni és átutalhatják a szülők.  Az iskolai 

étkeztetést a jogszabályok és a fenntartói utasítások szerint szervezzük. Az önkormányzat 

látja el a közétkeztetés keretében. 
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e) Osztálykirándulások 

A szokatlan környezet, a hosszabb együttlétek erősíthetik a barátságot, az egymáshoz 

tartozás érzését, másik elfogadását, segítőkészség, a bajtársiasság kialakulását. A jó hangulat 

közösségformáló hatása mellett alkalom nyílik a diákok sokoldalúbb megismerésére. A 

kiránduláson a részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. Az iskolában 

maradottak foglalkoztatásáról az iskola gondoskodik. 

Erdei iskola: tantárgyi programhoz, a helyi tantervhez kapcsolódó iskolán kívüli, nem 

tantermi rendszerben folytatott tanulmányi tevékenység szervezhető 

Nyári ügyelet: A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, 

működtetője azzal egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére 

pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken 

a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott 

kérelemben kezdeményezheti. 

Nyári tábor: Az iskola a szülői igényeket felmérve táborozást szervezhet tanulói és 

jövendőbeli tanulói számára. 

g) Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

h) Az iskola létesítményeinek eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy 

csoportosan használják. 

i) Hit - és vallásoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit-és 

vallásoktatásokon való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

Az iskolában tanterv szerinti etika-erkölcstan-oktatás folyik. Ezt a tanítási órát a 

bejegyzett egyházak hit és erkölcstan órái válthatják ki. A részvétel jelentkezés alapján 

történik és legkevesebb egy tanévre szól. 
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1.4. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése, 

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  

iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, 

 baleset-, tűz védelmi, oktatás tartása, közlekedési ismeretek oktatásának 
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megszervezése. 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot 

tart az osztály szülői munkaközösségével. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását. 

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Elsősegély-nyújtási és baleset-, tűzvédelmi oktatás szervezése, tartása. 
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1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Alapelvek a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-fejlesztése területén: 

Nevelési-oktatási, fejlesztési feladatainkat az Oktatási Hivatal A sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvei szerint végezzük. 

A fejlesztés mielőbbi megkezdése szükséges a hátrányok minimalizálása, a meglévő 

képességek optimális fejlődése érdekében. A tanulók eredményes fejlesztő támogatása – 

együttműködve a szülőkkel, gondviselőkkel, egyéb szoros (és a törvényes képviselő által 

jóváhagyott) kapcsolati személyekkel – folyamatos, komplex és egymásra épülő 

gyógypedagógiai tevékenységet igényel. A nevelésnek elsődlegesen a kommunikációs és 

szociális képességek, a pszichés és kognitív funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását 

kell biztosítania. Az átadandó elméleti ismereteknek a hétköznapi életben való eligazodást, 

helyzetfelismerést és megoldásokat kell támogatniuk. Fontos szempont továbbá az egyszerű 

munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges, munkavállalói attitűd kialakulását elősegítő 

készségek elsajátítása, a tartalmas szabadidő-eltöltés megalapozása, valamint a 

tehetséggondozás. A sikeres tanulás-tanítás feltétele a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási 

környezet, a kis lépésekben történő haladás és a fokozatosság elvének érvényesülése, a 

cselekvésbe ágyazott, tapasztalati úton történő tanulás, a gyakori ismétlés, a 

szemléltetőeszközök használata, minél több érzékszerv bevonása, a szenzoros vagy 

szenzomotoros integráció.                 

Belátható, motiváló és elérhető, de erőfeszítést igénylő, egyénre szabott célkitűzéseket 

fogalmazunk meg.                  

A motiváció eszköze/közege lehet az érzelmi kötődés, a jutalmazás, de az életkor 

előrehaladtával egyre inkább törekedni kell a távlatibb, általánosabb értékek felismertetésére. 

A rendszeres pozitív megerősítés, biztatás kiemelt jelentőségű az értelmileg akadályozott 

tanulók motiválásában, önértékelésük fejlesztésében. A pozitív megerősítésnek az 

eredmények elismerése mellett feltétlenül ki kell térnie a részvételi hajlandóságra, a cél 

elérése érdekében tett erőfeszítésekre is – így tanulóink hosszú távon nagyobb 

valószínűséggel lesznek aktívak, bizakodóak a kisebb-nagyobb kihívást jelentő feladatokban. 

Mivel a tudatosan irányított figyelemmel megmaradni a tanulási helyzetben igen nagy 

erőfeszítést jelent, számolni kell a fáradással. Ennek mértéke és megnyilvánulási formái 

egyénileg nagyon eltérőek lehetnek. A megfelelő pihenőfázisokat személyre szabottan kell 

tervezni, beiktatni (séta-levegőzés, szellemi és fizikai tevékenykedés váltása, relaxáló 

zenehallgatás, alvás, csoportmunkát felváltó egyéni feladat, elvonulás lehetőségének 

szabályozása). A játék, játékosság kiemelten fontos eszköz. Fontos szempont, hogy az új 

ismereteknek az egyes tanulók befogadóképességéhez igazodó, egyéni vizuális rögzítése 

valósuljon meg, ami a későbbiekben valódi támpontot jelenthet a felidézéshez. Alapvető, 

hogy a szociális fejlődés tekintetében a hasonló korú tanulók azonos csoportba sorolása és az 

ezen belüli differenciálás a legmegfelelőbb eljárás. Az osztályterem kialakításánál arra 

törekszünk, hogy legyen barátságos, a gyermekek méretéhez, fizikai adottságaihoz 

megfelelően kiválasztott székekkel, padokkal, munkaterülettel, eszközökkel felszerelt. 
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Törekszünk az Integrációban a kéttanáros modell érvényesíthető legyen ahol az egyik 

pedagógus gyógypedagógiai végzettségű, és/vagy a támogatási szükséglet mértékétől függően 

asszisztens jelenléte (utazó gyógypedagógus, utazó konduktor rendszeres konzultációjával) 

szükséges.                  

Értékelés: Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek, már a 

tanulási folyamat elején ismertek legyenek. Ehhez igazítjuk azoknak az alkalmazott mérési és 

felmérési stratégiáknak, amelyek az elvárás és a mért mutatók összhangja esetén a sikeres 

pedagógiai munka eszközei. Ennek értelmében a differenciált pedagógiai tervezés alapját a 

tanulási folyamat kezdetén ismert, rögzített, diagnosztikus céllal történő értékelés adja. A 

tanulási folyamat követését szolgáló felméréseket, ellenőrző méréseket minden esetben a 

tanulást támogató, fejlesztő-segítő értékelések és visszajelzések követik.                  

Integráció:                       

Elvben bármelyik értelmileg akadályozott tanuló integrálható, amennyiben egyéni 

szükségleteihez igazítva biztosítjuk a tárgyi és személyi feltételek. A befogadó intézményként 

igyekszünk biztosítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló szükségleteihez igazodó 

tanulási környezetet, a megfelelő eszközöket, módszereket, eljárásokat és szakembereket. 

Szakembereink saját iskolánk pedagógusai és a szakszolgálati ellátás utazó 

gyógypedagógusai. Integrációs, fejlesztési feladatainkat az iskola alapdokumentuma szerint 

végezzük.                          

Fejlesztési terv:            

Fejlesztési terveinket a gyógypedagógusok a Nemzeti Alaptanterv és a tanulók egyéni 

szakvéleménye alapján készítik.                         

Kulcskompetenciák fejlesztése:                           

A sajátos nevelési igényű tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. 

Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen 

érvényesülniük kell. Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi 

területen való sikerességet is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az 

egyes kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és 

fejlődnek. 

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása három szinten valósul meg: 

1. utazó gyógypedagógusi ellátás 

2. intézményi gyógypedagógusi ellátás 

3. intézményi pszichológus és szociális segítő által történő ellátás 

A szakvélemény szerint történik az ellátás 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátása három szinten 

valósul meg: 

1. intézményi fejlesztő pedagógusi ellátás 

2. intézményi szaktanári és tanítói ellátás 

3. intézményi pszichológus és szociális segítő által történő ellátás 

A szakvélemény szerint történik az ellátás 

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és egyéb tanulási és magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók támogatása az iskolában: 
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1. tantárgyi felzárkóztatás  

2. intézményi pszichológus és szociális segítő által történő megsegítés 

Tehetségfejlesztés, tehetség kibontakoztatás:  

1. tantárgyi, érdeklődési területi szakkör szervezése és versenyeken való részvétel 

biztosítása 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulóknak tekintjük a Sajátos Nevelési Igényű a 

Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézséggel küzdő a Hátrányos Helyzetű és a 

Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanulókat. 

Az iskola pedagógiai programjának fontos része a gyermek és ifjúságvédelem. 

Az iskolai gyermekvédelem célja a prevenció, a gyermek hátrányos helyzetének 

csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ill. a veszélyeztetettség 

megszűntetésében segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel, 

szervezetekkel. 

Ezeknek a céloknak a megvalósítása az alábbi feladatokat tűzi elénk: 

a./ A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 

célja gyerek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, további problémák 

kialakulásának megelőzése. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszűntetésében. 

b./ Az iskolában a gyermekvédelmi feladatok ellátása az osztályfőnökök feladata.  Az ő 

munkájukat a pedagógusok segítik és a tagozatért felelős intézményvezető koordinálja. 

Ezen belül fő feladataik közé tartozik: 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak 

- alkalmakként családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

- veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot 

- segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét 

- a tanulók anyagi és egyéb veszélyeztetettsége esetén jelzési kötelezettséget 

teljesít 

- tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról 

c./ Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki - a gyermek 

fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszűntetése. 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 



36  

iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

- a tanulók problémáinak felismerés, jelzése, 

- a problémák okainak feltárása, 

- segítségnyújtás a problémák megoldásához 

- a felmerült helyileg nem megoldható problémák jelzése a gyermekjóléti szolgálat 

szakembereinek a jelzőrendszer tagjai felé. 

d./ Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- a felzárkóztató foglalkozások, 

- tehetséggondozó foglalkozások, 

- az indulási hátrányok csökkentése, egyéni foglalkozások, 

- a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- csoportbontások, 

- a pályaválasztás segítése, 

- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek) 

- egészségvédő, mentálhigiénés, bűnmegelőzési, drogprevenciós programok 

szervezése, 

- családi életre történő nevelés, 

- napközis és tanulószobai foglalkozások, 

- iskolai étkezési lehetőségek, 

- egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli programok, hétvégi programok) 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (jelzés, alapítványi támogatások) 

- szülőkkel való együttműködés, 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatoknál, a jelzőrendszer tagjai 

felé 

e./ A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetése érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

- pedagógiai szakszolgálattal 

- Észak-Pesti Tankerületi Központtal 

- gyámhivatallal, kormányhivatallal 

- családsegítő és gyermekjóléti központtal 
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- Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatával 

- iskolaorvossal, gyermekorvossal, védőnővel 

- iskolapszichológussal, iskolai szociális munkatárssal, iskolarendőrrel 

- továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 

f./ a fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus feladatai: 

-   a különleges figyelmet igénylő tanulók szakvéleményeknek megfelelő fejlesztések 

ellátása 

- a tanítók, szaktanárok tájékoztatása a tanuló fejlődési üteméről, 

- félévente beszámolót készít haladásukról illetve további fejlesztésük szükségességéről, 

vagy felülvizsgálatáról, 

- a szaktanároknak figyelembe kell venni a fejlesztő pedagógus véleményét, tanácsát és 

a tanórák során differenciált oktatást és értékelést kell biztosítaniuk a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók számára 

- szakértői vizsgálatok kezdeményezése, előkészítése 

Az oktatási polgári védelmi feladatok. A hon - tűz - és munkavédelem, köz és 

magántulajdon óvásának alapvető tudnivalói.  

- az évenként ismétlődő munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi 

előadások szervezése. 

- kötelező továbbképzés keretében készüljenek fel a kollégák a feladatok 

ellátására. 

- tűz, robbantásos merénylet, természeti katasztrófa esetére menekülési terv 

készítése. 

- tanulók évenként kötelező balesetvédelmi oktatásban részesülnek, a tanév 

első osztályfőnöki óráján 

- indulnak a XVI. Polgári Védelmi Parancsnokság által szervezett 

versenyen, részt vesznek az elméleti felkészüléseken. (polgári védelmi 

ismeretke, túrázás, táborozás, hagyományos és vegyi anyagok ismerete és 

azok elleni védekezés stb.) 

A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítik: 

 Differenciált csoportbontás 

 Nem kötelező (válaszható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

 Tehetséggondozó foglalkozások 
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 Szakkörök 

 Kocsis Ferenc DSE 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

 Szabadidős foglalkozások 

 Iskolai könyvtár használata 

 Internet használat 

 

a) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását az 

egyes szaktantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik. 

 Minden évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. 

A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról - a felmerülő igények és az 

iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. 

 Az 1 – 4. évfolyamon tehetséggondozó fejlesztő foglalkozásokat tartunk, melyek a 

következő területekre terjednek ki: 

- A gondolkodás, a figyelem és emlékezet fejlesztése; 

- A kommunikáció és kreativitás fejlesztése; 

- Az önművelés fejlesztése; 

- Mindennapjaink értelmezése; 

- A matematikai- és természettudományi ismeretek bővítése, fejlesztése; 

- Számítástechnikai ismeretek nyújtása; 

 

b) Szakkörök: 

Különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök 

indításáról - felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden 

tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, 

aki nem az iskola dolgozója 

 



39  

c) Diáksport Egyesület 

Az iskolában működik sportegyesület. A Kocsis Ferenc DSE vállalja: 

- Az iskola valamennyi tanulója számára lehetővé teszi a rendszeres sportolást, 

felkészíti Őket a különböző iskola versenyekre. 

- Közösség kialakítása érdekében bevonja a tanulók szüleit, pedagógusokat a 

különböző mozgásos tevékenységekbe. 

d) Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

e) Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzést a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. Könyvtári állomány kb. 10 ezer kötet. Könyv, tankönyv, hangkazetta, videofilmek, 

CD és folyóiratok kölcsönözhetők illetve helyben feldolgozhatók. A könyvtár 

szolgáltatásait az iskola tanulói és dolgozói térítésmentesen vehetik igénybe. 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek 

 

 Szoros kapcsolat kiépítésére törekszünk a pedagógiai szakszolgálattal, 

gyermekjóléti és családsegítő központtal, a helyi társ intézményekkel 

 Csoportbontás,  

 Egyéni felzárkóztatás, kis csoportos fejlesztés 

 Napközi otthon 

 Tanulószoba 

 Felzárkóztató foglalkozások 

 Szülők és családok nevelési gondjainak segítése 

 Iskolapszichológus, iskolai családsegítő munkatárs bevonása a munkába 

Tanulási kudarcnak, lemorzsolódásnak kitett tanulók felzárkóztatásának 

segítése, a következőtevékenységek során történik: 
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- normál létszámú első osztály, különleges bánásmód, 

- egyéni képességekhez igazodó nívócsoportos oktatás 

- kötelező jellegű korrepetálás – tanári javaslatra 

- egyéni foglakozások 

- napközi illetve tanulószobai lehetőség 

- pályaorientáció – kérve a Nevelési Tanácsadó és a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét 

Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

- a könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, segédanyagok 

- étkezési támogatások nem az iskola hatáskörében valósulnak meg, az önkormányzat 

biztosítja 

- iskolai alapítvány támogatása a tanulmányi kirándulásokhoz, erdei iskolához és egyéb 

az alapítvány által biztosított területen lehetséges 

- felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások 

- tankönyv: minden tanuló számára a Magyar Állam által ingyenesen biztosított. 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

Az iskola pedagógiai programjának fontos része a gyermek és ifjúságvédelem. 

Az iskolai gyermekvédelem célja a prevenció, a gyermek hátrányos helyzetének 

csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ill. a veszélyeztetettség 

megszűntetésében segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel. 

Ezeknek a céloknak a megvalósítása az alábbi feladatokat tűzi elénk: 

a./ A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 

célja gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, további problémák 

kialakulásának megelőzése. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszűntetésében. 

b./ Az iskolában a gyermekvédelmi feladatok segítésére gyermek és ifjúságvédelmi 

felelősi feladatokat az osztályfőnökök végzik. Az iskolában szociális segítő munkatárs 

dolgozik a családsegítő és gyermekjóléti központból és iskolapszichológus, akiknek 

alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek és ifjúságvédelmi munkáját. 

Ezen belül az osztályfőnökök fő feladatai közé tartozik: 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak 
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- alkalmakként családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

- veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot 

- segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét 

- tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról 

- jelzési kötelezettséget teljesít minden pedagógus a veszélyeztetettség észlelése esetén 

c./ Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki - a gyermek 

fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszűntetése. 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

- a tanulók problémáinak felismerése és feltárása, 

- a problémák okainak feltárása, 

- segítségnyújtás a problémák megoldásához 

- a felmerült helyileg nem megoldható problémák jelzése a gyermekjóléti szolgálat 

szakembereinek. 

d./ Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják 

a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- a felzárkóztató foglalkozások, 

- tehetséggondozó foglalkozások, 

- az indulási hátrányok csökkentése, egyéni foglalkozások, 

- a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- csoportbontások, 

- a pályaválasztás segítése, 

- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek) 

- egészségvédő, mentálhigiénés, bűnmegelőzési programok szervezése, 

- családi életre történő nevelés, 

- napközis és tanulószobai foglalkozások, 

- iskolai étkezési lehetőségek, 

- egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli programok, hétvégi programok) 

- a tanulók szociális helyzetének javítása – jelzőrendszer működtetése 

- szülőkkel való együttműködés, 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatoknál, szolgáltatásoknál. 
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e./ A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetése érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

- pedagógiai szakszolgálattal 

- iskolapszichológussal 

- gyermekjóléti és családsegítő központtal, 

- gyámhivatallal, kormányhivatallal 

- polgármesteri hivatallal, 

- iskolaorvossal, védőnővel, gyermekorvossal, 

- továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 

 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez 

szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el 

és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető 

illetve az iskolai diákbizottság áll. 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, 

akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, 

legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai 

munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső 

működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az 
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iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat 5.8 

fejezetében írottak szerint – szabadon használhatja. 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ, Pedagógiai Program és a tanévi beszámolók 

jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt 

 kitüntetések elismerések kiadása előtt 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg 

olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat 

véleményét. 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskola munkatervről, illetve az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az 

osztályfőnökök tájékoztatják: 

 Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságán keresztül, 

 Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) 

tájékoztatják. 

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a szülői munkaközösség 

választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 
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 Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

5. A szülök és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

a) Családlátogatás 

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. (Nem kötelező) 

b) Szülői értekezlet 

Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- az országos és a helyi közoktatás - politika alakulásáról, változásairól, 

- a helyi tanterv követelményeiről 

- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

- az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé. 

c) Fogadó óra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (otthoni tanulás, szabadidő 

helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.), a 

szülő tájékozódhat gyermekének tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról. 

d) Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

e) Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról. 

Eszköze: E-Kréta rendszer, üzenő füzet, továbbá a szülők és a pedagógusok által 

elfogadott egyéb eszközök. 

f) Az osztályfőnök feladatai: 
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- közösség formálása 

- hiányzások, osztálynapló, törzskönyvek naprakész vezetése, 

- statisztikák időben történő leadása, 

- beszámolók félévenkénti elkészítése, 

- kapcsolattartás a szülőkkel, fejlesztő pedagógussal, szaktanárokkal, 

- személyiség fejlesztése, 

- környezettudatos nevelés, 

- egészséges életmódra nevelés, 

- tanulmányi munka, tájékoztatók ellenőrzése, 

- kulturális programok szervezése, 

- osztálykirándulás és egyéb osztályprogramok szervezése, 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. 

A KT alapján a szülők jogainak érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői 

szervezetet hoznak létre. 

Iskolánkban Szülői Munkaközösség működik, amely képviseleti úton választott szülői 

szervezet. Az SzMK-ba minden szülői közösség 1-1 szülői képviselőt delegál. A szülői 

szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében illetve az intézmény egészét 

érintő ügyekben. 

A SzMK-nak a törvényben rögzített véleményezési és döntési jogköre van. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

 

1.9. A magasabb évfolyamba lépés és a tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 

Magasabb évfolyamba lépés: 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a kiadott 

kerettantervekben/alaptantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon 

minden tantárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 
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A tanulmányok alatti vizsgaszabályzat 

1. Ha a tanuló a 2-8. tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez "elégtelen" 

osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát 

tehet. 

2. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

    Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

    Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 Egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 Egyéni tanrend szerint haladt. 

3. 250 óránál többet mulasztott tanulók és az egyéni tanrend szerint haladó 

tanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 

1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 

angol, informatika 

5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, 

matematika, természetismeret, angol, informatika. 

7-8. évfolyam: magyar irdalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

fizika, biológia, kémia, földrajz, angol, informatika 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben 

utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt 

és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni, illetve háromnál több tantárgyból nem 

teljesítette a tanév követelményeit. Mindig az érvényes jogszabályok szerint. 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 
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 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

A vizsgázó számára a legfontosabb tudnivalók  

 A vizsgázó a vizsgáról szóló értesítéssel együtt megkapja a szóbeli vizsga tételeit és az 

írásbeli vizsga  témaköreit.  

 A vizsgázó a vizsgához szükséges eszközöket (írószerek, vonalzó, …) hozza magával.  

Írásbeli vizsga  

 Az írásbeli vizsgák hossza maximum 45 perc lehet.  

Szóbeli vizsga  

 A szóbeli vizsga hossza maximum 10 perc lehet.  

 A felkészülési idő nem lehet rövidebb 20 percnél.  

A szakértői véleményeket a vizsgáztatás során figyelembe kell venni. 

Gyakorlati vizsga  

 Készségtantárgyakból a vizsgázó gyakorlati vizsgát tesz. Időtartama maximum 30 perc 

lehet.  

Értékelés 

           Érdemjegyekkel a pedagógiai program szerint: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges       

           (2), elégtelen (1) 

 

Egy vizsgázó számára egy napon tartható vizsgák száma  

 Maximum 2 írásbeli és 3 szóbeli vizsga.  

A vizsgákról készülő jegyzőkönyv tartalma  

 Értesítés a vizsga időpontjáról és tárgyáról.  

 Témakörök.  

 Vizsgatételek.  

 A vizsgázó felkészülési lapja.  

 A kihúzott tétel.  

 A feltett kérdések.  

 A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai hitelesítik.  
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Házi feladatok adásának és értékelésének rendje: 

- Minden tantárgy tananyagának elsajátítása és gyakorlása érdekében adható házi feladat.   

A házi feladat lehet kötelező és szorgalmi. 

 A házi feladat megadásakor a pedagógus pontosan megadja az elkészítendő feladatot.  

A házi feladat megadásakor a pedagógus pontosan megadja az elkészítés határidejét, illetve a 

következő órára kell elkészíteni. 

 A feladatok mennyiségét és nehézségét a pedagógus határozza meg. 

 A pedagógus a házi feladatot a tanórán ismerteti és a Kréta rendszeren keresztül elküldi a 

tanulóknak és a hiányzó tanulóknak is. 

 A házi feladat elkészítése határidőre minden tanuló kötelessége. 

 A tanító a tanár a házi feladatot értékeli. 

 Az értékelést a tanulói munkák értékelése szerint végzi. 

 Ha a tanuló a feladatot nem készíti el, figyelmeztetést kap a Kréta rendszeren keresztül. Ha öt 

alkalommal nem készíti el feladatát elégtelen osztályzatot kap. A szorgalmi házi feladat az 

egyéb szorgalmi feladatok értékelése szerint történik. 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének, felvételének szabályai 

       A felvételi eljárás a mindenkori jogszabályok szerint történik. 

Aki más intézményből emelt szintű osztályainkba jelentkezik, osztályozó vizsgát 

kötelező tenni (angol, matematika és informatika tantárgyakból), többi tantárgyból a 

bizonyítványt vesszük figyelembe és legalább jó eredménnyel kell rendelkeznie. Iskolánk 

egyéb osztályaiba jelentkező tanulók átvétele tanulmányi eredményük figyelembe 

vételével történik (közepes átlageredmény szükséges). Sajátos nevelési igényű tanulók 

átvétele szakvélemény, iskolakijelölés és az iskolai alapdokumentum alapján történik. 
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2.Az intézmény helyi tanterve 

 

A 2013. évi pedagógiai program és tanterv érvényét veszíti.  

 2020-21. tanév: 1., 5. évfolyam,  

 2021-22. tanév: 2., 6. évfolyam 

 2022-23. tanév: 3., 7. évfolyam  

 2023-24. tanév: 4., 6. évfolyam 

Emelt szintű nyelvoktatás az iskola fő arculata: 

A Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola gyakorlatában eddig jól 

bevált helyi tanterv alapján az angol nyelv emelt szintű oktatását szeretnénk folytatni. 

Iskolánkban az emelt szintű oktatás alapját az alsó tagozatban 1 -3. osztályban heti 2, 4. 

osztályban 3 órás nyelvoktatás jelenti. Ezt 5-8. évfolyamokon heti 5 órában folytatjuk. 

Amennyiben az életkori sajátosságok figyelembevételével történik az oktatás, lehetőség 

szerint korosztályos nyelvvizsga letétele a 8. év végén. Ezt a korábbi hagyományt is 

szeretné folytatni az iskola, a gyerekek korosztályos nyelvvizsgát tehetnek, a gyerekekben 

egészen fiatal kortól kezdve tudatosítják, hogy a nyelvvizsga egyfajta mérce, ahol mérni 

tudják aktuális nyelvtudásukat illetve meg tudhatják, hogy mely kompetenciákból nem 

érik el az elvárt szintet, és ez motiválja őket a további tanulásra. 

 

A kisgyermekkori idegen nyelvoktatás alapvető célja lélektani és nyelvi. Egyrészt kedvet 

ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt 

megalapozni a későbbi nyelvtanulást. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamatára épül. A 

gyermekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek 

megfelelő kihívást jelentő tevékenységben vesznek részt, bepillantanak egy másik nép 

kultúrájába, szokásaiba illetve rádöbbenek bizonyos különbségekre. 

Az idegen nyelvek tanítása során a 6-10 éves korban elsősorban a gyerekek tanulási 

képességeinek fejlődését, attitűdjeiket, szociális készségeiket és viselkedésüket értékeljük, 

nem annyira a nyelvtudásunkat. Ehhez változatos eszközkészlet és módszerek állnak 

rendelkezésünkre. A színes feladatok, otthoni munkák értékelése során felhasználjuk a 

tanulói önértékelést, a megfigyelést és az értékelő beszélgetéseket. 
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1-4. évfolyam 

Évfolyamok Emelt angol 

1. +2 óra / hét 

2. +2 óra / hét 

3. +2 óra / hét 

4. +1 óra / hét 

 

 

Fejlesztési 

egység 

 

Hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 

eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból 

álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, 

és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni. 

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat). 

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel 

támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális 

tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, 

bábjáték, árnyjáték, társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és 

kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezeté- 

re, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 
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szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével. 

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a 

szövegértés során. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játé- 

kos formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, 

kisfilmek, animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, 

tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő 

tevékenységekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség 

szerint nonverbális elemekkel támogatva. 

Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni,  

illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel 

reagálni. 

A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a 

tanult témákról. 

Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, 

tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz 
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egy-egy szóval, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, 

cselekvéssel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések 

feltevése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; 

nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való 

bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 

kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

Fejlesztési egy- 

ség 

 

Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket. 

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári 

segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális 

elemek- kel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen 

nyelven történő olvasás közötti különbségeket. 

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 

tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az 

önálló olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak 

felcímkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk 

összeállítása). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei 

kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy taná- 

rok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével 

vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjá- 

ték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat 

tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló 

ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hang- 

szín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvésso- 

rok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 
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eljátszása, elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak 

használatával. 

Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, 

osztálytermi utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, 

képeskönyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, is- 

 

 

 

Fejlesztési 

egység 

 

Íráskészség 

 

Előzetes 

tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő 

írás közötti különbségeket. 

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, 

mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 

mertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, 

animációs filmek, dalok, mondókák animált változata. 
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Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, 

szókereső, akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, 

szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén 

(pl. képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek 

felcímkézése, üzenőfal létrehozása). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, 

kiskönyv összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű 

társasjáték tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való 

önálló alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és 

rövid szövegek szintjén. 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család 

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: 

együttélés a családban. 

Otthon 

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Környezetismeret: 

lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: 

tájékozódás a térben, 

halmazok. 
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Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

Matematika: 

halmazok, állítások 

igazságának 

eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 

Idő, időjárás Környezetismeret: az 

Évszakok és hónapok. idő mérése, az idő 

A hét napjai és napszakok. kifejezése a minden- 

Az óra. napi kommunikáció- 

Időjárás. ban; 

 a napszakok, az év- 

 szakok váltakozása. 

 
Matematika: számok 

 írása, olvasása, állítá- 

 sok igazságának el- 

 döntése, tapasztalati 

 adatok lejegyzése, 

 táblázatba rögzítése. 

Öltözködés Környezetismeret; 

Évszakok és ruhadarabok. technika, életvitel és 

Kedvenc ruháim. gyakorlat: egészséges 

 életmód - öltözködés. 

 
Matematika: halma- 

 zok. 

Sport Környezetismeret: 

Testrészek és mozgás. testrészek, egészség- 
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Kedvenc sportom. védelem. 

 
Testnevelés és sport: 

 mozgásos játékok. 

Iskola, barátok Környezetismeret: 

Iskolám, osztálytermünk. baráti kapcsolatok, 

Tantárgyaim. iskolai közösségek. 

Osztálytársaim, barátaim.  

 Matematika: tájékozó- 

 dás a térben, halma- 

 zok. 

Szabadidő Ének-zene: zenehall- 

Szabadidős tevékenységek. gatás. 

Kedvenc időtöltésem.  

 Vizuális kultúra: krea- 

 tív alkotások. 

Természet, állatok Környezetismeret: 

Kisállatok. élőlények csoportosí- 

Kedvenc állataim. tása élőhely, táplálko- 

Állatok a ház körül. zási mód, egyéb tulaj- 

Vadon élő és állatkerti állatok. donságok szerint; vál- 

 tozatos élővilág. 

 
Matematika: halma- 

 zok, adatgyűjtés, ada- 

 tok lejegyzése. 

Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. 

Környezetismeret: 

ünnepek, hagyomá- 

nyok. 

Fantázia és valóság Dráma és tánc: dra- 

Kedvenc meséim, könyveim. matikus játékok. 

Képzeletem világa.  

A cirkusz. Vizuális kultúra: kép- 
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 zeletem világa. 

 

 

 

A 1 szint: Megérti a gyakoribb mindennapi nagyon egyszerű szavakat és fordulatokat, 

amelyek a személyével, családjával és a közvetlen környezetével kapcsolatos dolgok 

konkrét kifejezésére szolgálnak, ha a másik személy lassan, tagoltan beszél. Megérti az 

ismert neveket, szavakat és nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, 

plakátokon vagy katalógusokban. Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik 

személy kész mondanivalóját kisség lassabban vagy más kifejezésekkel megismétli. 

Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek mindennapi szükségletek 

konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom 

mutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet. Tud rövid képeslapot, nyaralási üdvözletet 

írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adatokra vonatkozó részeket (név, 

nemzetiség, kor, cím stb.) 

 

Felső tagozaton arra törekszünk, hogy mind az anyanyelvi, mind az idegen nyelvi 

kommunikáció fejlesztését biztosítani tudjuk. A felnövekvő generációnak a 

tájékozódása, boldogulása a világban, Európában és hazánkban is ezeken a 

kompetenciákon nagy részben múlik. 

Ez a két kompetencia erősen összekapcsolódik a szociális és állampolgári, valamint 

a digitális kompetenciával, s a térben és időben való eligazodás képességével. 

Így együtt is kiemelt szerepet töltenek be. A hon és népismeret terén szerzett tudás segít 

kapcsolódni Európához és a nagyvilághoz, de kapcsolódik a környezeti neveléshez is 

egyaránt. A tanulók személyiségének formálásában az élethosszig tartó tanulás egyre 

jobb elfogadásában fontos szerepe van a környezeti nevelésnek, a testi és lelki egészség 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

KER szintben nem megadható. 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a cél- 

nyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, 

ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek 

lényegét. 

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önma- 

gáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, 

rövid szövegeket alkot. 



59  

megismerésének az információs és az idegen nyelvi kommunikációs kultúra 

kialakításában 

B1 szint 

Megérti a lényeges információkat a világos, standard szövegekben, amelyek olyan ismert 

témához kapcsolódnak, mint a munka, az iskola, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a fontos 

információkat azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai 

vagy érdeklődési körnek megfelelő témáról szólnak. Megérti a főként standard nyelven 

megírt, tevékenységekhez, munkához kapcsolódó szövegeket. Magánlevélben az 

események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Elboldogul a legtöbb helyzetben egy 

külföldi utazás során. Előkészület nélkül tud részt venni beszélgetésben, amely 

mindennapi témákról (család, szabadidő, munka, utazás). El tudja mesélni egyszerű, 

összefüggő mondatokkal élményeit, álmait, reményeit, céljait egy könyv, film tartalmát, 

és a véleményt róla. Egyszerű szövegeket tud alkotni ismert témákban, és levélben be tud 

számolni megtörtént eseményekről. 

5-6. évfolyam 

Évfolyam Emelt angol Emelt matematika Emelt informatika 

5. 5 óra / hét 5 óra / hét 4 óra / hét 

6. 5 óra / hét 5 óra / hét 4 óra / hét 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára; 

 

 az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők  
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gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

 Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan; 

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótár- sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
 

 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

 

 

 

 

 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek 

folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 

megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

 Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al- 

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök- 

kel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy- 

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogal- 

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszél- 

getésben. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás struktu- 

rált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal). 

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel. 

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalma- 

zása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al- 

kalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólí- 

tások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló 

szövegek, spontán megnyilvánulások. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör- 

nyezetéről; 

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

 

 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; az alapvető 

információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben; 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is- 

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szer- 

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso- 

lása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati 

kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normá- 

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta- 

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése; 

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése. 

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, kép- 

regények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági elő- 

írások, magánlevelek. 
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Fejlesztési egység 

 

Íráskészség 

 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte- 

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon- 

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, 

dalszöveg, rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 
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7-8. évfolyam 

Évfolyam Emelt angol Emelt matematika Emelt informatika 

7. 5 óra / hét 5 óra / hét 4 óra / hét 

8. 5 óra / hét 5 óra / hét 4 óra / hét 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen 

előforduló ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők 

világosan megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

 A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése. 

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid 

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán mó- 

don. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az 

érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel 

történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere. 

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről. 

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 
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boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias 

kérés. Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és 

továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként 

segítség igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú 

készítése. 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés 

ellenőrzése, a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás 

azokra. A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. A gondolatok, problémák 

viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció. 

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 

utasítások, interjúk, viták. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő 

témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő 

pontossággal. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban. 

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

 

 

 

 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál- 

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rap- 

szövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kis- 

mértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

 

 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai 

egység nevelési- 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

témákról. 
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fejlesztési céljai Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása 

és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 

létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, 

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás). 

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 

szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e- 

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
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Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid 

leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

Az óraháló ÚJ NAT felmenő rendszerben történő bevezetésével egy időben fokozatosan 

az alábbi óraháló és tanterv érvényét veszíti: 

2020-21. tanév: 1., 5. évfolyam, 

2021-22. tanév: 2., 6. évfolyam 

2022-23. tanév: 3., 7. évfolyam 

2023-24. tanév: 4., 6. évfolyam
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 1.A 2.A 3.A 4.A 1.B 2.B 3.B 4.B 1.M 2.M 3.M 4.M  5.A 6.A 7.A 8.A 5.B 6.B 7.B 8.B 5.M 6.M 7.M 8.M 

magyar i.ny. 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6  4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
angol    2    .2.    2  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
német                  x x x x     
matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
környezetism. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              
ének 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
rajz‐víz. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
életvitel gyak. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              
testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
informatika               1 1 1  1 1 1  1 1 1 
történelem              2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
természetism.              2 2   2 2   2 2   
biol‐életv.                2 1   2 1   2 1 
fizika                2 1   2 1   2 1 
kémia                1 2   1 2   1 2 
földrajz                1 2   1 2   1 2 
honism. Tánc              1    1    1    
technika              1 1 1  1 1 1  1 1 1  
osztályfőnöki              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ALAP‐óra‐ÖSSZ: 23 23 22 24 23 23 22 24 23 23 22 24  26 25 28 28 26 25 28 28 26 25 28 28 
                          
SZAB.TERV: nyelv 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1  2 2 3 3 2 2 3 3     
természetism.                       1   
informatika   1 1   1 1   1 1          1    
környezetism.    1    1    1              
matematika               1    1   1 2 2 2 
technika                         1 
magyar i.ny.                        1  
informatika 1 1   1 1   1 1    1    1        
technika                 1    1     
új tantárgy: német                  x x x x     

CSOPORT 

BONTÁS 

3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4  7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 
SZAKKÖR……. 

ÖSSZESEN 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 7 7 5 5 7 7 5 5 7 7 
TANULÓSZOBA/na

pk. 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  8 8 5 5 8 8 5 5 8 8 5 5 
fejlped. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ÖSSZES

EN 

25 25 25 26 25 25 25 26 25 25 25 26  21 22 21 21 21 22 21 21 21 22 21 21 
tantárgyi 

összes/tanuló 

26 26 25 27 26 26 25 27 26 26 25 27  29 28 31 32 29 28 31 32 28 28 31 31 
óra összes/osztály 52 52 51 54 52 52 51 54 52 52 51 54  51 51 53 54 51 51 53 54 50 51 53 53 
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Óraháló: 

Új NAT bevezetése 2020. 09. 01-én 1., 5. évfolyamon 

 

Tantárgyak 2020-21. tanév: régi (fehér)és ÚJ NAT(sárga) 8. régi nat

OSZTÁLYOK A B A B C A B C A B A B A B A B A

VÁRHATÓ LÉTSZÁM 30 30 27 25 18 27 22 27 19 21 17 17 26 24 24 26 27

VÁRHATÓ SZÁMÍTOTT LÉTSZÁM 31 31 29 28 19 27 26 30 21 23 18 19 29 27 28 28 29

két osztály bontása 3 emelt csoportra 1 2 3

Magyar nyelv és irodalom      TÖBBLETÓRA              7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Matek: emelt: 5ó. TÖBBLETÓRA       4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

Történelem                                                      2 2 2 2 2 2 2 2
hon- és népismeret                                                                           

ETika / hit- és erkölcstan      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 1

Természettudomány 2 2 2 2 2

kémia 1 1 2

fizika 1 1 2

biológia 2 2 1

földrajz 2 2 1

első élő idegen nyelv, angol: emelt: 5ó. TÖBBLETÓRA  2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4

vizuális kultúra                                                       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

dráma és színház(többletóra terhére kötelező)                  

technológia /életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

digitális kultúra, /informatika/: emelt 4óra 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 1 1 1 1

összesen felhasznált óra 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 29 28 30 27 27 31 31 31

alap óraszám 22 22 23 23 23 22 22 22 24 24 27 27 27 25 25 28 28 28

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3

alap+szabadon terv. 24 24 25 25 25 24 24 24 25 25 28 28 28 27 27 31 31 31

emelt tantárgyi óra matematika:5,inf 4, angol 5 x x 30 30 30

csoport órák

napközis órák (max.) 17 17 17 17 17 17 17 17 14,5 14,5 14,5 15 15 14,5 12 12 12

Szakkör, tehetség gondozás

felzárkóztatás óraszám

BTMN fejlesztés

Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

régi NAT régi NAT

7. régi nat1. új NATOS 2. régi nat 3. régi nat 4. régi nat 5. új NATOS 6. régi nat

2020.09.01-től 2020.09.01-től
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Új NAT bevezetése 2020. 09. 01-től felmenő rendszerben 

Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Tantárgyak 2020-tól femenő: ÚJ NAT szerint

OSZTÁLY A B C A B C A B C A B C A B C A B A B C A B C

vagy CSOPORT 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Magyar  nyelv és irodalom    TÖBBLETÓRA              7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3,5

Matematika: emelt: 5ó. TÖBBLETÓRA       4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 3 4 5 3,5

Történelem                                                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Állampolgári ismeretek          1 1 1

Hon- és népismeret  (többletóra terhére kötelezö)                                                                                1 1 1

ETika / hit- és erkölcstan      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1

Természettudomány 2 2 2 2 2 2

Kémia 1 1 1 2 2 2

Fizika 1 1 1 2 2 2

Biológia 2 2 2 1 1 1

Földrajz 2 2 2 1 1 1

Első élő idegen nyelv:angol emelt: 5ó. TÖBBLETÓRA  2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3

Vizuális kultúra                                                       2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dráma és színház (többletóra terhére kötelező)                   1 1 1

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Digitális kultúra: emelt 4óra 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

közösségi nevelés(osztályfőnöki) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

összesen felhasznál óraszám 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 29 28 30 29 28 30 31 31 32 32 31 32

Kötelező alapóraszám   ÚJ NAT 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 27 27 27 26 26 26 28 28 28 28 28 28

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MAX: alap+ szabad 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30

emelt tantárgyi óra matek:5,inf 4, angol 5 MAX. 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32

bevezetés időpontja felmenő rendszerben 2020. szept.01. 2020.szept. 01

81 2 3 4 5 6 7

2023.09.012021.09.01 2022.09.01 2023.09.01 2021.09.01 2022.09.01
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Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkatankönyv, munkafüzet, atlasz stb.) használhatnak a 

tananyag feldolgozásához, amelyeket a tankönyvpiac rendjéről szóló hatályos jogszabály 

tankönyvvé nyilvánított. 

Az utóbbi években tanúi lehetünk a tankönyvek és tanulást segítő kiadványok jelentős 

tartalmi - módszertani - formai átalakulásának. 

Iskolánkban az alábbi elvek szerint történik a tankönyvek - taneszközök kiválasztása: 

2.Megfeleljen az iskola helyi tantervének. 

3.Olyan tankönyvcsaládot választunk. Amely a tankönyvek mellé tanítást segítő 

kiadványt, feldolgozást segítő szakmai módszertani anyagot biztosít. 

4.Megfeleljen az életkori sajátosságoknak. 

5.Hatékonyabbá tudja tenni az iskolai oktató munkát (ábrák, táblázatok, összefoglaló anyag). 

6.A kiválasztott tankönyvek esztétikailag, tartalmat figyelembe véve jó minőségűek 

legyenek és mindenkor a középáras kategóriába tartozzanak. 

 

Speciális ruházatot vagy felszerelést igénylő tantárgyaknál –melyek nélkülözhetetlenek a 

tanórai foglalkozáson való részvételhez – minőség, típus és ár megjelölése nélkül, a 

pedagógus a felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól. 

 

Az iskola törekszik arra, hogy a normatív és egyéb támogatásokat felhasználva az iskolai 

könyvtár számára, kölcsönözhető, nyomtatott taneszközöket szerezzen be. 

 

Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: NAT) meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

Az iskolában szakrendszerű oktatás folyik. 

Célok: 

- Az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának növelése 

- Alapkészségek megerősítése, pótlása 

- Az eltérő tanulói fejlettségi szint kezelése 

- A helyi tanterv eredményeinek elemzése alapján, az elvárt teljesítménytől 

elmaradók felzárkóztatása, lehetőség teremtése ahhoz, hogy a tanuló elérje a helyi 

tanterv elvárt követelményszintjét. 
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- Olyan készség és képességfejlesztés, amely később a további sikeres tanulás 

előfeltétele lehet. 

Feladatok: 

- Alapozás folytatása 

- Felzárkóztatás 

- Fejlesztés 

- A tanulók közötti különbségek mérése 

- Fejlesztésközpontú folyamattervezés: A fejlesztő tevékenység az egyes gyermekek 

adottságaihoz, egyéni szükségleteihez, aktuális állapotához igazítva – mindenkinek a 

neki megfelelő gondoskodást igyekszünk nyújtani – eltérő tanulási eljárások 

alkalmazása – differenciálás segítségével 

- Fejlesztés orientált, gyermekközpontú, személyiségfejlesztő, prognosztizáló, 

visszajelző, megerősítő, motiváló értékelés 

Az oktató - nevelő munka során megvalósítjuk a tanulók fejlesztését a kulcs kompetenciák 

területén. : 2012 

- Anyanyelvi kommunikáció 

- Idegen nyelvi kommunikáció 

- Matematikai kompetencia 

- Természettudományos kompetencia 

- Digitális kompetencia 

- A hatékony, önálló tanulás 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

- Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia 

- Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejező képesség 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv szerint történik, megjelenik helyi 

tantervünkben. A kulcskompetenciák fejlesztése differenciált tanulás – irányítás mellett 

történik. A tanulók ezen területen való teljesítménye jórészt az öröklött képességeken kívül 

a szocializáció és a tanulási folyamat révén alakul ki, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, 

hogy képességek és készségek tanulás folyamata alatt fejlődhessenek. Fejleszteni fogjuk a 

társadalmi és természeti környezetben való egyéni, hétköznapi tájékozódást az ismeretek 

alkalmazásának, más képességekkel való összekötését elősegítő képességeket. Komplex 

tudásnak tekintjük a tanulási, a személyes képességeket, a közéleti és a gazdasági életben 
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való részvételhez kapcsolódó képességeket. 

A kulcskompetenciák kialakítása során elsődlegesnek tekintjük a fejlett nyelvi 

kommunikációs készséget, a kritikai és logikai gondolkodást, az erkölcsi értékrend 

kialakítását és e kompetenciákhoz tartozó személyes tulajdonságok fejlesztését: pozitív 

személyes énkép, felelősségtudat, becsület, tisztesség, hűség. 

Az idegen nyelvek tanítása során a 10 – 12 éves korban elsősorban a gyerekek tanulási 

képességeinek fejlődését, attitűdjeiket, szociális készségeiket és viselkedésüket értékeljük, 

nem annyira a nyelvtudásunkat. Ehhez változatos eszközkészlet és módszerek állnak 

rendelkezésünkre. A színes feladatok, otthoni munkák értékelése során felhasználjuk a 

tanulói önértékelést, a megfigyelést és az értékelő beszélgetéseket. 

Arra törekszünk, hogy mind az anyanyelvi, mind az idegen nyelvi kommunikáció 

fejlesztését biztosítani tudjuk. A felnövekvő generációnak a tájékozódása, boldogulása a 

világban, Európában és hazánkban is ezeken a kompetenciákon nagy részben múlik. 

Ez a két kompetencia erősen összekapcsolódik a szociális és állampolgári, valamint a 

digitális kompetenciával, s a térben és időben való eligazodás képességével. 

Így együtt is kiemelt szerepet töltenek be. A hon és népismeret terén szerzett tudás segít 

kapcsolódni Európához és a nagyvilághoz, de kapcsolódik a környezeti neveléshez is 

egyaránt. A tanulók személyiségének formálásában az élethosszig tartó tanulás egyre jobb 

elfogadásában fontos szerepe van a környezeti nevelésnek, a testi és lelki egészség 

megismerésének az információs és kommunikációs kultúra kialakításában. 

A gyermekeket fel kell készíteni a mindennapok problémáinak megoldására. Ebben 

nyújthatunk segítséget a matematikai kompetencia fejlesztésével, a gondolkodás és a 

gondolkodás alkalmazásának képességének fejlesztése által. Megtanulják a matematikai 

gondolkodáshoz kapcsolódó képességek alakítását, használatát, a matematikai modellek 

alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok, táblázatok). 

Célzott készség – képesség fejlesztési terület az elemi számolás fejlesztése, és ennek 

mindennapi használatának képessége. 
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Új kompetenciák alkalmazása a nevelő oktató munkában 

 

Kulcskompetenciák 2020 Kulcskompetenciák 2012 

1. A tanulás kompetenciái A hatékony önálló tanulás 

kompetenciája 

2. A kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és 

idegen nyelvi 

Anyanyelvi kommunikáció 

Idegen nyelvi kommunikáció 

3. A digitális kompetenciák Digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák Matematikai kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák Szociális és állampolgári kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciái 

Esztétikai, művészeti tudatosság komp. 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói 

kompetenciák 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetenciák 

 Természettudományos és technikai 

komp. 

 Kiemelt fejlesztési területek: 

- Énkép önismeret: A reális énkép és önismeret kialakításánál szeretnénk elérni a 

komplex személyiségfejlesztést. Pedagógiai Programunkat ennek szellemében 

készítettük el. 

- Hon és népismeret: Diákjainkkal megismertetjük a magyarság kulturális 

örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk értékeit. Kitekintést biztosítunk 

a Kárpát-medencében élő népek kulturális örökségének alapvető megismerésére. 

- Európai azonosság tudat – egyetemes kultúra: Diákjainkkal megismertetjük az 

Európai Unió létrejöttének történetét. Segítjük őket az európai identitás 

megismerésében és kialakításában. Nyitottá kívánjuk tenni őket az Európán kívüli 

kultúrák megismerésére és elfogadására. Iskolánk számára új nemzetközi kapcsolatok 

kialakítását kezdeményezzük. 

- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés: Megismertetjük a diákokkal a 

demokratikus jogállam jellemzőit és működését, s a benne rejlő lehetőségeinket. 
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Megismertetjük a tanulókkal a demokrácia működésének alapjait, az állampolgárok 

alapvető jogaival, kötelezettségeivel, s a polgár és az intézményrendszer kapcsolatával 

összefüggő kérdéseket. 

- Gazdasági nevelés: Kialakítjuk tanulóinknál a gazdálkodásra és a pénzvilágára 

vonatkozó alapismereteket. Megteremtjük tanulóink tudatos fogyasztóvá válásának 

alapjait. 

- Környezettudatos nevelés: Fontos célunk, hogy elősegítsük tanulóink 

környezettudatos életvitelének és magatartásának kibontakozását. Megismertetjük a 

gyerekeket a környezet értékeinek és azok megóvásának lehetőségeivel. Önálló 

gondolkodásra, cselekvésre késztetjük őket e nemes célok érdekében. 

- Informális és kommunikációs kultúra: Az információk megszerzése és átadása 

területén megteremtjük tanulóink számára a biztos alapokat és felkészítjük őket 

felhasználói szintű vizsgákra. Az elektronikus kommunikáció mellett fontos szerepet 

szánunk a szóbeli kommunikáció alapjainak lefektetésére is. 

- A tanulás tanítása: Minél több lehetőséget kívánunk biztosítani a hatékony és 

egyéni tanulási módszerek megismeréséhez, elsajátításához és alkalmazásához. Fontos 

törekvésünk az érdeklődés felkeltése a szaktárgyakhoz kapcsolódó tudás iránt. 

Segítséget nyújtunk a tanulóinknak abban, hogy a tanulás folyamatában és 

szervezésében fokozatosan önállóságra tegyenek szert. 

- Test és lelki egészség: Az „ép testben ép lélek” gondolat magunkává tételében 

segítjük diákjainkat. Ezen a területen a helyes életmód megkereséséhez és 

megtartásához nyújtunk segítséget. Feladatunk, hogy diákjainknál kialakuljon és 

fennmaradjon a testi, lelki, szociális jóléti állapot. 

- Felkészülés a felnőtt élet szerepeire, az egész életen át folyó tanulás: Felkészítjük a 

tanulókat a pályaválasztásra és annak egész életre érvényes hatására. Tudatosítjuk 

bennük, hogy életútjuk során többször kerülhetnek, kényszerülhetnek 

pályamódosításra, s az egész életen át tartó tanulás szükségességét és jelentőségét. E 

feladatainkat megvalósítása egy nagyon körültekintő pályaorientációs és oktató – 

nevelő munka során valósítjuk meg. 

Arra törekszünk, hogy az oktató – nevelő munka folyamatát áthassa a 

személyiségfejlesztés. Erősíteni kívánjuk a tantárgyak közti kapcsolatokat. Minden 

tantárgy kerettantervében helyet kapnak azok az ismeretek, tanulói munkaformák, melyek 

hozzájárulnak az itt kiemelt területek fejlesztéséhez, az egész életen át folytatandó 

tanuláshoz. 
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Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani: 

- A kommunikációs képességek erősítésére 

- Az önálló tanulás, jegyzetelési technikák elsajátítatására. 

- Az információszerzés -, feldolgozás képességének fejlesztésére, 

- A szociális kompetenciák fejlesztésére 

- A térbeli és időbeli mennyiségi viszonyokban való pontos tájékozódásra. 

Munkaformák: 

- kooperatív technikák 

- differenciálás 

- csoportbontás 

- egyéni bánásmód 

- IKT eszközök alkalmazása 

- tantermen kívüli munkarend, DIGITÁLIS TANREND  

- tanulói kísérletek 

A munkaformák kialakítása során kiemelt figyelmet fordítunk a kooperatív technikák 

alkalmazására és az egyéni bánásmód biztosítására. 

 

Ellenőrzés, értékelés: 

A) Diagnosztikus mérés 

Cél: 

- A fejlesztési feltételek, a kiinduló állapot felmérése 

- Pedagógiai döntések meghozatala 

- A nem szakrendszerű oktatásban részt vevő tanulók egyéni különbségeinek 

megállapítása 

- Fejlesztési területek, feladatok kijelölése 

- Az egyes fejlesztési feladatok időarányainak meghatározása 

Vizsgálatok ideje: 

1. Szeptember – a fejlesztés előtt 

2. Május 

B) Formatív mérés     A folyamat közben 

Cél: 

- A hibák, eredmények feltárása 

- Segítség, korrekció, megerősítés 
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A teljesítmény éves értékelése a műveltségi területhez, illetve a 

tantárgyakhoz kapcsolódik. Szülők tájékoztatása – a diagnosztikus méréshez 

kapcsolódva 

1. A készség – képességfejlesztés mért eredményei – összehasonlítva az előző 

mérés eredményeivel 

2. A továbbhaladás konkrét feladatai 

Értékelés funkciói: 

- Személyiségfejlesztés 

- Visszajelzés 

- Prognosztizálás 

- Megerősítés 

- Motiválás 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása 

1.  Kondicionálásra, testnevelésre, sportra nevelés: a tanterv programjával összehangolt 

egyéb célok: 

1-4. osztály: Naponta tornázzon. 

Tartózkodjon, mozogjon naponta 1- 2 órát szabad levegőn. Lehetőség szerint, tanórán 

kívül is sportoljon. 

Vegyen részt – életkorának megfelelően – sportversenyeken. Szívesen járjon kirándulni. 

Tudja a helyes testtartást az ülőmunkánál. 

5. osztály: Tanítani kell a mozgásrendszer megerősítését, tartáshibák 

megelőzésének gyakorlatait. Tudniuk kell a szabad levegőn végezett mozgás jó 

hatását. 

Ismerniük kell az általános ellenálló képesség növelését szolgáló feladatokat. Vegyék 

igénybe a szabadidős sportolási lehetőségeket. 

Tanuljon meg egy úszásnemet. Legyen igénye kirándulni. 

6. osztály: Tudniuk kell a sportolás kapcsán felmerülő veszélyeket, ennek károsító 

hatásait. El kell sajátítaniuk a mozgásrendszer megerősítő, tartáshiba javító gyakorlatokat. 

Meg kell tanulniuk az ideális testsúly fenntartását. 

Tudatosítani kell az ellenálló képesség, az állóképesség, fejlesztését. 

Rendszeresen sportoljon, a pszichés jólét elősegíti a szorongás és a stressz feloldását. 

Tudjon tökéletesen egy úszásnemet és tanulja meg a másodikat. 
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7-8. osztály: Tudja a mozgásszegénység és a rendszeres testedzés élettani hatásait a 

különböző szervrendszerekre. 

Erősítse a keringési és légzőszervrendszert és a teherbíró képességet, ehhez ismerje a 

megfelelő gyakorlatokat. 

Az ideális testsúly megtartása. 

Rendszeres testmozgás beépítése a minden napi tevékenységben. Sokat mozogjon a jó 

levegőn. 

Rendszeres járjon kirándulni, úszni. 

Tudjon tökéletesen két úszásnemet és a harmadikat is tanulja meg. Tudja, ha fáj a háta, 

akkor gyors- és hátúszást alkalmazza. 

Legyen képes az önálló mozgásra, feladatok elvégzésére. 

A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai 

 

A tanuló választási joga elsősorban a pedagógiai program ismeretében történő 

iskolaválasztáshoz kötődik. Iskolánk alapelveinek, arculatának megfelelően a nevelőtestület 

- a nevelő- oktató munka területén kialakított gyakorlat és az eddig elért eredményeinket 

figyelembe véve - helyi tantárgyi rendszerben emelt óraszámot állapított meg matematika, 

idegen nyelv és informatika tantárgyakból. Minden szülő, tanuló egy emelt szintű oktatásra 

kiválasztott tantárgyat jelölhet meg. Az iskola igazgatója dönt a felvételről. Az emelt szintű 

oktatás választása 5-8. évfolyamra, 4 évre történik. 

Az így kialakuló rendszerhez, az adott év kereteit figyelembe vevő tantárgyfelosztást 

rendelt a nevelőtestület, melynek alapján elkészítjük a tanítási év munkájának alapját 

képező órarendet.  

A tanuló illetve a szülő pedagógus választása korlátozott, tekintettel arra, hogy a tanulók 

osztályba sorolásakor minden tekintetben arányosságra törekszünk, így az osztályba sorolás 

- az éves munkatervnek és tantárgy- felosztásnak megfelelően - egyben pedagógus-

választást is jelent. 
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A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, 

valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 

A tanulók és tanuló közösségek tanulmányi munkájának teljesítményeinek fejlődésének 

értékelése: 

- Az értékelés általános szempontjai: 

- A tanulócsoport viszonyítása az országos standardizált értékekhez 

- A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi 

teljesítményükhöz 

- A tanulók tantervi követelményekben viszonyított tényleges 

teljesítményének minősítése érdemjeggyel illetve írásbeli minősítéssel 

- Az értékelés módjai – szóbeli, írásbeli, gyakorlati 

- Helye a tanítás – tanulás folyamatában: 

- Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán 

- Rendszeres szóbeli feleltetés az előző órák anyagából. 

- Füzet, munkafüzet ellenőrzése, értékelése, 

- Írás

beli ellenőrzés 

Formái: 

1. A tanuló teljesítményét nem befolyásolható ellenőrzés 

- év eleji állapotfelmérés 

Célja: A felejtés mértékének mérése, ismétlés folyamatában a súlypontok 

feltérképezése 

- év végi évfolyamszintű 

Célja: A tantervi követelmények elsajátításának iskola szintű mérése. 

- OKÉV valamint a helyi szintű mérés által mért országos illetve 

kerületi mérések olvasás – szövegértés, matematika tantárgyból. 

 

2. A tanulók teljesítményét befolyásoló ellenőrzés 

- Röpdolgozat 

Célja: az anyagrész elsajátításának eredményességét ellenőrzi valamint a 

folyamatos készülést a tanórára. 
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- Témazáró dolgozat: 

Célja: Az adott téma megértésnek ellenőrzése 

Súlypontjai: - A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek 

fogalmak, összefüggések, törvények ismerete, értelezése, 

- az ismeretekben való jártasság, gyakorlottság ellenőrzése. 

- az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése. 

 

A témazáró dolgozatok időpontjait a szakmai munkaközösségek egyeztetik. 

Lehetőleg napi egy témazáró dolgozatnál többet ne kelljen írni tanulóinknak. 

A témazáró dolgozatokat előre bejelentett időpontokban írják a tanulók. A 

dolgozatok értékelése az évfolyamnak megfelelően történik. A kijavított 

dolgozatok átadása a megírásukat követő 3 héten belül meg kell, hogy 

történjen. A dolgozatokat a tanítók és szaktanárok a tanév végéig megőrzik, 

azokat a szülők kérésére megtekintésre átadják, írásos kérelemre másolatban 

hazaküldik. 

Teljesítmények értékelése érdemjeggyel: 

 

- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján az első évfolyamon félévkor 

és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel fejezi ki, hogy a 

tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második 

évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelése 1 -

5–ig terjedő érdemjegyekkel fog történni. 

Évközben érdemjeggyel fejezzük ki a teljesítményt. 

A szöveges értékelés tartalmát, mennyiségét a pedagógusok döntik el. 

- Az iskola tanulói havonta minimum egy osztályzatot kapnak, a tantárgyi osztályzatok 

száma félévenként legalább négy. 

- Félévkor és tanév végén – kivéve az első bekezdésben foglaltakkal – egy – egy 

érdemjeggyel történik a tanulói teljesítmény értékelése. 

- Érdemjegyek és osztályok a következők: 

jeles (5) –  jó (4) – közepes (3) – elégséges (2) – elégtelen (1) 

- Magatartás és szorgalom: havonta egy alkalommal félévkor és tanév végén egy 

jeggyel értékelünk. Érdemjegyek magatartásnál: példás (5) – jó (4) – változó (3) – 

rossz (2) 
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Érdemjegyek szorgalomnál: példás (5) – jó (4) – változó (3) hanyag (2) 

A mindenkori jogszabályok szerint. 

 

Az írásbeli dolgozatok értékelésének rendje: 

 

A tanulók írásbeli teljesítményének egységes elbírálása érdekében a szakmai 

munkaközösségek az alábbi értékelési rendet fogadják el. 

A kialakított értékelési rendtől eltérően minősíthető az a tanuló, akinek a pedagógiai 

szakszolgálat szakvéleménye azt lehetővé teszi. 

 

Egységes értékelés %    

jegy %-tól %-ig 

5 91 100 

4 78 90 

3 57 77 

2 41 56 

1 0 40 

 

 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyagok a Hon- és népismeret tantárgy óraszámának 10%-ának 

felhasználásával történik a tanulói igény bejelentése alapján 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének célja:                                                          

Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző szerepének növelése, népszerűsítése, 

tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők a kondicionális 

képességek területén mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok feltárása, a tanulók 

életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál az egészségileg hátrányos helyzet 
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szegszüntetésére az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére a szükséges 

szint elérésére és megtartására. 

Az oktatásban eltöltött évek alatt el kell érni, hogy minden tanuló – elméletben és 

gyakorlatban – elsajátítsa azokat az élettani, valamint sportági ismereteket, amelyek 

elegendőek az önálló, tudatos, hatásos mozgás mennyiség összeállításához, napi – heti 

mozgásprogram eléréséhez. 

A folyamatos mérés eredményeként 3-4 év és az 5 testnevelés óra és egyéb sport, 

mozgásos foglalkozás mellett évi 10 - 15 % -os fejlődéssel számolva a leggyengébb 

fizikumú tanuló is eléri a közepes szintet. 

Az egységes mérésre szolgáló próbák 

A mérésben részt vevő tanulók: 3-8. évfolyam. 

I. Állóképesség mérése: 

- 2000 m síkfutás - 3 - 4. osztály 

- Cooper teszt - 5 – 8. osztály 

II. Erő és állóképesség mérése 

1) Helyből távolugrás 

(alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

2) Hason fekvésből törzsemelés (hátizom erő- és álló képességének mérése) 

3) Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel (csípőhajlító izom és has izom) 

4) Fekvőtámasz, karhajlítás (vállöv és kar erejének mérése) 

III. Gyorsaság mérése 

- 60 m síkfutás 

A méréseket tanévenként kétszer (ősz – tavasz) kell elvégezni. 

Ezek a tanulók testnevelési osztályzatának kialakításában szerepelhetnek, 

kiemelt értékeljük a tanulók önmagukhoz mért fejlődését. 

Rendszeres mindennapos testmozgás lehetősége az iskolában: 

A fizikai képességek szinten tartásának, a keringési rendszer fejlesztését, a tanulás és a 

hosszantartó figyelem okozta szellemi terhelés kompenzációját segíti elő a rendszeres, 

mindennapos testmozgás. 

A mindennapi testnevelést az iskolában működő diáksport egyesület (Kocsis Ferenc DSE) 

bővítheti ki. Túra, kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, úszás, röplabda és egyéb 

foglalkozások működnek. Hetente sportfoglalkozásokat tartanak. 
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Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

Talán nincs messze az az idő, amikor a természet megőrzése, szeretete és tisztelete, mikro 

és makro környezetünk megóvása nem divatos program, hanem az egész emberiség 

alapvető életformája, élet és világ személete lesz. 

Ennek a célnak a mihamarabbi megvalósulására érdekében már kisgyermek kórtól, 

szervezett keretek között kell az oktatásnak foglalkoznia, hogy a környezetbarát 

gondolkodásnak az alapját biztosítani tudjuk. 

A Nemzeti Alaptanterv önálló közös követelményként kezeli a környezeti nevelést, elvárja 

az iskoláktól, hogy segítse a tanulókat a környezettel harmonikus, életvezetési képességeik 

kialakulásában, igazítsa el őket a környezeti problémák felismerésében, kezelésében, 

fejlessze felelősség érzetüket, törekedjék arra, hogy a környezettel kapcsolatos nézeteik az 

erkölcsi alapelvek szintjére emelkedjenek. 

E követelmények teljesítéséhez a tanulóknak személyes tapasztalatok megszerzésére, 

élmények átélésére és ismeretek elsajátítására van szükségük. 

A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, különböző 

tantárgyak ismeretkészletét összekapcsoló pedagógiai törekvés. Ezért a tanulási 

helyzeteknek, színtereknek és tanulásszervezési módoknak a biztosítása a nevelőtestület 

feladata. 

A környezeti neveléssel kapcsolatos célkitűzésünk: 

- Az ember – természet kapcsolatára és formálására nevelés. 

- Értékrend, erkölcs és az életviteli szokások formálása, emberi együttélés, 

társas készségek fejlesztése. 

- Személyes felelősségen alapuló, környezetkímélő takarékos magatartás. 

- A környezet szeretetét, sokféleségét, védelmét segítő 

magatartás kialakítása. Célkitűzéseinket az alábbi konkrét feladatok 

elvégzésén keresztül szeretnénk megvalósítani: 

1. Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső 

terében, az iskola körül (Funkcionális és aktuális dekoráció, derűs hangulatú 

virágokkal díszített belső terek, ápolt iskolaudvar). 

2. A helyes táplálkozási szokások kialakítása (étkezési, vásárlási szokások 

felmérése, megfigyelése módosítása). 

3. Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (Energiatakarékosság, 

papír újrahasznosítás – szelektív hulladékgyűjtés stb.) 
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4. A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása. 

5. A lakó környezet és természeti környezet adottságainak megismerése. 

Meghatározott terület rendszeres ellenőrzése, rendbetétele az iskolában és az iskola 

körül. 

6. Megismerkedni nemzeti parkjainkkal tudatosan felépített tanulmányi 

kirándulásokon és erdei iskolai programokon. 

7. Erdei iskola szervezése, tájvédelem, állat és növényvilág megismerése, 

megfigyelése, gyűjtőmunka, paraszti kultúrák megismerése. 

Hosszú távú célunk, hogy tanítványainkban: kialakuljon: 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő takarékos 

magatartás, életvitel. 

- a környezet (természetes és mesterséges) értéke iránti felelős 

magatartás, annak megőrzésének igénye, akarata. 

- a környezet szeretete és védelme a sokféleség megőrzése. 

 

A program feldolgozása: 

1-4. évfolyam 

1. Az ember – természet kapcsolatára és formálására nevelés: 

- Figyelje meg és ismerje az időjárás elemeit és változásait, a víz 

különféle megjelenési formáit. 

- Tudjon az évszakokhoz kapcsolódó ünnepekről, helyi szokásokról. 

- Ismerkedjen a közvetlen környezetben előforduló növényekkel 

és állatokkal és azok gondozásával. 

- Ismerje érzékszerveink szerepét a környezet megismerésében. 

- Tudjon az anyagok mérhető és nem mérhető tulajdonságairól, 

csoportosíthatóságukról. 

- Figyelje meg termesztett növényeinket, ismerje azok szerepét az 

egészséges táplálkozásban. 

- Legyenek ismeretei a vadon élő-, a tenyésztett és a kedvtelésből 

tartott állat élete közti különbségről. 

- Ismerje életműködésünk főbb jellemzőit, környezetünk ártalmas 

hatásait. 

- Tudja a település és környéke felszínének jellemző formáit és vizeit. 
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- Vizsgálja a növények, állatok, emberek életfeltételit, azok hatásait. 

- Tudjon helyesen viselkedni a természetben. 

- Ismerje környeztünk tisztaságának, szennyezettségének okait, a 

megelőzés, a védekezés lehetőségeit, a veszélyhelyzeteket. 

- Vegyen részt a szelektív hulladékgyűjtésben. 

- Tudjon a védett helyi természeti értékekről. 

- Ismerje környezetünk anyagait, azok feldolgozását, az azokhoz 

kötődő mesterségeket. 

- Tudjon az ember természetátalakító tevékenységéről, az épített 

környezet, a közlekedés környezetszennyezési problémáiról. 

2. Értékrend, erkölcs és az életviteli szokások formálása, emberi együttélés, 

társas készségek fejlesztése: 

- Tudatosuljanak (tanulóinkban) a helyes és helytelen szokások 

(károsak veszélye, elutasításuk). 

- Szabadidős sporttevékenységek révén érezze a mozgás örömét, 

tapasztalja az időjárás hatását, sajátítsa el a helyes viselkedést és 

tájékozódást. 

- Ismerkedjen a természet szépségeivel. 

- Díszítse, szépítse környezetét. 

- Ábrázoljon élőlényeket, évszakokat, időjárást. 

- Jelenítsen meg különféle használati tárgyakat. 

- Alkosson talált tárgyakból. 

- Legyen képes egy folyamatot reprodukálni. 

- Tudjon (alkotásában) népi mondókákat, gyermekjátékokat, 

népszokások dalait. 

- Ismerje az ünnepkörök, jeles napok népi és komponált dalait. 

- Ismerkedjen európai, nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalaival. 

- A környezetünkből vett témával kapcsolatban tudja a szereplők  

cselekedeteit, érzelmeit, emberi kapcsolatait fölismerni, megfogalmazni, 

értékelni. 

5-8. évfolyam 

1. Igényes környezet, dekoráció 

- Legyen igénye a tiszta tantermekre, folyosókra és tegyen érte 
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- Díszítsék az osztálytermüket. 

- Ügyeljenek az udvar tisztaságára. 

- Megjelenésük ápolt, tiszta legyen. 

- Élő sarok kialakításával és gondozásával tegye otthonossá a termet. 

2. Helyes táplálkozási szokások kialakítása 

- Ismerje fel a helyes táplálkozás fontosságát. 

- Váljon igényévé az otthoni reggelizés. 

- Ismerje a jelentőségét és mennyisét a napi folyadékbevitelnek. 

- Tíz óra és az uzsonna idején fogyasszon gyümölcsöt, zöldséget. 

- Ismerje a komplettálás fogalmát, az étrend tudatos összeállítását. 

- Fejlesszük a gyereket kritikai érzékét a reklámokkal szemben. 

- Tervezzék meg vásárlásaikat. 

- „E” számok jelentésének megismerése. 

- Legyen tudomása a génmanipulált táplálékokról. 

- Ismertessük meg a létminőség fogalmát, javításának módszereit. 

3. Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés 

- Takarékoskodjon az elektromos árammal, ivóvízzel, fűtőanyagokkal. 

- Ismerje a fontosságát a munkavégzés előtti tervezésnek. 

- Mérje fel a szükséges anyagok mennyiségét. 

- Ismerje az anyagok takarékos, környezetkímélő felhasználást. 

- Gyűjtse külön az újrahasznosítható anyagokat. 

- Gyűjtse külön a veszélyes hulladékokat. 

- Legyen feladata az otthoni galvánelemek speciális gyűjtőben való 

elhelyezése. 

- Neveljük tanulóinkat karitatív tevékenységre. 

4. A természeti és a mesterséges környezet esztétikumának alakítása 

- A talaj tisztaságának megőrzése érdekében tudja, hogy a 

galvánelemeket, használt olajat külön kell gyűjteni. 

- Legyen tisztában a természetes vizeink tisztaságának 

fontosságában (olaj, műtrágyák, mosószerek). 

- Látogassanak el a Gellért hegyi víztározóba. 

- Ismerje a levegő tisztaságának jelentőségét (autók, ipari termelés). 

- Ismerje a légszennyezés okait. (ózonlyuk, üvegházhatás) 

- Káros hang és fényhatások szervezetre gyakorolt hatása. 
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- Legyen igénye a fajok sokféleségének megőrzése, a madarak etetése. 

- Ismerje a városi parkok jelentőségét, fajgazdagságát. 

- Évszakonként kísérje figyelemmel a környezetében előforduló 

madarakat. 

- Tanulja meg az iskolai játszó és sportudvar célszerű használatát. 

- Legyen igénye a játszóterek kulturált használata. 

- Telepítsenek növényeket – minden osztály gondozza és kísérje 

figyelemmel egy fa fejlődését. 

- Ismerje az erdők, patakok jelentőségét a légköri oxigén 

előállításában játszott szerepét. (esőerdők problémája). 

- Ismerjék a környezeti katasztrófák mibenlétét, megelőzésük 

lehetőségeit, fontosságát. 

5. A lakókörnyezet és a természeti környezet megismerése. 

- Kövesse figyelemmel a Szilas patak környezetei állapotát. 

- Készítsenek madáretetőt. 

- Tudatosan gondozza háziállatait, növényeit. 

- Óvja környezetének növényeit. 

6. Nemzeti parkok 

- Ismerje meg a nemzetei parkok szerepét, feladatát, flóráját, faunáját. 

- Vegyen részt a nemzeti parkjainkban szervezett kirándulásokon. 

5. osztály – Látogasson el a Kiskunsági Nemzeti Parkba. 

6. osztály – Ismerje meg a Bükki Nemzeti Park sokrétű élővilágát. 

7. osztály – Kis Balaton Nemzeti Park megismerése 

8. osztály – Aggteleki Nemzeti Park megismerése, mészkő 

helységekben lejátszódó folyamatok tanulmányozása. 
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Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek 

Iskolavezetőség Támogatja a környezeti nevelési 

programokat. A minőségi munka 

részeként értékeli az ilyen 

tevékenységet. Anyagi 

forrásokat teremt. Ösztönző 

rendszert dolgoz ki. Aktívan 

részt vesz az egyes 

programokban. 

Hiteles személyiségek a 

pedagógusok és a diákság 

számára. Hasznosítható 

kapcsolatrendszer. 

Tanárok, tanítók Kidolgozzák és a tantárgyakba 

beépítve, tanítják az egyes 

környezeti nevelési 

tartalmakat. 

Valamennyi szakos belátja, hogy 

minden tanár feladata a környezeti 

nevelés. 

Környezeti nevelési 

munkacsoport 

(munkaközösség) 

Elkészíti a pedagógiai 

programnak megfelelően az 

éves tervet, segíti és koordinálja 

annak megvalósulását. 

Dokumentációs és értékelő 

munkát végez, pályáza- 

Lehetőséget ad a különböző 

szakmacsoportok programjainak 

összehangolására (témahét, 

versenyek, akciók, kiállítások, jeles 

napok eseményei stb.) 

 tokat ír, kapcsolatot teremt a 

külső támogatókkal. 

 

Osztályfőnöki közösség Évfolyamokra lebontva 

foglalkozik az 

egészségneveléssel. 

Lehetőség van az aktualitások 

azonnali megbeszélésére 

osztályközösségi szinten. 

Diákönkormányzatot 

segítő tanár 

Tagjai a környezeti nevelési 

munkacsoportnak. Lehetőségük 

van a környezteti nevelés 

egészségvédelmi területeinek 

erősítésére. 

Napi kapcsolat a diákokkal, az 

egyedi problémák azonnali kezelése. 
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Iskolaorvos Előadások tartása az egészséges 

életmódról, a környezeti 

ártalmakról. Segíti a tanárok 

munkáját terepgyakorlatokon, 

erdei iskolában. 

Szakmai kompetencia, személyes 

ráhatás. 

Pedagógus munkát 

közvetlenül segítők 

Támogatják a tanári munkát az 

egyes programok hátterének 

biztosításával. 

Részt vállalnak a takarékosságban. 

Technikai dolgozók (nem 

iskolai dolgozók) 

A programok tárgyi feltételinek 

biztosítása, előadó terem, 

vizesblokkok, világítási hálózat 

karbantartása, hőszigetelés stb. 

Zöldítési program, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

Diákok A tervezett éves programban 

sokoldalúan veszek részt 

(hallgatóság, tevékeny önálló 

szerepvállalás, 

kezdeményezések). 

Valamennyi dák érintett, nagy a 

jelentősége a helyi értékek 

felkutatásának. Partnerség a felnőtt 

részvevőkkel. A fő hangsúly a 

szemléletformáláson van. 

Szülők Előadások tartása, 

szemléltetőeszközök 

gazdagítása, anyagi támogatás, 

külső erőforrások felkutatása. 

Tevékeny részvétel a programokban, 

az ő szemléletük is formálódik, a 

környezeti nevelés túl mutat az 

iskola falain. 

 

Magasabb évfolyamba való lépés 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, az oktatási miniszter által 

kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározott 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a 2-8. tanév végén egy vagy több tantárgyból szerez "elégtelen" 

osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet. 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 
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 Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel 

alól; 

 Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 Egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

  Egyéni tanrend szerint haladó volt. 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó 

vizsga tantárgyai a következők: 

1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 

angol, informatika 

5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret, angol, informatika. 

7-8. évfolyam: magyar irdalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

fizika, biológia, kémia, földrajz, angol, informatika 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az első évfolyam csak abban az esetben 

utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt 

és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. Továbbra is lehetőség van a 

javítóvizsga letétele az elégtelen év végi osztályzat esetében legfeljebb három tantárgyból. 

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 

Tervének alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményben az emberi méltóság tiszteletben 

tartását, a szolidaritás erősítését, a megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmód, 

rugalmasság és a méltányosság elvét szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód 

elvének teljes körű Érvényesülését. 

Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul kell 

kitűzni az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását az intézményben 

tanuló hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek hátrányainak kompenzálása 

és a valódi esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. 

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola esélyegyenlőségi terve 2003. évi CXXV. Törvény 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről (35.§ és 36.§), a 1992. évi törvény a 

Munka törvénykönyvéről (70/A §), a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (89/A§ 12. 

bekezdés) figyelembevételével készült. 

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 624 fő tanulói létszámmal működő oktatási 
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intézmény. Ebből hátrányos helyzetű, és ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

arány a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kerül kialakításra. Az intézményben sem 

a részképesség zavarral küzdő sajátos nevelésű tanulók, sem a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek szegregációjára nincs jel az osztályok adatai alapján. Az alapvető 

adatokból kitűnik, hogy az iskola nem folytat szegregált oktatás-szervezési gyakorlatot, az 

intézményben kiegyenlített a halmozottan hátrányos gyermekek aránya a különböző 

évfolyamok egyes tanulócsoportjaiban, osztályaiban. Az intézmény egy számítástechnikai 

szaktanteremmel illetve két interaktív táblás és számítógéppel ellátott teremmel 

rendelkezik, amelyekben a gép rendelkezik internet hozzáféréssel. A modern számítógépek 

számát kívánatos volna növelni. Az intézmény nem rendelkezik, nyelvi laborral, de 

rendelkezik egyéni fejlesztő szobával. 

Az intézmény továbbtanulási mutatóinak vizsgálata során kitűnik, hogy az iskolából az 

elmúlt évek során a tanulók zöme gimnáziumi, ill. szakközépiskolai iskolatípusban kívánt 

továbbtanulni. A továbbtanulási adatokból kitűnik, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók a szakiskolában és szakközépiskolában tanulnak tovább. 

A differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat is egyre több tanulónk látogatja. 

Az SNI-s tanulók ellátása érdekében az intézmény rendelkezik fejlesztő pedagógus 

státusszal. A részképesség zavarait mutató gyermek közül valamennyi gyermek a 

szakvélemény alapján a többi tanulóval közösen vesz részt az iskolai nevelésben, 

oktatásban, ezért oktatásuk integrált kereteken belül valósul meg. Az intézmény 

rendelkezik egyéni fejlesztő szobával. Mindezek alapján elmondható, hogy a részképesség 

zavarral küzdő gyermekek integrált oktatásának és szakszerű ellátásának a feltételei az 

intézményben adottak. 

Összességében elmondható, hogy az intézmény számos tanórán kívüli programot szervez 

tanulóinak, ezeken a programokon jelentős létszámban vesznek részt az iskola tanulói 

(köztük a halmozottan hátrányos helyzetűek is). 

Az intézmény pedagógusai közül többen vettek részt egyéni haladási ütemet segítő 

differenciált tanulásszervezést oktató továbbképzésben. 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja 

A Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programnak alapvető célja, hogy biztosítsa az 

intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 

érvényesülését. Ezen belül alapvető, hogy az intézmény biztosítsa, a szolgáltatásaihoz való 

egyenlő hozzáférést, de helyezzen hangsúlyt az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű 
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gyerekek hátrányainak kompenzálására. 

Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a beiratkozásnál, 

felvételinél, az oktató – nevelő munka során, a gyerekek egyéni fejlesztésében, az értékelés 

gyakorlatában, a tanulói előmenetelben, a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a tananyag 

kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

a humánerőforrás-fejlesztésben pedagógusok szakmai továbbképzésében, valamint a 

partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi 

környezettel. 

Kötelezettségek és felelősség 

Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a 

szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a közoktatási intézményi 

esélyegyenlőségi program, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége 

annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges 

felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő 

esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. 

Éppen ezért az elfogadott programot az intézményben szokásos módon közzé kell tenni. 

Az intézmény vezetője felelős a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program 

megvalósításának koordinálásáért, a program végrehajtásának nyomon követéséért, és az 

esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. 

A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat 

és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén 

jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

 

A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit az osztályfőnökök 

folyamatosan szóban - és a tájékoztató füzeten keresztül írásban értékelik. 
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Az osztályfőnökök a tanulók értelmi fejlettségét, viselkedését jellemvonásait az alábbi 

szempontok alapján írásban minden tanév végén értékelik. 

             A tanuló figyelme: 

* koncentrált, kitartó, rendezett. 

* kevéssé tartós, nem rendszeres, 

* képtelen a figyelemkoncentrációra. 

 megértése, felfogásmódja: 

 * gyors és biztos, 

* lassú, de biztos, 

* lassú és bizonytalan, 

* gyors, de felszínes. 

 emlékezése: 

* könnyen, értelmesen jegyez meg, 

* könnyen, mechanikusan jegyez meg, 

* rosszul, nehezen jegyez meg. 

 megfigyelőképessége: 

* átfogó, lényegre irányuló, 

* egy területen alapos, 

* erősebb irányításra szorul, 

 munkatempója: 

* gyors, 

* normál, 

* lassú, 

 fegyelmezettsége: 

* önmaga fegyelmezésére képes, 

* passzivitásból, félelemből fegyelmezetlen, 

* fegyelmezetlen, rendbontó. 

 gondolkodása: 

* fejlett kombinatív készség, logikus következtetés, 

* irányításra szorul, kissé lassú, 

 * összefüggések felismerésére, önálló problémamegoldásra nem képes. 

 érdeklődése: 

* sokoldalú, tartós, 
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* egyoldalú, tartós, 

* kialakulatlan, változó, 

 tanulásmódja: 

* könnyen, értelmesen, eredményesen tanul, 

* nehezebben, de értelmesen és eredményesen tanul, 

* nehezen, kevés eredménnyel tanul, 

 kifejezőkészsége: 

* szóban fejlett, pontos, 

* írásban fejlett, pontos, 

* nehézkes, pontatlan. 

 A tanuló viselkedése, jellemvonásai az iskolai munkában 

* törekvő, készséges, megbízható, gondos, 

* hangulata szerint változó, felületes, 

* megbízhatatlan, hanyag, zavaró, ellenszegülő. 

 társaival szemben: 

* a segítőkész, barátságos, együtt érző, nyílt, 

* fegyelmezett, szerény, csendes, zárkózott, passzív, 

* érvényesülésre törő, önző, uralkodni vágyó. 

 önértékelése: 

* megalapozott, kiegyensúlyozott, jogos önbizalom 

* szélsőségesen felértékelő, túlzott magabiztosság, 

* az önbizalom hiánya, belső gyengeség. 

 érzelmi élete: 

* vidám, lelkes, optimista, lobbanékony, 

* kiegyensúlyozott, tartózkodó, 

* szeszélyes, ingerlékeny, kötekedő. 

 akarati vonások: 

*  kitartó, szava álló, állhatatos, 

* változó szorgalmú, biztatást igénylő. 

* akarati erőfeszítésekre nem képes. 

 reagálása jutalmazásra és büntetésre: 

* tartósan, mélyen érinti, eredményes, 

* kissé érzéketlen, rövid ideig hatékony, 
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 elhárítja, önigazolást keres, menti magát. 

A magatartás és szorgalom értékelésének szempontjai: 

Magatartás: 

A közösséghez való viszonya: 

Társaival barátságos, elfogadható, alkalmazkodó, segítőkész, szívesen segít, belátó, 

együttműködő, határozott egyéniség, irányító, visszahúzódó, zárkózott, gyakran kerül 

konfliktus helyzetbe, öntörvényű, konfliktusokat kerüli, nehezen viseli, ügyesen oldja, 

társas kapcsolatai kiegyensúlyozottak, elutasító, szívesen vállal vezető szerepet. 

Felnőttekkel nyílt, udvarias, készséges, kedves, együttműködő, bizalommal van a felnőttek 

iránt, irányítható, elfogadó, a kudarcot nehezen viseli, alkalmazkodó, kezdeményező. 

A szabályok betartása: a megbeszélt szabályokat betartja, próbálja betartani, megbízható, 

fegyelmezett, nehezen tűri, nagy az önfegyelme. 

Véleménynyilvánítása: udvarias, tapintatosan fogalmazza meg, nem mindig a kellő 

tapintattal fogalmazza meg, tekintettel van társaira, a felnőttekre. 

 

Szorgalom 

Tanuláshoz való viszonya: figyelmesen, megbízhatóan, körültekintően végzi munkáját, 

szorgalmas, feledékeny, szívesen végez szorgalmi feladatot, érdeklődő, a házi feladatot 

elkészíti, szorgalmas. 

Feladatvégzése: feladatait pontosan, gondosan, megbízhatóan felelősséggel, 

körültekintően, figyelmesen, kapkodva, pontatlanul készíti el. 

Munkatempója gyors, lassú, fáradékony, kitartó, feladja, megfelelő. 

Feladatmegoldó képessége: gyors észjárású, pontosan, önállóan, segítséggel dolgozik, 

kreatív, csak segítséggel dolgozik, gyakran, ritkán igényel segítséget. 

Az utasításokat megérti, követi, nem érti. 

Önellenőrzése pontos, általában pontos, megbízható, pontatlan. 

Felszerelését, környezetét rendben tartja, mindig, legtöbbször, általában, próbálja, 

segítséggel, vigyázz a másik és a saját holmijára. 

 

A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

1. A pedagógiai program érvényességi ideje: visszavonás 

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

-          A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 
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- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) 

minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános 

célok és követelmények megvalósulását. 

- A 2013-2014. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes - minden fejezetre kitérő - felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen 

pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell 

kidolgoznia. 

3. A pedagógiai program módosítása:  

a.) A pedagógiai program módosítására: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- az iskolaszék; 

- az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

b.) A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülői 

munkaközösség illetve diák önkormányzati képviselői útján javasolhatják. 

c.) A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

d.) A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. 

napjától kell bevezetni. 

 

4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

a.) Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

b.) A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az igazgatóhelyetteseknél; 

- az iskola honlapján;  
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A választott kerettanterv (2020. szeptember 1.) 

 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról alapján.  

Az ÚJ NAT bevezetése a következő tanévekben felmenő rendszerben történik meg  

2020. szeptember 1-től. 

 2020-21. tanév: 1., 5. évfolyam,  

 2021-22. tanév: 2., 6. évfolyam 

 2022-23. tanév: 3., 7. évfolyam  

 2023-24. tanév: 4., 6. évfolyam 

A választott kerettanterv az Oktatási Hivatal által közzétett kerettanterv alapján készült. 

A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá 

a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások 

megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően 

választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma. 

Emelt szintű oktatás folyik 5-8 évfolyamon az angol nyelv, a matematika és a 

digitális kultúra tantárgyakban. 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei, a tankönyv térítésmentes igénybevételének biztosítása 

 

Az alábbi pontok lépnek a pedagógiai program megfelelő részeinek helyére: 

- tantárgyi tanterv 1. és 5. évfolyam 

- új kompetenciák alkalmazása a nevelő oktató munkában 

- új NAT bevezetése 2020. 09. 01-én 1., 5. évfolyamon 

- egységes értékelés % 

Az általános része érvényben maradnak. 
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Első élő idegen nyelv 

 

1. Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam 

Helyi tanterv 1.o. Angol nyelv 

Éves óraszám: 74 óra 

 

 (heti 2 óra) 

 

1. Bevezetés, ismerkedés, az angol nyelv (miért tanulunk angolul);  

 

óraszám témakör célok, szókincs nyelvi struktúrák  

2–7. Bemutatkozás, kö- üdvözlés, bemutatkozás, I am/ I’m… You are/ köszönések, angol nevek, 

 szönések név megkérdezése, érdek- you’re… osztálytermi tevékenysé- 

  lődés hogylét iránt, hogylét  geket kifejező igék 

  kifejezése,   

  osztálytermi utasítások   

     

8–17. Színek színek kérdezése és megne- What colour is…? színek 

  vezése Is it…? Yes, it is. No, 

it 

 

   isn’t.  

     

18–27. Számok számolás 1–12, életkor kér- How old are you? számok 1–12 

  dezése és közlése, idő (óra) I’m … years old.  

  kérdezése és megnevezése What’s the time?  

   It’s … o’clock.  

     

28–37. Bútorok, tárgyak osztályteremben találha- What’s this? It’s a… osztályteremben található 

  tó bútordarabok és tárgyak Is it a…? bútordarabok és tárgyak 

  megnevezése és kérdezése,   

  udvarias kérés kifejezése   

     

38–43. Testrészek testrészek megnevezése, le- my…, your… testrészek 
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  írása   

     

4–37. Állatok háziállatok, lakásban tartott  állatnevek, néhány mel- 

  állatok és vadon élő állatok  léknév 

  felismerése, megnevezése   

     

38–45. Család családtagok megnevezése, he is/he’s…, she is/ családtagok, melléknevek 

  család bemutatása (hogy hív- she’s…  

  ják, hány éves, hogy néz ki) Is he…? Is she…?  

     

46–49. Járművek járművek felismerése, meg-  járművek 

  nevezése   

     

50–56. Évszakok, hóna- évszakok, hónapok, napok It’s raining. The sun 

is 

évszakok, hónapok, napok, 

 pok, napok megnevezése, az időjárás shining. It’s cold. időjárással kapcsolatos ki- 

  jellemzése  fejezések 

     

57–63. Ruházat ruhadarabok megnevezé- I have got… You have ruhadarabok, utasítások 

  se, birtoklás kifejezése, uta- got… He/She has got…  

  sítások   

     

64–70. Ház, szobák, be- a ház részeinek, helyiségei- I live in… We have a ház helyiségei, lakásban 

 rendezés nek, a lakásban található tár- got… található tárgyak 

  gyak felismerése, megne-   

  vezése   

     

71–73. Gyümölcsök gyümölcsök felismerése és  gyümölcsök 

  megnevezése   

74 szabadon tervezhető óra: 

 

Szóbeli interakció: 

A tanuló aktívan és örömmel vegyen részt az interakciót igénylő tevékenységekben. 
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Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezze ki, szükség szerint nonverbális 

elemekkel támogatva. 

Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett 

kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 

A tanuló legyen képes minta alapján rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról. 

Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

 

Hallott szöveg értése:  

A tanuló kövesse a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel 

támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

Értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket 

és kijelentéseket. 

Ismerje fel rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és legyen képes 

ezekből a lehetséges tartalomra következtetni. 

A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány 

konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből. 

A tanuló legyen képes néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazására. 

 

Összefüggő beszéd: 

A tanuló legyen képes elmondani rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen legyen képes előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről 

legyen képes röviden, nonverbális elemekkel támogatva beszélni. 

A tanuló legyen képes munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel bemutatni. 

Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

Helyi tanterv 2.o. Angol nyelv 

 Éves óraszám: 74 óra Heti 2 óra 
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óraszám témakör célok, szókincs nyelvi struktúrák  

2–7. Bemutatkozás, kö- üdvözlés, bemutatkozás, I am/ I’m… You are/ köszönések, angol nevek, 

 szönések név megkérdezése, érdek- you’re… osztálytermi tevékenysé- 

  lődés hogylét iránt, hogylét  geket kifejező igék 

  kifejezése,   

  osztálytermi utasítások   

     

8–17. Színek színek kérdezése és megne- What colour is…? színek 

  vezése Is it…? Yes, it is. No, 

it 

 

   isn’t.  

     

18–27. Számok számolás 1–12, életkor kér- How old are you? számok 1–12 

  dezése és közlése, idő (óra) I’m … years old.  

  kérdezése és megnevezése What’s the time?  

   It’s … o’clock.  

     

28–37. Bútorok, tárgyak osztályteremben találha- What’s this? It’s a… osztályteremben található 

  tó bútordarabok és tárgyak Is it a…? bútordarabok és tárgyak 

  megnevezése és kérdezése,   

  udvarias kérés kifejezése   

     

38–43. Testrészek testrészek megnevezése, le- my…, your… testrészek 

  írása   

     

4–37. Állatok háziállatok, lakásban tartott  állatnevek, néhány mel- 

  állatok és vadon élő állatok  léknév 

  felismerése, megnevezése   

     

38–45. Család családtagok megnevezése, he is/he’s…, she is/ családtagok, melléknevek 

  család bemutatása (hogy hív- she’s…  

  ják, hány éves, hogy néz ki) Is he…? Is she…?  
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2. Bevezetés, ismerkedés, az angol nyelv (miért tanulunk angolul); ismerkedés a 

tankönyvvel 

74 szabadon tervezhető óra: 

 

Kiemelt fejlesztési célok: 

Szóbeli interakció: 

A tanuló aktívan és örömmel vegyen részt az interakciót igénylő tevékenységekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezze ki, szükség szerint nonverbális 

elemekkel támogatva. 

Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett 

kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 

A tanuló legyen képes minta alapján rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról. 

Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

     

46–49. Járművek járművek felismerése, meg-  járművek 

  nevezése   

     

50–56. Évszakok, hóna- évszakok, hónapok, napok It’s raining. The sun 

is 

évszakok, hónapok, napok, 

 pok, napok megnevezése, az időjárás shining. It’s cold. időjárással kapcsolatos ki- 

  jellemzése  fejezések 

     

57–63. Ruházat ruhadarabok megnevezé- I have got… You have ruhadarabok, utasítások 

  se, birtoklás kifejezése, uta- got… He/She has got…  

  sítások   

     

64–70. Ház, szobák, be- a ház részeinek, helyiségei- I live in… We have a ház helyiségei, lakásban 

 rendezés nek, a lakásban található tár- got… található tárgyak 

  gyak felismerése, megne-   

  vezése   

     

71–73. Gyümölcsök gyümölcsök felismerése és  gyümölcsök 

  megnevezése   
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Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

 

Hallott szöveg értése:  

A tanuló kövesse a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel 

támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

Értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket 

és kijelentéseket. 

Ismerje fel rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és legyen képes 

ezekből a lehetséges tartalomra következtetni. 

A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány 

konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből. 

A tanuló legyen képes néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazására. 

 

Összefüggő beszéd: 

A tanuló legyen képes elmondani rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen legyen képes előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről 

legyen képes röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva beszélni. 

A tanuló legyen képes munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel bemutatni. 

Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

Olvasott szöveg értése: 

A tanuló legyen képes észrevenni az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő 

olvasás közötti különbségeket.  

Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a 

szavak helyes felolvasására. 

Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására. 

Legyen képes bekapcsolódni olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Legyen képes követni az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Legyen képes felfedezni az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Legyen lehetősége az önálló célnyelvi olvasás élményét megtapasztalni. 

Alakuljon ki érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai iránt. 
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Íráskészség: 

A tanuló legyen képes észrevenni az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás 

közötti különbségeket.  

A tanuló ismerje az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során legyen képes lemásolni, illetve leírni rövid szavakat, 

mondatokat. 

Legyen képes bekapcsolódni írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 
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Helyi tanterv: első élő idegen nyelv, angol 

Általános iskola 5-6.évfolyam 

Heti 3 óra/hét  összesen 111 óra         Heti 5 óra/hét összesen 185 óra 

Angol nyelv 

Célok és megvalósítás 

Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint 

a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 

szükségesek. 

A korszerű angolnyelv-oktatás kritériumainak megfelelően a My English Book 

tankönyvsorozat a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során 

várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a 

cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak 

meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség 

együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A sikeres kommunikáció érdekében a My English Book sorozat segít abban, hogy a 

tanulók az általános iskolai nyelvoktatás végére megismerjék és használni tudják mindazokat 

az angol nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Segíti, hogy tisztában legyenek a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Megismerik azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a 

különféle kommunikációs helyzetek. Felismerik, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok 

szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 

alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, 

rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

 

 



112 

 

Autentikus szövegek és feladatok 

A My English sorozat teljes mértékben figyel arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg 

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen egészíthetik ki a tananyagot a tanult anyaghoz kapcsolódó 

oldalakkal, kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy 

jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a 

motivációt. 

 

Pozitív attitűd 

Az angol nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. Ezt a pozitív hozzáállást a My English 

Book motiváló témái, érdekes gyakorlatai, önálló projectmunkái óráról órára erősítik, és a 

tananyag révén automatikusan kialakul az a tanulói igény, hogy a célnyelvi országokkal és 

kultúrájukkal még alaposabban megismerkedjenek. 

 

Tantárgyközi integráció 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. A tankönyv rendszeresen épít a tananyagba olyan szókincsfejlesztést, melynek 

segítségével a tanulók angol nyelven más tantárgyak keretében szerzett ismereteket és 

személyes tapasztalatokat is ki tudnak fejezni.  

 

Nyelvtanulási stratégiák 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. Ebben 

a tankönyvben ezek a stratégiák észrevétlenül sajátítódnak el, hiszen ebben az életkorban 

elsősorban a mintakövetés jellemző. Ráadásul a módszeresen egymásra épülő tanítási 

egységek szerkezete arra készteti a tanulókat, hogy rendszeresen önállóan is értékeljék 

tudásukat. 
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Az angol nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése 

Az angol nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-

ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az angol nyelv tanulásába, és 

fordítva, az angol nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 

módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az angol nyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 

különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 

fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, 

az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma 

elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi 

fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a 

tartalomba. 

 

Témakörök 

A My English Book sorozat témakörei teljes mértékben fedik a Kerettanterv ajánlott 

témaköreit. Külön táblázat tartalmazza minden évfolyamon ezeket a témaköröket, amelyben 

más tantárgyakkal való kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más 

tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé 

teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű 

összekapcsolására. 

Az 1-4. évfolyamokra vonatkozó témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek 

feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban 

új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva, és ezek 

kerülnek feldolgozásra. 

 



114 

 

Az önálló tanulás képességének kialakítása – az internet használata 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 

fejlesztését támogatta az internet, már számos lehetőség kínál online a produktív 

nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 

interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blog írása is 

élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő 

bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 

minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 

személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

Évfolyamonkénti célok és feladatok                         

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább 4 év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Megértik az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat, tudják, 

hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor 

képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő nyelvismerettel rendelkeznek. Már ismernek 

hangzó és írott szövegeket, az írást is elkezdték az idegen nyelv tanulásának szolgálatába 

állítani, és gondolataikat egyszerű formában már írásban is ki tudják fejezni. Ismerik a játékos 

nyelvtanulás örömét, és a feldolgozott tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a 

sajátjukhoz részben hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések 

önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették 

az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Az 5–6. évfolyam céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a tanulók 

sikerélményének biztosítása értelmes munkával. Fontos cél a beszédértés és a beszédkészség 

fejlesztése, ami mellé fokozatosan felzárkózik az olvasott szöveg értése és az írás is. A 

készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A nyelv elsajátítása kontextusba 
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ágyazva, konkrét beszédhelyzetekben történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek 

természetes egységet alkotnak. 

A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem 

önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. A 

kereszttantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a 

tartalmakat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá 

váljanak. 

Bár a 10–14 éves korosztály a nyelvtanulás során jobban támaszkodik memóriájára, 

mint a célnyelv szabályrendszerére, egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a 

nyelvben. Mivel a szabályok ismerete csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket, a 

tanításban fontos szerepet játszik a nyelvi szerkezetek automatizálása. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában lényeges a nyelvi input minősége és mennyisége, valamint a 

pozitív tanári visszajelzés. Cél, hogy a tanulók esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre 

és javítsák, így segíthetjük őket autonóm nyelvtanulóvá válni. 

A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű 

használatához, ami lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívülről jövő idegen nyelvi 

hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. 

Fontos, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és 

kölcsönhatásban legyen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más 

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális 

kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az 

önálló tanulással. A digitális kompetencia is egyre nagyobb szerepet kap, hiszen az IKT-

eszközök használata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és 

hatékony módja. 

A nyolcadik osztály végére a tanulók nyelvtudása eléri azt a mérhető szintet, amellyel 

képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban 

sikerrel részt venni. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, 

interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni a nyelvórai 

feladatok megoldásában, párbeszédeket tud folytatni, és minta alapján egyszerűbb szövegeket 

is alkot. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasásértés, szókincs, fogalmazás stb.), kialakult és továbbfejleszthető nyelvtanulási 
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stratégiái vannak. Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi 

hatásokat (tévéműsorok, újságok, internet stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása 

érdekében. 

A fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam 

végén A2 szint. 

Értékelés 

Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés, 

melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy 

alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire 

tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő 

értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját. 

A 6. és 8 évfolyamon  

Az alkalmazott tankönyv a My English Book 1.2.3.4.5.6.7.8. tankönyvcsalád 

kiválasztásának elvi szempontjai:  

 A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a 

nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz 

szükségesek, használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek 

megkönnyítik a nyelv elsajátítását. 

 A tankönyvsorozat a felső tagozatos angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban 

fedje. 

 A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz. 
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Évfolyamonkénti tanterv 

5. évfolyam 

Évi óraszám: Általános tantervű osztály 111 óra    Tagozat :  185 óra  

Tankönyv: My English Book  5.  

Tartalom 

a) Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés: Good morning/afternoon/evening. 

Hello Amy. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do? I'm Sam Wilson. 

 

Good morning, Mrs Clarke. 

Good morning. 

Hello Sam. 

I'm fine, thank you / thanks. 

And you? 

Hi! 

Pleased to meet you, Sam. 

My name's Amy Cole. 

Elköszönés: 

 

 

 

Goodbye. 

Bye. 

See you later. 

Good night. 

Goodbye. 

Bye. 

See you. 

Good night. 

Köszönet és arra 

reagálás: 

Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

Not at all. 

That’s all right. 

You are welcome. 

No problem. 
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Bemutatkozás, 

bemutatás: 

My name is… 

What's your name? 

Hello, my name's Sam Wilson. 

This is Mickey. 

Where are you from? 

Who's this? 

This is my family, we’re from Australia. 

How old are you? 

Have you got a big family? 

Hello. 

Hi! I'm Amy Cole. 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

I'm from the USA. 

Julie Clarke. 

Are you from Sydney? 

I’m 10 (years old). 

I’ve got two brothers. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás: 

Happy Birthday / Christmas / New year! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Birthday / Christmas / 

New Year! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés: 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food? 

 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek, 

helyek megnevezése, 

leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What do you call this in English? 

What does that mean? 

What is his house like? 

There are two chairs here. 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s a …s 

It means… 

It’s big and comfortable. 

Are there tables? 

Információ kérése, adása: 

 

When do you get up? 

What time do you usually get up? 

Do you play a musical instrument? 

Does she collect stamps? 

 

What are the kids doing? 

 

What’s your phone number? 

When is your birthday? 

Have you got a pet? 

What’s your favourite subject? 

When is your hockey lesson? 

Can you play tennis? 

I there a bank near here? 

Where is the post office? 

How much is this shirt? 

What’s the time, please? 

At seven. 

I always get up at seven. 

Yes, I do. / No, I don't. 

Yes, she does. / No, she 

doesn’t. 

Sue's doing her homework 

and Sam's having a shower. 

My phone number is… 

It’s on … 

I’ve got a cat. 

I like maths. 

It’s at five on Friday. 

Yes, I can. / No, I can’t. 

Yes, there is. / No, there 

isn’t. 

It’s in New Street. 

It’s fifty pounds. 

It’s quarter past six. 

Tudás, nem tudás: Where does he live? I don't know. 

I have no idea. 
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kérés és arra reagálás: Can you give me a pen? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. / I’m afraid I can’t. 

Yes, of course. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Megértés biztosítása: Betűzés kérése, betűzés 

 

Nem értés 

Can you spell it for me? It 

spells… 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség be 

Present simple  

Present continuous 

 

 

am/is/are 

When do you get up? I don’t like 

milk. 

What is she doing?  

I’m not listening. I’m leaving. 

Birtoklás 

kifejezése 

 Possessive adj. 

Genitive ’s 

 

have (got) 

my, your, his/her/its,our, their 

dog  

Kate’s brother 

Whose? 

Have you got a cat? 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

there is/are 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, … 

There’s a computer on the desk. 
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Időbeli 

viszonyok 

Időpont When? 

When? What time? 

 

What’s the time? 

Now, 

at 5 o’clock, on Monday 

In the morning, at night … 

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular plurals 

Cardinal numbers 1-

100 

Ordinal numbers  

children, people, men, women … 

 

first, second… 

Minőségi 

viszonyok 

  What’s it like? What colour is it?  

 

Modalitás  Can – ability 

Must 

I can swim. 

I must have a rest. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words and / or / but / because 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

some + plural noun 

any + plural noun 

some + singular noun  

any + singular noun 

 

Personal pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

a, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

I, he, they… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 
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c) Témakörök 

 

Témakör Kapcsolódási pont 

Család, barátok, kedvenc állatok, családi események, 

programok 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely 

Iskola, tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán 

kívüli programok 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés, 

alapvető tulajdonságok 

Természetismeret: az ember megismerése 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés 

Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba 

bemutatása, bútorok, berendezési tárgyak 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, 

tájékozódás, útbaigazítás kérése/adása 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő, óra, a hét napjai, napszakok Matematika: számok írása, olvasása 

Napirend, mindennapos, szokásos tevékenységek, 

házimunka, otthoni feladatok 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

Vásárlás: mindennapi bevásárlás Technika, életvitel és gyakorlat: vásárlás. 

Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Az angol nyelvű országok; házak, helynevek 

Angliában 

Hon- és népismeret: más országok és 

kultúrák 
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Témakörök    Általános  /heti 3 óra/   Tagozat/ heti 5 

óra/ 

 

Család 10 óra 18 óra 

Tantárgyak, iskolai tárgyal 10 óra  18 óra 

Tulajdonságok, öltözködés 10 óra  18 óra 

Lakás, ház, szoba, bútorok 10 óra  18 óra 

Lakóhely, város bemutatása 10 óra 18 óra 

Idő, óra kifejezése 10 óra  18 óra 

Napirend, házimunka  10 óra 18 óra 

Shopping, mennyiség 

kifejezése 

10 óra  18 óra 

Hobby 10 óra 5 óra 

Civilization 10 óra 18 óra 

Témazárók  11 óra 18 óra 

Összesen 111 óra  185 óra 

37 tanítási héttel számolva 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 

válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr.  

 

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér.  
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Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt 

megtalál;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti.  

 

Íráskészség 

A tanuló 

74. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 

leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.  
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5. évfolyam 

Évi óraszám: Általános  tantervű osztályok: heti 3 óra     összesen   111  óra   

     

 Tagozat:    heti 5 óra                                                             összesen: 185 óra 

Tankönyv: My English Book 6.  

Tartalom 

b) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. 

Stephen? 

Pardon? 

Yes? 

Köszönés: Good morning/afternoon/evening. 

Hello Cameron. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do? I'm George Hutton. 

Good morning. 

Hello Jessica. 

I'm fine, thank you. And 

you? 

Hi! 

Pleased to meet you, George. 

My name's Helen Webb. 

Elköszönés: 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye. 
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Köszönet és arra 

reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás: 

My name is… 

What's your name? 

Hello, my name's Andrew Butler. 

This is Alice. 

Where are you from? 

Who's this? 

Hello. 

Hi! I'm Jane Taylor. 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

I'm from Canada. 

Stephen Wright. 

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás: 

How are you feeling today? 

 

What’s the matter? 

Fine.  / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, 

I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás: 

Happy Birthday / Christmas/New year! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Birthday / Christmas 

/New Year! 

Thank you. 

 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés: 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food? 

 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is his house like? 

What was the weather like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It means… 

It’s big and comfortable. 

It was cold and rainy. 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

Yes, I did 

At 6 p.m... 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

Tudás, nemtudás: Where does he live? I don't know. 

I have no idea. 

Don’t ask me. 
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kérés és arra reagálás: Could you give me a pen? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

 

Meghívás és arra 

reagálás: 

Would you like to come to the cinema? 

 

Can we meet at, say, six? 

 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, 

but… 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

What shall we do? 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange.  

Here you are. 

Anything else? 

That’s very kind of you. 

I am sorry, I can’t. 

An orange please. 

Thank you. 

Thank you. 

No, thank you. 

No, thanks. 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés: Did you say the castle? 

 

 Betűzés kérése, betűzés: Can you spell it for me? It 

spells… 

 Nem értés: Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 
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b) Fogalomkörök: 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

Múltidejűség 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Past simple 

 

going to  

 

When do you get up? I don’t like 

milk. 

What is she doing?  

I’m not listening. I’m leaving. 

She dropped the camera. Why 

didn’t you come yesterday? 

What are you going to do on 

Saturday? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, … 

Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság 

 

Időpont 

How often? 

 

When? 

 

 

 

 

 

What time? 

What’s the time? 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day 

now, yesterday, last week, two 

years ago,  

tomorrow, next week 

in 1997, in July, on Tuesday 

in the morning, at night … 

at 7 o’clock, at half past 3 

It’s quarter to eight. 
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Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular plurals 

Cardinal numbers 1-

100 

Ordinal numbers  

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

children, people, men, women … 

 

first, second… 

How many books have you got? 

I’ve got a lot of / few books. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of / little money. 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

Modalitás  can - ability 

mu t  /needn’t 

have to 

I can swim. 

I must read it. You needn’t do it 

now. 

I have to learn all these lines. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words and / or / but / because 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

some+ plural noun 

any+ plural noun 

some + singular noun  

any + singular noun 

 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

a, an, the 

 

There are some apples in the bag. 

Have you got any brothers? 

I haven’t got any pencils. 

There’s some water in this bottle. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he/she, we, they… 

me, him/her, us, them 

 

 

this, that, these, those 

 

somebody, anybody, nobody, 

everybody 
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c) Témakörök 

 

Témakör Kapcsolódási pont 

Család, személyi adatok; foglalkozások; otthoni 

teendők, kötelességek, napirend; családi ünnepek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és 

belső jellemzése. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely 

bemutatása 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Természeti környezetünk: a természet megóvása; 

Földünk nevezetes tájai; növények és állatok. 

Természetismeret: tágabb környezet, a Föld 

tájai és élővilága 

Hon- és népismeret: más országok és kultúrák 

Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend, 

iskolai programok 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

ismeretség, közös munka 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a 

leggyakoribb sérülések. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége, testrészek, betegségek 

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más 

országokban; különleges ételek és ételreceptek; 

viselkedés az étkezésnél 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok 

ünnepekre. 

Technika, életvitel és gyakorlat: vásárlás. 
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Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az 

iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és 

olvasás. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Témakör Általános/ heti 3 

óra/ 

Tagozat/ heti 5 óra/ 

Család  10 óra 18 óra 

Iskola 10 óra 18 óra 

Emberek 10 óra 18 óra 

Lakás, ház 10 óra 18 óra 

Idő kifejezése 15 óra 18 óra 

Napirend 10 óra 18 óra 

Shopping, hobby 10 óra 18 óra  

Civilization 10 óra  18 óra 

Gyakorlás 10 óra  18 óra 

Témazárók 10 óra 18 óra 

Játék 6 óra 5 óra 

Összesen  111 óra 185 óra 

 

36 tanítási héttel számolva 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 

megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr;  
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 

fontos információt megtalál; j 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megért. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 
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Digitális kultúra 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, 

hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel 

történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új 

lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális 

kultúra tantárgy biztosítja. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 

alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 

kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 

kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 

felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 

elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 

kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 

körben történő bemutatására. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon 

a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, 

ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 

alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek 

szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a 

témakört a többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata 

azt szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-

megoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 

különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, 

kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan 

kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési 

hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 

egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, 

más tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő 

szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a 

többi tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos 

eszközhasználat gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség 

szerint minél több célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a 

rajzolási, a képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a 

dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A 

megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan 

szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak 

részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, 

hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 

problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, 

értékelés és kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni 

különböző digitális technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő 

témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például 
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kiselőadások, tanulmányok, projektek során. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, 

a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos részét képezi. A feladatok eredményes 

megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a megfelelő lépések tervezett, precíz 

végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel 

történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap a 

problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés 

második nevelési-oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az 

algoritmikusgondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola 

lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk 

mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, 

kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok 

kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el 

tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A 

webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük 

gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók 

bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek 

alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a 

hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és 

vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére 

és elfogadására. 
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5–6. évfolyam 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, 

gyakran digitális eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–6. évfolyamon a 

tanulók már rendszeresen használják a számítógéptermet és az iskola számítógépes hálózatát.  

A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így a 

digitális kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a tipográfiai 

ismeretekre, a diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű beillesztésére 

kerül a hangsúly. Az ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más tantárgyak keretében 

történik, ezért nélkülözhetetlen a tantárgyi koncentráció, a projektmunkák megvalósítása, a 

feladatok teammunkában történő megoldása. 

A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert 

blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre 

álló eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, 

kezelésének jártasságát kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb összefüggésekre 

(pl. programozási tételekre) kell helyeznünk, hanem a problémák játékos, de átgondolt, 

kreatív megközelítésére, algoritmikus megoldására, többféle lehetőség végig gondolására. 

Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 

Online kommunikáció 5 

Robotika 11 

Szövegszerkesztés 12 

Bemutatókészítés 8 

Multimédiás elemek készítése 8 

Az információs társadalom, e-Világ 6 

A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 68 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, 

tervezése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának 

módja 

 Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 A programozás építőkockái 

 Számok és szöveges adatok 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 

 Animáció, grafika programozása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 
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FOGALMAK 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, 

problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, 

ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, 

blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és 

információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 

élmények szerzése 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények 

elemzése szélsőséges bemeneti értékek esetén 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok 

megoldásával és összeállításával 

 Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában  

 Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

 Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása 

blokkprogramozási környezetben 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

 Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, 

felhőszolgáltatások segítségével 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

 Algoritmus készítése lépésekre bontással 
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 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

 Robotvezérlési alapfogalmak 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 

során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

 Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése 

egyszerű játékok készítése kapcsán 

 Robotok vezérlése blokkprogramozással 

 Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

 A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szövegszerkesztési alapelvek 

 Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, 

elhelyezése 

 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

 Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, 

karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, 

bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép 

beillesztése, képméret változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

 Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató 

táblák, napirend, menü 

 Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

 Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

 Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás 

készítése vagy egy földrajzi terület bemutatása 
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TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek 

 A bemutató objektumaira animációk beállítása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 

információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai 

élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 
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 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, 

a megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, 

szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

 Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 

 Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 

retusálás, képméret változtatása, transzformációk 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, 

képek, fotók szerkesztése 

FOGALMAK 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video 

digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, 

színválasztás, retusálás, képméret változtatása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában 
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 A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való 

felhasználás céljából 

 Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz 

vagy feldolgozáshoz szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

 Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 

ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

 Információkeresési technikák, stratégiák 

 Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

 Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan 

FOGALMAK 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; 

adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

 A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a 

kommunikációs eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és 

paraméterek 
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 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 

tartozó jogosultságok szerepe, kezelése 

 Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök 

operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, 

azok megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

 Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, 

használata 
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Ének-zene 

Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése 

szempontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a 

tanuló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt 

kötődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek 

hatása életre szóló, túlmutat az iskola falain. 

Az ének-zeneinevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt, 

melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az 

aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 

továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 

élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 

pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az 

idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre 

hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés, mint verbális 

kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló 

megismeri a zene mindennapi funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene médiában történő 

használatát is.  

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 

irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 

hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 

alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 
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figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos 

nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az 

improvizáció adta lehetőségeket is.  

A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, 

tevékenység központú módszer alapján valósul meg. 

A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges 

tartalmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános 

műveltségünk megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője. 

„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem 

alkalmasabb erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely 

nemzeti, de lelket tár minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e 

századok csiszolta tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis 

bálványok..." (Kodály Zoltán) 

1–4. évfolyam 

Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a 

témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. Az egyes 

témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A 

témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 

különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei 

anyanyelv megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók 

nemzeti identitását. A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást. 

További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez 

jussanak. Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, 

ritmikai alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által. Fejlődjön ritmikai készségük, zenei 

hallásuk, tanuljanak meg alapszinten kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi 

alkotásokat, korosztályuknak megfelelő módon. Ehhez kapcsolódik a koncert-pedagógia. A 

tanulók számára biztosítani kell, tanévenként legalább egy közös hangversenylátogatást, mely 

hozzásegíti őket az élő muzsikálás szépségének megbecsüléséhez. 
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1–2. évfolyam 

Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely 

megelőzi az ismeretek tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik. 

Tanulják meg a gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a folyosón – 

ahol csak hely és alkalom adódik rá. Alapvető fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének 

kialakítása, és folyamatos gondozása. Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának 

fejlesztése, egységessé tétele, és a tiszta intonáció kialakítása. A zenei írás-olvasás 

elsajátíttatása fokozatosan és folyamatosan történjen. A tanulók a megismert zeneműveket, 

átélt élményeiket szavakkal, rajzzal, tánccal és szabad mozgás improvizációval fejezzék ki. 

A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus és a 

tanulók közös alkotó munkája. 

 

Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt óraszám 

1. évfolyam 

Javasolt óraszám 

2. évfolyam 

Zeneművek/Énekes anyag 35 35 

Zeneművek/Zenehallgatás 13 14 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 7 6 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 7 6 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 6 7 

Összes óraszám: 68 68 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM:70 óra 

Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan 

zeneművek, melyek az életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget 

adnak játékra, különböző mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok 

elsősorban, de nem kizárólagosan pentaton hangkészletűek, figyelembe véve a gyermek 

hangterjedelmét is.  

Zeneművek/Énekes anyag /Első osztály 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok 

Aki nem lép egyszerre; Budabuda bácsi; Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj medve; Bújj, bújj 
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zöld ág; Egyenlőre, két kettőre; Egyél libám; Erdő mellett nem jó lakni; Ess, eső, ess; Ég a 

gyertya, ég; Éliás, Tóbiás; Énkiskertetkerteltem; Fecskétlátok; Fehérliliomszál; 

Gyertekhazaludaim; Gyerteklányokjátszani, játszani; Gyerteklányokligetre; Gyerünk, 

menjünkvendégségbe; Hej, a sályi piacon; Hess el, sas!; Hinta, palinta; Hód, hód, fényes lánc; 

Kering az orsó; Kicsi vagyok én; Körtéfa; Megy a kocsi; Nyisd ki Isten kiskapudat; Rece, 

rece pogácsa; Sírjunk, ríjunk; Szegény legény; Szólj síp,szólj; Ti csak esztek, isztok; 

Túrótettem; Tücsökkomagyereki; Zíbor, zábor; Zsipp-zsupp 

 

Dalokalkalmakra, jelesnapokra 

SzentGergelydoktornak; Télapóitt van (Gyermekdal – Donászy M.); Kirje, kirje; JárdányiPál 

– Szőnyi Zoltán: Brumm, brumm, Brúnó; Sárdó, gyűjjel; Esikesőkarikára; Balázs Á. – Nádas 

Katalin: Fűzzünk, fűzzünk; Mármegjöttünkestére (vers: Károlyi Amy); 

Hovámégytekisnyulacska? 

Mondókák, kiszámolók  

Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a darázs; Hüvelykujjam 

almafa; Lementem a pincébe; Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 

Zeneművek / Énekes anyag /Második osztály 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életképek  

A gúnárom elveszett; A part alatt; Csillagoknak teremtője; Csömödéri; Egy kis malac; 

Egyszer egy királyfi; Elvesztettem zsebkendőmet; Ess, eső, ess; Este van már, nyolc óra; 

Harcsa van a vízbe’; Hatan vannak a mi ludaink; Három éjjel, Hej, tulipán; Hej, vára 

vára;Hess, légy, ne szállj rám; Hol jártál, báránykám?; Hopp, Juliska; Hová mégy?; Isten 

éltessen, Péter, Pál!; Járom az új várnak; Kapitány úr megizente;Keresdmeg a tűt; 

Kétkrajcárom; Kiskecelányom; Kivirágzott a diófa; Kőketánc; Kodály – Weöres S.: Jön a 

kocsi; Láttál-e márvalaha; Méz, méz, méz;Most viszik, most viszik; Nincs szebbállat, mint a 

lúd; Süssünk, süssünk valamit;  

Szélről legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esztek; Tivi - tovitács;Tüzet viszek; 

Úszik a kácsa;Virágéknál ég a világ 

 

Dalok alkalmakra, jeles napokra  

Hull a pelyhes; Betlehembe, jer, pajtás!; A kis Jézus; Regöljünk, regöljünk;Ma van húsvét 

napja (Húsvétoló); Állj be, Berci katonának!;Még azt mondják nem illik; Járdányi Pál - 

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Orgona ága; 
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Serkenj fel, kegyes nép 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

 különböző hangerővel tud énekelni; 

 a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 

 a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz; 

 hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 

 ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat; 

 kézjelről énekel; 

 belső hallása fejlődik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt; 

 jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d” 

hangterjedelemben; 

 elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 

 alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok előadásában; 

 a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük; 

 aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése  

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 

gyakorlásával, mint egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről 

való éneklés. 

 Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül 

 A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán 

 A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban 

 Évfolyamonként legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete 

 A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása 
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 Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció  

 A kézjel, mint jelrendszer ismerete 

 Szolmizációs kézjelről való éneklés 

FOGALMAK  

Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatás 

JAVASOLT ÓRASZÁM:27 óra 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az 

egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti 

koncertlátogatás, a zenékhez, dalokhoz kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei 

előadások, zenés filmek videó felvételről történő megtekintése.  

Zeneművek/ Zenehallgatás / Első osztály  

Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból; Nyulacska – gyermekkar; Katalinka – 

gyermekkar; Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc; 

Bartók Béla: Mikrokozmosz – részletek; 44 hegedűduó – I. füzet – Párnástánc (Elvesztettem 

zsebkendőmet); Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal – vegyeskar; AdrianoBanchieri: Állatok 

rögtönzött ellenpontja; Leopold Mozart: Gyermekszimfónia – részlet; W.A. Mozart: Esz-dúr 

kürtverseny III. tétel– részlet; Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Csajkovszkij: 

Diótörő - Játék katonák indulója; Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék – Sípkészítő (Szólj síp); 

Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a hátán”  

Zeneművek/ Zenehallgatás /Második osztály  

Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: Méz, méz, méz– gyermekkar; Hajnövesztő – gyermekkar; 

Csillagoknak teremtője – duett; Nagyszalontai köszöntő – gyermekkar; Bartók Béla: 

Cipósütés – gyermekkar; Gyermekeknek I./1. Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk valamit); 

I./4. Párnatánc (Elvesztettem zsebkendőmet); I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán); I./7. 

Játékdal (Keresd meg a tűt); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); II./23. Táncdal (Hopp, 

Juliska); II./27. Tréfa (A gúnárom elveszett); Bartók Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis 

légyről; Antonio Scandelli: A tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II. tétel; W.A. Mozart: 

Német táncok – Utazás szánon; Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Rimszkij–

Korszakov: Dongó; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – Kiscsibék tánca a tojáshéjban; Állatos 
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dalok; Betlehemes /A kis Jézus aranyalma 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

  érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő 

világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

 megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is; 

 képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre; 

 megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

fűződő zenei részletet; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések 

segítségével szóban beszámol; 

 a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 

 felismeri a zongora hangját; 

 felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 

 meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 

 képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 

 képes az érzelmi azonosulásra; 

 egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 

 képes megérteni az zenék üzenetét; 

 szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy 

csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett érzéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és 

műfajú zenék hallgatása; 

 Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése; 

 Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 

 A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval; 

 Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre; 
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 Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban; 

 A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban; 

 A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult 

zenei anyagban. 

FOGALMAK  

énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM:13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát; 

 megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 

 a testét hangszerként is használja; 

 egyszerű ritmushangszereket használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 

 érzékeli az ütemhangsúlyt; 

 tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 

 felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, a negyed és a fél 

értékű szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, 

záróvonalat, az ismétlőjelet; 

 mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Egyenletes mérő hangoztatása éneklés és esetenként zenehallgatás közben 

 Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója 

 Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés, 

combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkeltő eszközökkel, és 

ritmusnevekkel csoportosan és párban: 

 a zenei hangsúly érzékeltetésével, 

 mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 

 felelgetős ritmusjátékokkal, 
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 ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére 

 Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszerű formában;  

 Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos 

hangszínek használatával, testhangszer és különböző hangkeltő eszközök és 

ritmushangszerek segítségével. 

 Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök 

készítése; Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása 

 Egyenletes lüktetés, mérő 

 Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet 

 2/4-es ütem 

 Ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang – 

záróhang 

 Ritmikai kétszólamúság – osztinátó, ritmuskánon 

FOGALMAK 

Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; 

rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; 

osztinátó, ritmuskánon 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM:13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, 

ezeket felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között; 

 rövid dallamsorokat rögtönöz; 

 örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 

 a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 

 a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 
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 megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 

 a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei 

kifejezésnek megfelelően; 

 különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és 

reprodukál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a 

környező világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban; 

 Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős 

játékokkal; 

 Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 

 Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában; 

 Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre; 

 A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített 

hangkeltő eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó 

vagy érzelem kifejezésére; 

 A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 

 A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 

 kánon éneklésmódjának elsajátítása. 

FOGALMAK  

halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő,dallam, dallamsor, kánon 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás 

JAVASOLT ÓRASZÁM:13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

időbeli viszonyok) a kottában; 

 kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 

 érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 

 képes egyszerű kottában tájékozódni; 

 megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése különböző 

eszközökkel (pl. a dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 

 A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában 

a tanult dalokon; 

 A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, 

vonal – vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb.; 

 A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás – olvasási feladatok 

segítségével; 

 A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei írás feladatok segítségével; 

 Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet grafikai képe és írása 

 Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 

 A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, 

különböző hangmagasságokban. 

FOGALMAK  

Hangjegy 
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5–8. évfolyam 

 

Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése. Fontos 

cél továbbá, hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek. Középpontban továbbra is 

a zenei aktivitás, ezen belül az éneklés áll. A kerettantervben két évre vonatkozó órakeretek 

vannak feltüntetve, melyek a különböző órai tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelzik. 

A tematikai egységek és a tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik egymást. 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek/Népdalok, műdalok  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  

5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön 

belül találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az 

aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 

továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 

élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 

pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az 

idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre 

hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális 

kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A 

kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a 

tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a 

zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, 

melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi funkcióját és 
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megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 

irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 

hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 

alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 

figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos 

nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az 

improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés 

és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét 

és megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori 

sajátosságokhoz igazodó gazdag motivációs tárháza. 

Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle 

tevékenységeken keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, 

tánctanulás, a zenei anyaghoz kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli 

gyűjtőmunka. A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és 

zenei környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy 

mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük a művészi értékeket. Az élményszerzés 

kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de legmagasabb fokát a iskolai 

minőségi kóruséneklésben érheti el. 

Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és 

társadalmi identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi 

szükségletet éljék meg. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei 

rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 
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5–6. évfolyam 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú 

zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert 

használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség 

egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus 

együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső 

késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok 

elvezetnek a remekművek befogadásához.  

A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi 

hangszerekkel is. 

A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és 

ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek 

fejlesztésében és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei 

elemek és eszközök önálló alkalmazása. 

A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb 

elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.  Az 

értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, 

melyek az érzelmi nevelést segítik. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 

különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra (heti 2 óra) 

A 6. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban: 34 óra, 6. osztályban: 17 óra 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből – 5. osztály 

A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is van; 

Az ürögi faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de magos 

a teteje; Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a heveder; 

Hej, Dunáról fúj a szél; Hidló végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó 

gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, nagy az eszem; Kitrákotty – mese; Megyen már a 

hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; Megismerni a kanászt; Összegyűltek, 

összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; R égi táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak nedves 

partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 
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M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van 

Beethoven: A mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis 

család; Szőnyi Erzsébet: Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes 

fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter (francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.) 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, kisze, 

haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, talalaj, 

Tóth Lőrinc 

 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből - 6. osztály  

A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; Este van már ; 

A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej, 

a tari réten; Nem vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel 

érik babám; Tavaszi szél; A jó lovas katonának  

 

Műzenei szemelvények, más népek dalai  

John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos 

Sebestyén: Egri históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák 

népdal  

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi 

György: Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár 

vagyok; Örvendetes napunk támadt  

ISMERETEK  

 5. osztályban 50, 6. osztályban 26 dal megismerése 

 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

 A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni 

megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 

gyakorlásával és szolmizációs éneklésével 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott 

formában is 

 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, 

vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni 

megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből  

 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 

megszólaltatott hangszerkísérettel 

 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 

hangszerkísérettel 

 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  

 Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni 

 Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül  

 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 

 A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 

 A megélt élmények feldolgozásának segítése  

FOGALMAK  

Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő  

a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, 

mezzoforte. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 

 Népszokások eljátszása 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 
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 Részvétel az iskolai kórus munkájában 

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban: 14 óra, 6. osztályban 7 óra 

Zenehallgatási anyag – 5. osztály 

Dunántúli ugrós táncok 

Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi 

pásztortánc: gyermekkar 

Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7. 

tétel 

Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar 

Zene Mátyás király udvarából 

J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet) 

W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló 

Liszt Ferenc: Manók tánca 

Johannes Brahms: V. magyar tánc 

Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje 

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós 

Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 

John Williams: Csillagok háborúja – induló 

 

Zenehallgatási anyag – 6. osztály 

Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 

Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa – 

gyermekkar; Kállai kettős – vegyeskar, népi zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar 

Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt 

Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven 

Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr szvit I. tétel 

Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 

W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a cselszövő 

Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet 
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Bedrich Smetana: Moldva – részlet 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára (szimfonikus zenekar bemutatása) 

 

ISMERETEK  

 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, 

furulya, tárogató, síp) ismerete 

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 

megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  

 A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 

 A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és 

abszolút zenében 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 

segítségével  

 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között 

a hallgatott zenékben 

 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és 

műzenei stílusokhoz/műfajokhoz 

 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő 

élethelyzetek és saját élete között.  

 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 

 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár 

hangszeres részletek tekintetében 

 

FOGALMAK  

Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; 

színpadi zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, 

könnyű zene; madrigál; a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus) 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 8 óra, 6. osztályban 4 óra 

ISMERETEK  

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és 

használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 

 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 

 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal 

hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai 

kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

FOGALMAK  

Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A dalok ritmusának hangoztatása 

 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között  

 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 6 óra, 6. osztályban 3 óra 

ISMERETEK  

 Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 

 Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

 Dúr és moll hangzás 

 Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük 

értelmezése 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése 

 A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése  

 A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan 

 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és 

megnevezése 

 Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött 

szerepét 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a 

többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével  

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő 

éneklése 
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 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség 

szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud 

kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

 

FOGALMAK  

Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 

a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 6 óra, 6. osztályban 3 óra 

ISMERETEK  

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 

 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 

 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

 a módosított hangok grafikai képe és írása 

 az abszolút hangnevek 

 C-dúr, a-moll 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok 

fordulataival 

 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 

 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 

 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 
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 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 

 a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva 

 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban 

 

FOGALMAK  

Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása. 
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7–8. évfolyam 

Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a műalkotás optimális 

zenei befogadása. 

A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs technikákkal és aktivitások 

gazdag tárházával lehet sikeressé tenni. Meg kell találni azokat a közös kreatív zenélési 

formákat, melyek segítenek a remekművek közelébe jutni. 

Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik stílusos, 

kifejező éneklésük. A dalok és zeneművek válogatása igazodik életkori sajátosságaikhoz. 

A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem teljesíthetők Kodály 

zenei nevelési elvei. 

Ebben a tanulási szakaszban összegződnek a korábbi tanítási egységek zeneművei 

zenetörténeti szemléletmóddal. A tanulók minden egyes tanévben találkoztak a fontos 

zenetörténeti korszakokhoz tartozó, életkori sajátosságaiknak megfelelő zeneművekkel, 

melyeknek itt a rendszerezése történik. 

Legfontosabb módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek megtalálja a 

kapcsolatot a zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a sajátja 

között! 

A szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt dalaiból, illetve a 

különböző médiumok által közvetített sokféle zenéből, napjaink szerteágazó rétegműfajaiból.  

A tantárgy alapóraszáma két évfolyamon: 68 óra 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 

Magyar népdalok - 7. osztály 

A szennai lipisen-laposon; Által mennék; Ej, haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, de magos a teteje; 

Fecském, fecském ; Hopp ide tisztán ; Kecskemét is kiállítja; Megkötöm lovamat; Megrakják 

a tüzet; Sej, felszállott a kakas; Te vagy a legény 

Műzenei szemelvények  

Gloria Patri et Filio (gregorián); Moniot D’Arras: Nyári ének (XIII sz.); Praetorius: Jubilate 

Deo – kánon; J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek (János Passió 15. sz); J. Haydn: 

Szerenád; W. A.Mozart: Vágyódás a tavasz után; L. van Beethoven: Urián földkörüli utazása, 

Örömóda; Franz Schubert: A pisztráng 
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Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Pásztorok, pásztorok, örvendezve; Kossuth Lajos táborában; Amadé László – Arany János: 

Toborzó (A szép fényes katonának); Bocsásd meg Úristen (Cantus Catholici, 1651, Balassi 

B.) protestáns egyházi népének; Néktek emlékezem (Cantus Catholici, 1651)  

 

Magyar népdalok - 8. osztály 

A bolhási kertek alatt; A csitári hegyek alatt; Az igaz Messiás; Béreslegény; Bújdosik az árva 

madár; Elindultam szép hazámból; Elmegyek, elmegyek; Erdő mellett estvéledtem; 

Gerencséri utca; Hej, haj Boldizsár – cigány népdal; Kőmíves Kelemen balladája; Röpülj, 

páva  

 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 

Aranyosom – lengyel népdal; Enni, inni van csak kedvem – szlovák népdal; Régi mesékre – ír 

népdal; Nyírfácska - orosz népdal; Ismeretlen szerző: Az erdőn már a rügy fakad – 

Tavaszköszöntő, a reneszánsz mű dallama; Bárdos Lajos: Csöndes kánon (Raics István); 

Gaudeamus igitur (két szólam); W. A. Mozart: Ó, felvirradt a szép óra; Gebhardi – Kerényi 

György: Glória szálljon – kánon; Nobody knows – spirituálé (két szólam)  

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj; Kossuth Lajos azt üzente; Fónagy József – Arany János: 

Süvegemen nemzetiszín rózsa; Ma van húsvét napja  

 

ISMERETEK  

 Népdalok és műdalok  

 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői 

 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége 

 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés 

 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői 

 A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és 

emlékezetből 

 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó, 

zenei tagolás, frazeálás, stílus) 

 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata 

 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi 

előadásokból  

 Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által megszólaltatott 

hangszerkísérettel 

 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 

hangszerkísérettel 

 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése  

 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait 

 

FOGALMAK  

A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

 Éneklés az iskolai kórusban 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

 A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

Zenehallgatási anyag – 7. osztály 

Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - részletek 

Orlando di Lasso: Visszhang 

Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet 

J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-moll toccata és fúga;Parasztkantáta Nr.16 basszus ária; 

János Passió – Már nyugosznak a völgyek 15.sz. 
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G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- dúr orgonaverseny I. tétel 

H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor 

Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, fisz-moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel 

W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro házassága – nyitány részlet 

L. van Beethoven: G-dúr zongoraverseny 2. tétel; IX. szimfónia –Örömóda 

Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr zongoraötös IV. tétel 

Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus 

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (válogatás) 

A népzenei revival legjobb felvételei 

 

Zenehallgatási anyag – 8. osztály W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett lassú tétele 

Fréderic Chopin: g-moll mazurka 

Liszt Ferenc: Mazeppa – részletek; XV. Magyar rapszódia 

Felix Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. tétel - részlet 

Antonin Dvořak: IX. Új világ szimfónia – IV. tétel (részlet) 

Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási induló; Nabucco – Szabadság kórus 

Georges Bizet: Carmen – Torreádor dal 

Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű bordal;  Hazám, hazám 

Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány – részlet 

Robert Schumann: Gyermekjelenetek – Álmodozás 

Richard Wagner: Tannhäuser - Nászinduló 

Pjotr Iljics Csajkovszkij: IV. szimfónia IV. tétel 

Claude Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca 

Igor Stravinsky: Petruska – Orosz tánc 

Bartók Béla: Négy szlovák népdal;  Allegro Barbaro;  Concerto: IV. tétel Intermezzo 

Interrotto 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Rossz feleség ballada, El kéne indulni  Fölszállott a páva – 

részletek a variációkból 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek, Esti dal 

Carl Orff: Carmina Burana – Ó, Fortuna 

Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete 

George Gerschwin: Porgy és Bess – Porgy dala (Az ínség nálam a vagyon...) 

Jazz standard-ek 

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (autentikus felvételek). 
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Népzenei revival legjobb felvételei  

 

ISMERETEK  

 Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és 

kulturális hátterüket 

 Azonosítani tudja az egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, 

hangszerelési sajátosságaikat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével 

 élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 

 a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való 

találkozás során 

 a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül 

 a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével 

 

FOGALMAK  

Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei 

impresszionizmus, kortárs zene 

Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit, concerto, 

versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene, 

jazz, spirituálé. 

Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

 Koncertfilm megtekintése 

 Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, 

előadóművészekről, zeneművekről, koncerthelyszínekről 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 
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 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK  

 Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató 

 Felütés- súlytalan indítás 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval 

 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos 

formákban 

 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során 

 Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának 

előkészítéséhez Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait, 

ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket. 

FOGALMAK  

3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A tanult új dalok ritmusának hangoztatása 

 Ritmuskánon az osztály csoportjai között  

 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 



177 

 

ISMERETEK 

 A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése 

 Kis és nagy szext, szeptim 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban 

 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, 

megnevezése és éneklése 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt 

anyaghoz kapcsolódóan 

 A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az 

intonációs készség fejlődése 

  Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam megszólaltatása tiszta 

intonációval    

FOGALMAK  

A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 

felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és 

meghallásának gyakorlására 

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK  

 Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés 

 A korábbi ismeretek mobilizálása: 

 Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete 
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 A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség 

értelmezése a tanult énekelt anyagokon 

 Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt és 

a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete 

 Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre 

 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

 A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

FOGALMAK  

Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása. 
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Etika  

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 

egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén 

gondolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, 

környezetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi 

személyes tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon 

vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának 

fejlesztése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját 

alakuló értékrendjének tudatosításában. Az egyént és a közösségeket érintő etikai elvek és az 

ezekből következő kérdések felismerése az árnyalt, a másik ember vagy csoport szempontjait 

is megértő gondolkodást fejleszti.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének 

erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. 

Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a 

meggyőződés, a társadalmi normák és közösségi értékek értelmezése. 

A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés, 

szabadság, felelősség igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság. 

Ezek a tanuló lelkiismeretének fejlődését szolgálják. A témák feldolgozása a tanulót 

megfontolt döntésre, kulturált véleményalkotásra és felelős tevékenységre készteti.  

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen érzelmi-, 

érdekkonfliktusok viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést. Az 

ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, 

melyek a tanulót az életvezetésében sikeressé és tudatosabbá, társai és környezete problémái 

iránt érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és 

segítik a nehéz helyzetek megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív 
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tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási 

útvonalak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a 

célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a 

tanuló gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az 

álláspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, valamint a társas 

konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a projektmunkák 

szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A 

virtuális térben kialakult közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok 

felismerése. A digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az 

információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre 

számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a 

tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, 

médiatartalmak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos 

élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben 

a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az 

események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket 

von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten 

alapuló önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az 

alkalmazkodóképesség, a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a 

teljesítmény javítására való törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és 

kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a 

konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, akreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, 

készítésére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek 

fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei 

produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a 

feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 
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Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi, társas-lelkületi formálás 

és a cselekvő magatartásra, viselkedésre buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint 

lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti 

differenciálásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morálfejlesztés, amely 

során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 

szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink 

megismerése és megőrzése alapfeladat. 

Korosztályi adottságaiknál fogva (alsó tagozatos) a gyermekek még nem képesek a tudatosan, 

teljes felelősséggel meghozott döntések felvállalására, ezért őket folyamatosan tanítani, 

nevelni, cselekedtetni kell, figyelembe véve a tanulók tipikus és egyéni életkori és fejlődési 

sajátosságait. 

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és 

rugalmasságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag is felkészült személy, fejlődés-

lélektani, pedagógiai, szakdidaktikai és módszertani ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van 

az alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel 

munkatársi kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok). 
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1-2. évfolyam 

Az alsó tagozat első két évfolyamán az etika tantárgy elsődleges feladata az öntudatos 

erkölcsi-etikai gondolkodás kialakítása. Továbbá a tanuló önmagáról és közvetlen 

környezetéről szerzett ismereteinek tudatossá tétele, a legalapvetőbb szocio-emocionális 

eszköztárának létrehozása és a szokásszintű viselkedések belsővé válása.  

Az érzületi-lelkületi nevelés során figyelembe kell vennünk, hogy a korai iskoláskorban 

elcsitulnak a viharos ösztöntendenciák, és a tanuló érzelemvilágában is törekszik a felnőtt 

világ elvárásainak megfelelni. A család, mint az érzelmek legfontosabb biztosítója, továbbra 

is döntő jelentőségű a számára, de már képes elfogadni a pedagógusok és a kortársak érzelmi 

megnyilvánulásait. A megterhelő érzelmekkel nem tud egyedül megküzdeni. A gyermekkor 

meghatározó érzelmei: a szeretet, a biztonság, a bizalom, a félelem. Fontos e korosztály 

esetében a szülővel, a tanárokkal, a tekintélyszemélyekkel való kapcsolat.  

Fontos szempont a tanító nyitott, válaszkész, az őszinte véleménynyilvánítást folyamatosan 

fenntartó, támogató és tiszteletben tartó pedagógiai attitűdje a tanulók életkori sajátosságainak 

figyelembevételével. A tanórákon a korosztály képességeihez alkalmazkodva nagyobb súllyal 

jelennek meg a rajzos, kreatív, mozgásos, dramatikus játékok, helyzetgyakorlatok. Új elem az 

önmagára figyelő magatartás fejlesztése, az érzések, gondolatok pontos megfogalmazása. 

Mind az életkor, mind a tantárgy sajátosságai miatt az 1–2. osztályos kerettantervben különös 

jelentősége van az egyéni különbségeket figyelembe vevő, tanulói sokszínűségre érzékenyen 

reagáló differenciált bánásmódnak. 

Az 1–2. évfolyam kerettanterve a tanulók önmagukhoz való viszonyulására, alapvető 

önismeretére, valamint elemi környezetükre, a rokoni és kortárskapcsolatok közegére 

összpontosít. Az első két évfolyamon a társadalmunk kulturális életét alapvetően meghatározó 

zsidó-keresztény kultúra világképével és szokásrendszerével ismerkednek meg. Ezek az 

egyházi ünnepkörök és hagyományok közös feldolgozásával valósulnak meg. A 

tevékenységközpontú, tanulási tapasztalatokra épülő módszerek lehetőséget nyújtanak a 

személyes véleményalkotásra, a közösséghez tartozás élményének megélésére.   

 

Az 1–2. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

1. évfolyam 

Javasolt 

óraszám 

2. évfolyam 

1.  Éntudat – Önismeret 5 5 

2.  Család – Helyem a családban 6 6 

3. Helyem az osztály közösségében 6 6 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet 

– Helyem a társadalomban 

5 5 

5.   A természet rendjének megőrzése a 

fenntarthatóság érdekében 

6 6 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén 

értékrendjére 

6 6 

Összes óraszám: 34 34 

 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők; 

- csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az 

alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi állapotait; 

- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját 

viselkedésének jellemző elemeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;  

- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Önismeret 

 Saját jellemzők 

 Külső és belső tulajdonságok azonosítása, azok megítélésformáló ereje 
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 Saját környezet bemutatása 

 Saját szokások azonosítása 

– Érzelmek megismerése 

 Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli megfogalmazása 

 Gondolatok és érzelmek kifejezése a helyzethez illően 

 Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek felismerése 

 Gondolatok és érzelmek kifejezési módjainak gyakorlása 

 A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása 

– Fejlődés 

 A változások felismerése 

 A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása 

 Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal egyensúlyának megtalálása 

 Hatékony tanulási technikák és feltételek gyűjtése 

 Saját tanulási célok és jó szokások meghatározása 

 Saját viselkedésre vonatkozó reflektálás gyakorlása 

FOGALMAK 

én, viszonyulás a másik emberhez, érzelem,érzület, öröm, bánat, félelem, harag, 

otthon,védettség, bizalom, fejlődés, változás, cél, szokás 

 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket 

- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást  

- átéli a különböző családi események fontosságát 

- megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek 

előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik 

ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, 

iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi 

kapcsolatainak alakulásában; 

- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 

- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez 

segítségért fordulhat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Egészséges életmód 

 A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosítása, az érzelmek hatása a 

fiziológiai állapotokra  

 Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó stratégiák ismerete 

 A biztonság feltételeinek megérzése a mindennapokban  

 Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása (a jó és rossz stressz 

megkülönböztetése)  

 Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására vagy kérésére van szükség 

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása 

– Családi és tágabb kapcsolatok 

 Családtagok, családi viszonyok jellemzése 

 A családtagok közös tevékenységeinek megismerése 

 Szokások a családban, és azok szerepének felismerése 

 Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez kapcsolódó szokások átélése 

 A család tágabb kapcsolatrendszerének azonosítása: barátok, szomszédok, távoli 

rokonok, ismerősök 

– Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események 

 A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő esetleges negatív érzelmek 

felismerése  

 Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére 

 A családon belüli lehetséges konfliktusok megérzése 

 Változások, események azonosítása a családban 

 A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása 
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FOGALMAK 

biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, 

tisztelet 

 

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának 

megfelelő feladatot vállal a közös munkában; 

– megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális 

környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;  

– felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az 

együttműködésben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 

– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és 

érzéseit; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére; 

– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és 

azonosítja azok sajátos szabályait; 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló 

kapcsolatokat kezdeményezzen; 

– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kommunikáció 

 A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak ismerete 

 Alapvető testbeszéd-jelzések azonosítása és értelmezése  

 A verbális és-nonverbális kommunikációs elemek azonosítása, az együttérzés 

kifejezése 

 Egyenrangú és kölcsönös kommunikáció, kommunikációt és megértést segítő 

verbális és non-verbális elemek felismerése 
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– Kortárs kapcsolatok 

 Kapcsolatok kialakítása, ápolása kortársakkal 

 A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formák megkülönböztetése 

 A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a barátságok jellemzőinek 

felismerése 

 A barátság kezdeményezése és ápolása 

– Konfliktusok 

 Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása 

 Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, megbeszélés módjai, a 

megbocsátás elfogadása 

 Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk való megfelelő reakció 

tanulása 

FOGALMAK 

 figyelem, testbeszéd, tisztelet, sértés, vita, harag, kibékülés, elfogadás, megbocsátás, 

lelkiismeret 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

–  ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó 

jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi 

érzékenységgel reagál ezekre; 

– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti 

értéket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat; 

– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok 

jelentőségét, megérti a szabályszegés lehetséges következményeit; 
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– az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja, 

véleményt alakít ki ezekről;  

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul 

ezekhez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A lakóhely jellemzői 

 Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, a lakóhelyhez kötődés megfogalmazása 

 Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyeinek, személyeinek 

megismerése 

 Felismeri a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 

– Közös ünnepek 

 Az egyes egyházak ünnepkörei 

 A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek megismerése 

 Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése 

 Az ünnepekhez való saját kapcsolódási pontok keresése (érzelmek, gondolatok, 

szokások) 

 Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában  

– Az együttélés szabályai 

 A társas szabályok szerepének meghatározása az együttélésben  

 A szabályszegés következményeinek felismerése 

 Az osztály életének közös megszervezése, megbeszélési technikák gyakorlása, 

kompromisszumos megoldások felismerése 

FOGALMAK 

lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, együttműködés, érzelem, 

büszkeség 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felismeri a természet esztétikus rendjét, 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, 

megoldási javaslatot tesz környezetének fejlesztésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, 

növényekről; 

– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és 

megfogalmazza, miért szükséges az élővilág védelme; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe 

vehetők a környezetvédelmi szempontok. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A természet védelme 

 Példák megfogalmazása ember és természet kapcsolódására 

 Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása 

 A saját környezetben található természeti értékek gyűjtése 

 A természetvédelem fontosságának a felismerése 

 Veszélyeztetett élőlények és veszélyeztetettségük okainak megismerése 

 Környezetkárosító cselekvések azonosítása, elkerülése 

– Környezetvédelem 

 A fenntarthatóság helye a mindennapi cselekvésben 

 A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása 

 A takarékosság elvének elfogadása, megfogalmazása  

 A környezetkárosító magatartások elkerülési módjainak megismerése 

 A saját, a természetben tanúsított viselkedésének kontrolálása 

 Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás elkerülésére 

FOGALMAK 

gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, környezetkárosítás, hulladék, 

szelektív gyűjtés, környezetvédelem.  
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TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan 

hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 

– megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és 

kulturális szokást. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá 

kapcsolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet; 

– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott 

történetekben megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből 

példákat hoz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kérdések a világról 

 Saját kérdések megfogalmazása az ismeretlenről 

 A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése (megfigyelés, magyarázat, 

kérdések a tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források)  

 Gondolatok megfogalmazása a tapasztalaton túli világról (a gondolkodás, 

gondviselés, megismerés, képzelet, világmindenség, idő fogalma)  

– Vallás, hit 

 Egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó népszokások: Mikulás, karácsony, 

húsvét, pünkösd történetének megismerése (például Jézus születésének története a 

keresztény vallásokban; a hanuka ünnepe a zsidó vallásban) 

 A környezetben található egyházak, felekezetek néhány vallási szokásának 

megismerése 

 

– Erkölcs 
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 Az együttélést befolyásoló főbb értékek azonosítása vallási vagy kulturálisan 

hagyományozott történetekben (bibliai történetek, mesék, mondák) 

 A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési módjainak felismerése a 

mindennapokban 

 Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról 

 Annak felismerése, hogy az emberek nem egyértelműen jók vagy rosszak, csak a 

cselekvéseik ítélhetők meg 

FOGALMAK 

vallás, hit, halál, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet, tisztelet, segítőkészség, 

türelem, jó és rossz. 
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Etika 

    5-8. évfolyam 

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 

egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén 

gondolkodásában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, 

környezetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi 

személyes tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon 

vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának 

fejlesztése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját 

alakuló értékrendjének tudatosításában.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének 

erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. 

Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a 

meggyőződés, a társadalmi normák és a közösségi értékek értelmezése. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és 

viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy 

érdekkonfliktusok jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.  

Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, 

melyek a tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt 

érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a 

nehéz helyzetek megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív 

tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási 

útvonalak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a 

célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a 

tanuló gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az 

álláspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra 
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támaszkodó érvelésnek és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok 

kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles 

forrásokon alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az 

elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult 

közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A 

digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. 

A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési 

lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a 

tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, 

médiatartalmak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos 

élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben 

a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az 

események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket 

von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten 

alapuló önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az 

alkalmazkodóképesség, a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a 

teljesítmény javítására való törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és 

kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a 

konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, 

készítésére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek 

fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei 

produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a 

feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret 

fejlesztése révén segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. 

Ugyanakkor erősíti a hosszú távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-

építést, a döntéshozatalt, az életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 
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 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre 

buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint 

lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti 

differenciálásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely 

során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 

szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink 

megismerése és megőrzése alapfeladat.  

 A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni 

és csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A 

hatékony munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló 

munkáiból összeállított portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok 

megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív 

tanulási tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport 

együttműködésének az értékelésére kerülhet a hangsúly.  

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és 

rugalmasságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, 

pedagógiai, szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az 

alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi 

kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 
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5-6. évfolyam 

Az 5-6. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok értelmezésében, a 

többféle megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a 

rossz cselekedetek elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A 

tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak 

a tekintélyszemélynek – szülő, pedagógus - a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. 

Az éntudat és önismeret fejlődésében elkezdődik az én kibontakozásának folyamata, kialakul 

a saját gondolatok feletti kontroll érzése. Kialakul a személyes véleményformálás a saját 

érzelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól. A szükségletek szabályozása tekintetében a 11–

12 éves tanulók énfejlődését már a kapcsolatok által szerzett tapasztalatok is uralják. A 

serdülőkorba lépő viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik, hitét a 

csoporttagok többségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja, de már megjelennek az 

önálló identitás kialakítása felé tett első lépések is, a serdülő fogékonnyá válik a közösségi 

életben megnyilvánuló igazságtalanságokra.  

 

Az 5-6. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

4. Éntudat – Önismeret 10 

5. Család – Helyem a családban 12 

6. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben 

12 

7. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 

helyem a társadalomban 

10 

8. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 

9. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 

értékrendjére 

12 

Összes óraszám: 68 

 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását 

szolgáló terveket készít; 

  felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek 

megfelelően viselkedik/cselekszik; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 

szolgálnak számára; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma 

megoldása érdekében, önmaga motiválására; 

 döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének 

néhány elemét; 

 ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 

veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Testi és lelki változások  

 A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon 

követése; 

 Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése, 

 Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése; 

 A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása. 

 

 Én és mások 

 A saját viszonyulás néhány elemének feltárása; 

 Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése, 

 Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése; 

 Különböző emberi élethelyzetek megismerése; 
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 Az önértékelés módjainak tudatosítása. 

 Harmonikus jövő 

 Az egészséges és harmonikus életmód feltételei megfogalmazása; 

 A pozitív és negatív hatások felismerése saját élethelyzetekben; 

 Megoldási modellek kialakítása nehéz helyzetek kezelésére; 

 Az egyéni sikerek értelmezése; 

 Saját tanulási célok megfogalmazása; 

 Valós és virtuális környezetben példaként szolgáló személyek keresése. 

FOGALMAK 

önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás, 

tudás, példakép, jövőkép 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel 

járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;  

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 

szolgálnak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a 

családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat 

meg önmagáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző 

helyzetek megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 

 azonosítja saját szerepét és feladatait; 
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 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,  

 felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány 

megoldási módot; 

 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös 

értékeket; 

 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kapcsolatok hálója 

 Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló 

életére  

 Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális 

kommunikáció, gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális 

terepen is; 

 A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása; 

 Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata. 

 A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban 

 Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség 

szempontjából; 

 A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése; 

 Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása; 

 Segítségkérés, segítség felajánlása. 

 Családi erőforrások 

 A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; 

 Saját helyzet felismerése, feladatok a családban; 

 A legértékesebb családi szokások azonosítása; 

 A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése; 

 Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; 

 Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása. 
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FOGALMAK 

támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi 

közösségekben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 

következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai 

alakítására; 

  képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 

szolgálnak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai 

közösségekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját 

álláspontja mellett érvelni; 

 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 

javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének 

legjobban megfelelő feladatok vállalására; 

 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és 

igényeire utaló jelzéseket; 

 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális 

identitás jellemzőit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szükségünk van társakra 

 A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 

 Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése 

 A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek 

gyakorlása 

 A kapcsolat kezdete 

 A rokonszenv, ellenszenv azonosítása 

 Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása 

 A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások 

lehetséges megismerési módjai 

 A kapcsolat ápolása 

 A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó szokások, a jó működés feltételeinek 

feltárása, a jó problémamegoldási minták megismerése 

 A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a bántás megjelenési formáinak 

azonosítása 

 A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció gyakorlása 

 A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a kialakuló konfliktusok elemzése 

 Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása 

FOGALMAK 

rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés, 

őszinteség, bántás, megértés, konfliktus 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy 

ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 
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 érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, 

értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó 

szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat 

vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 

 a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a 

csoportnormákat és a saját értékrendjét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és 

határait egyéni élethelyzeteiben; 

 azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és 

módjait, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat 

segítségért; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, 

tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy 

Európa kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért 

fontos ezek megőrzése; 

 azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális 

szemlélet meghatározó elemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közösségek összetartó ereje 

 Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség, 

nyelvi-kulturális közösség 

 Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja 

 A csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység értékelése 

 A közösségek értékei 

 A segítség, együttérzés, tolerancia, egyenlőség, igazságosság, méltányosság, 

önzetlenség, felelősségvállalás jelentőségének vizsgálata a társas együttműködésben, 

és ezek hiányának a következményei 
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 Önkéntes, másokat segítő tevékenységek. Saját csoport kritikus szemléletű értékelése 

a befogadás-elfogadás valamint az értékteremtés szempontjából 

 Az alapvető gyermekjogok megismerése 

 A köztulajdon megbecsülése és a magántulajdon védelme 

 A közösségek működése 

 Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének feltárása 

 A hatékony együttműködés feltételei számbavétele 

 A közös szabályalkotás, a jó munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése 

 Egyéni és közösségi érdekek összevetése 

 A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése 

FOGALMAK 

csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség, 

igazságosság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, 

megoldási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

 felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a 

fenntarthatóság megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi 

problémák kezelése érdekében; 

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival 

kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel 

vizsgálja a technikai fejlődés lehetőségeit; 
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 megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a 

globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Létezésünk feltételei 

 Saját szükségletek, érdekek és értékek feltárása, ezek motiváló hatása a cselekvésekre 

 A testi és szellemi egészség forrásainak megismerése– egyéni, társadalmi és 

környezeti szinten 

 A különböző életkörülményű emberek életmódjának összehasonlítása 

 Fejlődés: értékek és veszélyek 

 Ember és környezete viszonyának értelmezése 

 A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az 

élőlények, köztük az ember életére 

 A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és - 

minőségére ható jellegzetessége 

 Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai 

eszközök alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek 

reflektív vizsgálata 

 Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 

 A közvetlen környezet állapotának kritikus szemléletű vizsgálata 

 A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének 

megfogalmazása 

 Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem érdekében 

FOGALMAK 

természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet, 

takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 
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TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek 

érvényesítésére;  

 képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére 

 reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 

 feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az 

emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

 értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális 

eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre 

támaszkodó történeteteket; 

 összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó 

jelképeket, szokásokat, néphagyományokat; 

 a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 

megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a kölcsönös 

tolerancia elveit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kérdések és válaszok a világról 

 A világra vonatkozó személyes kérdések megfogalmazása, a megismerés lehetőségei 

 Az információk elemzése a hitelesség alapján 

 A logikai érvelések gyakorlása 

 A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az értékítélet fogalmak értelmezése 
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 Az érték- és világnézeti különbségek azonosítása 

 A helyes és a helytelen dilemmái 

 Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése 

 Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai 

 A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben 

 Személyes erkölcsi elvek feltárása  

 Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból 

 A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 

 Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata 

 A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, ezen 

keresztül a világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása 

FOGALMAK 

világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, 

vallás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 
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Hon- és népismeret 

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret 

biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a 

Magyarországon élő népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz 

vezetnek. Segíti a közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a 

különböző tanítási területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar 

népi kultúra értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit 

megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti 

őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek 

óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi 

kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános 

emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, 

nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, 

valamint a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást 

is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-

medence hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből 

felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul! 

programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti 

ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. 

Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a 

természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való 

beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 

néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni a 

néphagyományok élményszerű megismerésére.  

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő 

megjelenítésével lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos 

gazdálkodó életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, 

valamint a polgári értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a 
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közösségi életforma működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható 

formáira Részesei lehetnek a játékok segítségével történő nevelés folyamatának, amely 

életkori sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a családon belüli szerepek, feladatkörök 

elsajátítására.  

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére a fejlesztő szöveges értékelés is alkalmazható a 

Nat-ban meghatározott szabályok szerint. Fontos szerepet kap az önértékelés, a társak 

értékelése, a csoportban történő reflektív értékelés, amelynek alapját képezi többek között az 

önálló ismeretelsajátítás keretében végzett gyűjtőmunka, forráselemzés, illetve a kooperatív 

tevékenységekben való részvétel is.  

Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható 

(ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek 

elsajátítását ellenőrző feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő felmérések, 

hanem otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási motivációt 

élénkítő feladatok.  

 

A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó 

stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a 

hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek 

felfedezéséhez. Az aktív tanulást önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza 

céljai megvalósítása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források 

feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni tapasztalatainak 

megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos tanulási képessége.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan 

gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult 

viselkedési mintáit. Az információcsere változatos területeken valósulhat meg, a 

hagyományos auditív és vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. 

Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (színjátékszerű 

népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, mondókák) alkalmazni 

tudja az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a 

könyvtári dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető 
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szakirodalmat, képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit 

változatos helyzetekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai 

megvalósítása érdekében tudja alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított 

ismereteit felhasználva mutatja be a választott témát.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret 

alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival 

együttműködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott 

életmódbeli különbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló 

társas munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, 

magyarázatokat fogalmaz meg.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét 

szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek 

hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, 

alakul az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás 

folyamatában együttműködve gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít 

bemutatókat, megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a köszöntők 

vagy színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások 

véleményének befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a 

társaival történő együttműködés során alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató 

leírásoknak, képi illusztrációknak, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint 

alkalmazza a művészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások 

segítségével a szülőföld értékeinek megörökítése során. Az elsajátított köszöntők, dramatikus 

népszokások, népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a hagyományhű előadásmód 

megtartására.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a 

foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az 

alkotó tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, 

képzeletét, problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos 

munkafolyamatok saját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. 

A tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a 

másokkal való együttműködést.  
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6. évfolyam 

A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század 

fordulójára – jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi 

tevékenységeket, az ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási 

folyamatnak a lokális értékek megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti 

jellemzőiből kiindulva körvonalazódik a magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét 

visszatér a szülőföldhöz. A tanév során megszerzett sokféle tudás és tapasztalat tükrén 

keresztül nyílik lehetőség a helyi értékek, hagyományok újbóli értelmezésére.  

A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult magyar nyelv és irodalom, 

ének-zene, vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban megjelenő népköltészet, 

népzene, népművészet és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes tudásának 

figyelembevételével bővíti tovább a népi kultúra területeit. A rendszerbe foglalt ismeretanyag 

támogatja a meglévő tudáselemek aktivizálását, az új ismeretek rögzítését.  

A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a 

tanulók cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken 

keresztül is jutnak el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói 

munkaformák között kiemelkedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő 

együttműködés. A pedagógusnak a tanulási folyamat koordinálása mellett törekednie kell az 

önszabályozó tanulás kiépítésére, a belső motiváció növelésére, melyben fontos szerepet 

játszik a személyes érintettség. Ezért minden témakörben jelentős szerepe van a tanulók 

önálló gyűjtőmunkájának és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat erősítésének, a 

prezentációs készség fejlesztésének.  

Egy-egy témakör komplex megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható 

témahetek, tematikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az 

ismeretek többféle kontextusban történő vizsgálatát. 

Ajánlott témák témahetek, tematikus hetek, projekt napok:  

1./ A lokális értékek felfedezése: Szülőföldünk értékei  

2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, 

vásár 

3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások 

4./ Hungarikumok  

A tanév során legalább egy alkalommal ajánlott ellátogatni a helyi vagy a közelben elérhető 

tájházba vagy szabadtéri néprajzi múzeumba, hogy a tanulók autentikus környezetben 
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találkozzanak a tárgyi kultúrával, és külső szakértői tudás igénybevételével részt vehessenek 

múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

A hon- és népismeret kötelező tantárgy, amely az 5–8. évfolyamok valamelyikén, legalább 

egy tanéven keresztül heti egy óra keretében jelenik meg. Javasolt az 5. vagy a 6. évfolyamon 

történő teljesítése.   

A hon- és népismeret tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Az én világom 6 

Találkozás a múlttal 20 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 8 

Összes óraszám: 34 

TÉMAKÖR: Az én világom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való 

tartozás érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan 

elérhető adatbázisokat is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi 

hagyományait;  

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja 

szülőföldje hagyományos értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  
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 Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 

 A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

 Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Családi történetek, családfa  

 Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  

 A település jellegzetes mesterségei  

 Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

 A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai 

FOGALMAK 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített 

környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

 Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából. A 

megismert családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az 

osztályközösséggel 

 A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni behatárolása, 

családi időszalag készítése 

 A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  

 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafikai 

szervező segítségével 

 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített 

örökség elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti 

értékekről. Az emlékhelyek gondozása. 

TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. 

 érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának 

elsődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is 

törekszik ennek megvalósítására. 

 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási 

folyamatban, digitális források közös elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban 

személyiségének, többféle intelligenciájának. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, 

normarendszerének megismerésére, elfogadására; 

 ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon 

élő emberek eltérő életmódja között. 

 megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó 

erejére; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló 

előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének 

meghallgatását követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

A paraszti háztartás 

 Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 
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 A lakókörnyezet funkciójának megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

 A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji 

különbségei 

 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

Ünnepek, jeles napok 

 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  

 A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben  

 Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 

Életmód 

 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó 

szokások és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 

 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

 A diákélet jellemző pillanatai a 19-20. században (abban az esetben ajánlott, ha a tantárgy 

a 8. évfolyamon kerül megszervezésre)   
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FOGALMAK 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, 

konyhai cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, 

regölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti 

játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, 

leányélet, legényélet, lakodalom;  

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, 

pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, 

fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű 

játék, gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, 

keresztelő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

 A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése 

fényképek, korabeli leírások alapján  

 A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző 

háztípusok kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez 

kapcsolódó háztípus grafikus ábrázolása 

 

 Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti 

munkamegosztás összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, 

családon belüli feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

 Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó 

játékok megtanulása és eljátszása  

 Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők 

segítségével 

 A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, 

tematikus hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez kapcsolód 

szokások hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 
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 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése 

pl. termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. 

hagymakalendárium);  

 Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles 

napokhoz, társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, 

felhasználva a digitális technológia lehetőségeit  

 Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó 

hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

 A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása 

a kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

 Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

 Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári 

kikiáltók megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári 

élmények megosztása az osztályközösségben.  

 Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

 Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral irodalmi szemelvények alapján  

 A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti 

ruhadarabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  

 A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

 A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak 

összevetése heti étrend készítésével. 

 Gyermekmondókák gyűjtése 

 Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok 

összeállítása a városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, 

piac, hivatal, színház 

 A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása 

csoportmunkában  

 Egyéni gyűjtőmunkát követően közös beszélgetés a 19-20. századforduló és a 20. század 

iskolai életéről, felhasználva az elérhető digitális tartalmakat (abban az esetben ajánlott, 

ha a tantárgy a 8. évfolyamon kerül megszervezésre) 
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TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be 

tudja mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített 

örökségekre; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek 

megismerése között 

 életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra 

eredményeit, a hungarikumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitástudat erősítése 

 A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés támogatása  

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok  
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FOGALMAK 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti 

összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak 

azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, 

kun, székely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

 Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, 

népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

 Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, 

népművészetről, hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj 

kulturális jellemzőinek ábrázolásával 

 Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét 

képező, illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, 

hungarikumokról   

 Gyűjtőmunkát követően egy-egy megismert helyi népszokás, népdal, népmese vagy 

monda  dramatikus bemutatása 

 Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, 

digitális tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, 

illusztrált történelmi időszalag készítése  

 Digitális vagy papír alapú térkép készítése a természetvédelmi, tájvédelmi területek 

jelölésével, jellemző növény és állatvilágának rövid felsorolásával 
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Magyar nyelv és irodalom 

 A magyar nemzeti kultúra alapja a magyar nyelv. Nyelvünk és kultúránk, benne irodalmunk 

a nemzeti identitásunk megteremtői, őrzői és alakítói. Az oktatásban a magyar nyelv és 

irodalom tantárgynak ezért kulcsszerepe van: ismereteket ad,készségeket, képességeket, 

gondolkodást fejleszt, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz.  Az érzelmi nevelés egyik 

fontos eszköze. Az irodalmi alkotások nemcsak esztétikai teljesítmények, hanem közösséget 

és személyiséget formálnak, tehát jövőt alakító képességük is van. Nyelvünk és irodalmunk 

nemzeti identitásunk alapját képezik a maguk sajátos eszközeivel. 

Kultúránk a Kárpát-medencei magyarság kultúrája. A magyar irodalom a Kárpát-medencei 

magyarság irodalma. Nemcsak a magyar nyelv köti össze a magyar alkotókat és műveiket, 

hanem közös történelmünk, kulturális hagyományaink is, egy nemzet vagyunk.  Ezért a 

magyar nyelv és irodalom tantárgy a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi 

örökségét egységesen és egységben kezeli. 

 

A nevelés-oktatás cél- és feladatrendszere az alapfokú képzés első szakaszában, az 1-4. 

évfolyamon:  

·     cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, 

annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és 

érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni 

múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, 

hogy ennek a kulturális hagyománynak követői és később gyarapítói legyenek. 

·Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók életkoruknak megfelelő, 

biztos szövegértésre tegyenek szert. 

·  Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó 

emberekké neveljük őket, akik a képzési szakasz végére többféle olvasási és 

értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek 

mérlegelve végiggondolni.Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az 

olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és 

kiemelni az összefüggéseket. 

·Művelt emberekké neveljük a diákokat, akik korosztályuknak, érettségüknek 
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megfelelő értékrendszerrel, ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket értelmezni tudják. 

·Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, 

rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő 

tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális szövegeket.  

·Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzeteket megértsék, és ki tudják 

fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat 

fejlesztését szolgálják. 

·Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat elő tudják adni. 

·Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és érdeklődésük 

megtartását, önmaguk megértésének lehetőségét.  

·Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés igényének kialakításában. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést 

jelent, érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési 

képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének az érzelmi fejlődésük 

az alapja. 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A 

tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. 

Az egyes témakörök óraszáma minimum és maximum értékeket tartalmaz. A minimum 

óraszámot a törzsanyagra kell fordítani. Ha az osztály vagy csoport ezt az egységet hamarabb 

fel tudja dolgozni – tehát a megadott minimum órakeretben (órakeret 80%-a) –, akkor a 

pedagógus felhasználhatja a maradék órákat (órakeret 20%-a) a megadott tananyagok 

mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre, 

kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására. Amennyiben a 80% nem elegendő a 

törzsanyag teljesítésére, akkor az órakeret 100%-át kell erre fordítani. 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, 

művek 

a)      A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 

elérését biztosítják. 

b)   A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítőtartalmak 
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A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 

sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában 

komplex egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a 

többi nyelvi készség és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, 

olvasás, hallott és olvasott szöveg értése, írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) 

folyamatos fejlesztésével. 

A kompetencia-fejlesztés alapja a beszéd, az olvasás és az írás készségszintű elsajátítása, 

mely a pedagógus által is közvetített ismeretekre épülve játékokkal, játékos gyakorlatokkal 

valósul meg a leghatékonyabban. 

A gyermek beszédeezen oktatási szakaszbanfolyamatosan fejlődik. Napjainkban a 

megváltozott társadalmi körülmények következtében a beszédfejlődés lényegesen lelassult, 

ezért annak tudatos és folyamatos fejlesztése szükséges. 

Az óvoda és az iskolaközötti átmenet segítésére az előkészítő időszak hosszát rugalmasan kell 

kezelni, figyelembe véve az iskolába kerülő gyerekek eltérő adottságait, meglévő ismereteit. 

Ebben az időszakban kell a pedagógusnak megfigyelnie a tanulókat, ésezekre a 

megfigyelésekre építve kezdheti meg a differenciált fejlesztést. A fejlesztési cél az, hogy a 

betűtanítás és -tanulás – lehetőség szerint – az első tanév végéig befejeződjék. Az írott 

nagybetűk írásának tanítása második osztályra tevődik. 

A készségfejlesztés sajátosságainak megfelelően a tananyag egymásra épülően bővül. Az első 

két évfolyam témakörei újabb ismeretekkel egészülnek ki és megkezdődik a nyelvi-irodalmi 

fogalmak megalkotásának előkészítése. Az első két évfolyam témakörei megjelennek a 

harmadik-negyedik évfolyamon is. 

A változatos műfajú és típusú szövegek a tanulók világról szerzett ismereteit bővítik, szó- és 

kifejezéskészletüket gazdagítják, ezáltal segítik az önismeretük fejlődését, valamint a 

közösségekben (család, osztály, iskola, település) való eligazodásukat. A tanulók ebben a 

fejlesztési szakaszban magyar népköltészeti alkotásokkal (népmese, mondóka, szólás, 

közmondás, találós kérdés, népdal), és magyar szerzők műveivel (műmese, vers, versrészlet) 

találkoznak. 

Ez az időszak alkalmas arra is, hogy a tanuló felfedezze a körülötte lévő közösségi értékeket: 

otthon,család, iskola, haza. Itt alapozzuk meg az önálló ismeretszerzést. A különböző típusú 

szövegek feldolgozása a későbbi szaktárgyi tanulást készítik elő. A pedagógus kiemelt 
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feladata és lehetősége, hogy a gyermek a tanulást pozitív élményként élje meg. 

Az olvasástanuláshoz hasonlóan az írástanulás előkészítésére és jelrendszerének elsajátítására 

is elegendő időt kell biztosítani, differenciáltan kezelve a tanulók képességbeli eltéréseit. 

Az írás és a helyesírás szerves egységet alkot. Az anyanyelvi ismeretek átadása a gyakorlati 

nyelvhasználaton keresztül történik, a fejlesztésre összpontosít. Középpontba kerül a 

helyesírási készség fejlesztése és a rendezett kézírás kialakítása. 

Ez teszi lehetővé, hogy a tanuló írásban is képes legyen gondolatait kifejezni, azt megfelelően 

formába önteni. 

1–2. évfolyam 

Az iskolába kerülő gyermekek nyelvhasználata nagyon eltérő. Ennek a két évfolyamnak az 

egyik fő feladata az ösztönös nyelvhasználat tudatosítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének 

eredményeként fejlődik a tanuló fonémahallása, szótagolási, valamint analizáló-szintetizáló 

képessége, mindeközben elsajátítja az olvasás-írás jelrendszerét. 

Az olvasás és írás készségének kialakítása alapvetően meghatározhatja a tanuló későbbi 

tanulási képességeinek fejlődését, iskolai sikerességét. Ezért szükséges az egyéni 

képességeket figyelembe vevő differenciált alapozás.  

Az első tanév első féléve előkészítő időszak, melynek célja a tanulók megfigyelése, valamint 

a megfigyelések alapján a részképességek koncentrált és differenciált fejlesztése. Bár ebben 

az időszakban már megkezdődik a betűtanítás, a fő hangsúly a képességfejlesztésen van. 

Az első félévben az írás előkészítése történik, melynek során kialakulnak a helyes 

írásszokások, és megtörténik a tanulók tájékozódási és finommotorikus képességének a 

fejlesztése. Megtörténik továbbá a betűelemek megismerése, vázolása, s a betűolvasás 

tanításával párhuzamosan elkezdődik a kisbetűk írásának tanítása. 

Az olvasás jelrendszerének megtanítása párhuzamosan folyik az olvasástechnika és a 

szövegértés fejlesztésével az egyes témakörök mentén. Az olvasástechnika elsajátításától 

folyamatosan a szövegértésre tevődik a hangsúly. 

Az első két évfolyamon megkezdődik a rendezett íráshasználat kialakítása. Ez lendületes 

vázolással, vonalvezetés gyakorlásával, rendezett írásképre, önellenőrzésre és javításra való 

szoktatással történik.  
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Az írás, helyesírás tevékenységi kör kapcsánaz elsődleges cél a nyelvi tapasztalatszerzésre 

épülő helyesírás kialakítása és fejlesztése. 

Az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul. 

Az 1–2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 504 óra 

 

BESZÉD ÉS OLVASÁS 

1. Beszéd és kommunikáció  

2. Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza az előkészítő szakasz 

képességfejlesztését és minden hang és betű tanításának előkészítését. 

3. Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza minden hang- és betű- tanítás 

ismereteit, fejlesztési feladatait. 

4. Népmesék, műmesék 

 

TÖRZSANYAG 

Magyar népmesék:A vadgalamb és a szarka;Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutyaa 

macskára, a macska az egérre?;A sajtot osztó róka; Két kecske találkozott a pallón; A varga, a 

szikra és a bab; A róka és a kácsák;Jakab meg az apja;Az okos leány; Az öreg halász és a 

nagyravágyó felesége (Illyés Gyula); A hiú király; Csalimese (Benedek Elek); Lázár Ervin: 

Mese reggelre; Zelk Zoltán: A három nyúl (verses mese); A pap meg a tojások (cigány 

népmese); Csukás István: Sün Balázs; Kormos István: Vackor az első bében (részletek) 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítőtartalmak 

Csukás István: A téli tücsök meséi /részlet/; A galamb, a réce meg a lúd; Az állatok vitája; Ki 

a legelébbvaló?; A szegényember káposztája; A kiskakas gyémántfélkrajcárja (Arany László); 

Kinek köszönt a vándor?; Az állatok nyelvén tudó juhász; Tréfás mese (Benedek Elek 

gyűjtése); Móra Ferenc: Levelek hullása; Osváth Erzsébet: A fecskerepülőtéren; Lázár Ervin: 

Kék meg a sárga; Lázár Ervin: A fába szorult hernyó /részlet/; Kányádi Sándor: A néma 
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tulipán; Kányádi Sándor: Mogyoró király meséje; Csukás István: Egy különös idegen; Csukás 

István: Süsü /részlet/;Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér; Fazekas Anna: Öreg néne 

őzikéje (verses mese); Jékely Zoltán: A három pillangó; Janikovszky Éva: Ha én felnőtt 

volnék; Móricz Zsigmond: Iciri-piciri; Kutya-macska barátság; Kányádi Sándor: 

Mesemorzsa; Hárs Ernő: Vége a vakációnak;A kisgömböc;  A kismalac és a farkasok (Arany 

László);Lázár Ervin: A lyukas zokni 

 

5. Versek 

 

TÖRZSANYAG 

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Kányádi Sándor: Ha a napnak; József Attila: Hangya; 

Weöres Sándor: Galagonya; Zelk Zoltán: Este jó, este jó…; Romhányi József: A bűnbánó 

elefánt; Csoóri Sándor: Esti párbeszéd; Csoóri Sándor: Csodakutya; Kiss Anna: A nappal és 

az éjszaka; Móra Ferenc: A cinege cipője; József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám 

tyúkja; Petőfi Sándor: Arany Lacinak; Gazdag Erzsébet: Álmomban; Móricz Zsigmond: A 

török és a tehenek (A vastag betűs művek memoritek.) 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítőtartalmak  

Kányádi Sándor: Ballag már; Móra Ferenc: Csókai csóka; Nemes Nagy Ágnes: A titkos út; 

Kányádi Sándor: Szarvasitató; Nemes Nagy Ágnes: Névnapra; Romhányi József: A pék 

pókja; Weöres Sándor: Nyári este; Móra Ferenc: Zengő ABC; Kányádi Sándor: Aki fázik; 

Tarbay Ede: Mit beszélt a vízimalom a patakkal?; Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske; Zelk 

Zoltán: Kóc, kóc; Weöres Sándor: Nyári este; Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty 

 

6. Helyem a közösségben – család, iskola 

 

TÖRZSANYAG 

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok (részletek); Hervay Gizella: Elfelejtő mese; Zelk 

Zoltán: Kicsi vagyok én; Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél valamint ismerettartalmú 

szövegek aHelyem a közösségben – család, iskolatémakörben 

 

https://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-irodalom/mesek-toertenetek/mesek-a-kenyerrl/1348-kanyadi-sandor-a-mindennapi-kenyer
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A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Fésűs Éva: Csupafül huszonkét meséje (részlet);Janikovszky Éva: Velem mindig történik 

valami 

 

7. Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 

 

TÖRZSANYAG 

Magyar népköltés: Hónapsoroló; Zelk Zoltán: Négy vándor; Kányádi Sándor: Jön az ősz; 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra /részlet/; Lázár Ervin: Mit ugrálsz, hideg?; 

Weöres Sándor: Száncsengő;Betlehemes játék; Weöres Sándor: Újévi mese; Gazdag 

Erzsébet: Itt a farsang; Devecsery László: Húsvét; A virágok vetélkedése (népköltészet – 

húsvét); Szabó Lőrinc: Tavasz; Szilágyi Domokos: Két nyári mondóka; Ágh István: Virágosat 

álmodtam; valamint ismerettartalmú szövegek azÉvszakok, ünnepkörök, hagyományok 

témakörben (A vastag betűs művek memoritek.) 

 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Hónapmondóka; Csanádi Imre: Négy testvér; Zelk Zoltán: Őszi mese; Csanádi Imre: 

Doromboló; Csanádi Imre: Farkas üvölt; Zelk Zoltán: Téli fák; Móra Ferenc: A kíváncsi 

hópelyhek; Zelk Zoltán: Téli mese; Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben; Kányádi Sándor: 

Betemetett a nagy hó; Szabó Lőrinc: Esik a hó; Devecsery László: Karácsonyi éjben, Kányádi 

Sándor: Szeptember; Kányádi Sándor: Fenyőmese; Szilágyi Domokos: Ősz; Kányádi Sándor: 

Szeptember;Kányádi Sándor: Fenyőmese;Kodály Zoltán: Pünkösdölő (részlet);Elindult Mária 

– magyar népének; Kányádi Sándor: Aki fázik;Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 

 

 

8. Állatok, növények, emberek 

 

TÖRZSANYAG 
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Ismerettartalmú szövegek az Állatok, növények, emberek témakörben 

A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

 Össz. 1.- 2. évf. 

BESZÉD ÉS OLVASÁS   

Beszéd és kommunikáció 30 15 - 15 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek 

fejlesztése 
60 60 - 0 

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 60 48 - 12 

Népmesék, műmesék  36 6 - 30 

Versek, népköltészeti alkotások 28 5 - 23 

Helyem a közösségben – család, iskola 18 4 - 14 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 25 4 - 21 

Állatok, növények, emberek 20 4 - 16 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS    

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó 

képességek fejlesztése 
40 40 - 0 

Írás jelrendszere 40 28 - 12 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó  26 11 - 15 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 25 2 – 23 

Kisbetű – nagybetű 18 4 - 14 

A magyar ábécé – a betűrend 18 2 - 16 

Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe 32 5 - 27 

Összes óraszám: 476 238 - 238 

Beszéd és olvasás 

Témakör: Beszéd és kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a 

leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor 



226 

 

figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál; 

− megérti anyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően reagál; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi szintjén alkalmazza; 

− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, beszélgetésben, 

vitában, és alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,  

− élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− beszédlégzése és artikulációja megfelelő;  

− figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára, 

hangsúlyára, tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra; 

− a szavakat hangokra, szótagokra bontja;  

− a hangokból, szótagokból szavakat épít; 

− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően 

tolmácsolja; 

− részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék) 

mozgással, dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 

− bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok 

megalkotásába. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Beszédfejlesztés: beszédlégzés, artikuláció fejlesztése, beszédritmus, beszédtempó,  

− Ritmusérzék-fejlesztés 

− Hangok, szótagok analízise, szintézise 
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− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Beszédészlelés, beszédértés 

− Kifejező, érthető beszéd 

− Helyesejtés kialakítása 

− Nem nyelvi jelek használata 

− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 

− Párbeszédek, szituációs játékok 

Fogalmak 

helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás, 

mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték 

Témakör: Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 

Javasolt óraszám: 60 óra 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a 

leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor 

figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. A teljes témakörhöz szükséges idő egy félév. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát 

− érthetően, azélethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− a történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt 

alkot; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, 

mondatot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg; 

− részt vesz a testséma-tudatosságot fejlesztő tevékenységekben(szem-kéz 

koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal összehangolása, 

testrészek tudatosítása) és érzékelő játékokban; 
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− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

− szavakat hangokra, szótagokra bont; 

− hangokból, szótagokból szavakat épít 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

− Szókincs gyarapítása 

− Szókincs aktivizálása 

− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése  

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Szerialitás (sorrendiség, szabályszerűség, ismétlődés) fejlesztése 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Betű-hang azonosítás 

− Szótagolás 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 

− Aszóbeli és kifejezőkészség fejlesztése 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; 

viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; utána, közben, 

miközben stb. 

Témakör: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a 

leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor 

figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. A teljes témakörhöz szükséges legrövidebb 

idő egy tanév.  
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát; 

− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, 

arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek fejlesztő tevékenységekben és 

érzékelő játékokban; 

− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

− szavakat hangokra, szótagokra bont; 

− hangokból, szótagokból szavakat épít; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi nevelés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 

− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

− Szókincs gyarapítása 

− Szókincs aktivizálása 

− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Betű-hang azonosítás 

− Összeolvasási képesség fejlesztése 

− Szótagolás 
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− Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési 

sajátosságainak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, 

ismert betűvel szógyűjtés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három mondatból álló szöveg 

olvasása és megértése 

− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 

− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− A teljes magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűi 

Fogalmak 

hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyűmássalhangzó, 

hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, 

felette, közötte, mellette; utána, közben, miközben stb. 

Témakör: Népmesék, műmesék 

Javasolt óraszám: 40 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. A javasolt 

óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör 

megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

Digitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus 

tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
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− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és 

feldolgozásában; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a 

helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően 

kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja azt; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek 

irodalmából; 

− részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 

− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, 

feldolgozásában; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, 

véleményt alkot; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult képet; 

− közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést  

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi nevelés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Szótagoló olvasás 

− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Események helyszíne, ideje, sorrendje 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések 

levonása 

− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 
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− Önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a 

lényeges elemek kiemelése és összefoglalása. 

− Népmesék jellemző jegyeinek megfigyelése: meseszámok, kezdő és záró 

fordulatok, szóismétlések, szereplőtípusok 

− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi. 

Fogalmak 

szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese,műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín, 

időrend, tartalom, állandósult szókapcsolat, kezdő és záró fordulat, meseszám 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Bábszínház, színházlátogatás 

● Élő meseíró meghívása, író-olvasó–találkozó szervezése  

Témakör: Versek, népköltészeti alkotások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 

A témakör sajátossága, hogyértékrendszerre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám 

nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A témakör tanulói 

tevékenységeinek egy része kapcsolódik a „Beszéd és kommunikáció” témakör 

tevékenységeihez. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

Digitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus 

tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai 

műveket, verseket;  
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− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a 

kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 

− érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, elbeszélő költemények esetén a 

helyszínt, a szereplőket, az esetleges konfliktust és annak megoldását. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar 

gyerekversek mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét; 

− segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel; 

− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével 

(színek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.); 

− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket 

memorizál; 

− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, 

rövidebb verset, mondókát, versrészletet,prózai vagy dramatikus szöveget, 

szövegrészletet; 

− különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez. 

Megismer alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából; 

− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Ritmusérzék fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagoló olvasás 

− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb. 

− Belső képalkotás  
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− Ritmusélmény  

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek 

bevonásával 

− Egyéni olvasat megteremtése tanítói segítséggel 

− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− A vers formai jellemzői: ritmus, rím, refrén 

− Magánhangzók, mássalhangzók 

Fogalmak 

vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 

költő, cím, népköltészet, műköltészet 

Javasolt tevékenységek: 

● Bábszínház-, színházlátogatás 

● Élő költő meghívása, író-olvasó találkozó szervezése  

Témakör: Helyem a közösségben – család, iskola 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek 

(család, iskola) tudatosítására. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik.A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az 

iskolai élet adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

Digitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus 

tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 
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− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a 

történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását, részt 

vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− Képes önállóan vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a 

lényeges elemek kiemelésére és összefoglalására; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;  

− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai 

véleményét, együttműködik velük; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott 

helyzetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet, prózai és dramatikus szöveget, szövegrészletet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz; 

− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, 

élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok 

– klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a 

történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, 

véleményt alkot; 

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok 

megalkotásába;  

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát;  

− könyvet kölcsönöz a könyvtárból, és azt el is olvassa, élményeit, gondolatait az 

általa választott módon megosztja; 
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− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család, 

osztály) tartozás élményét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Beszédkészség fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Időben való tájékozódás fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagoló olvasás 

− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, 

következtetések levonása 

− Empatikus képesség fejlesztése 

− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 

− Szépirodalmi és ismeretközlő szövegek 

Fogalmak 

iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család, 

családtag, rokon, testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon, barát, 

társ, összetartozás, felelősség, hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka, 

történet, mese, vers, bekezdés, párbeszéd, cím, szerző, helyszín, szereplők és tulajdonságaik, 

probléma és megoldás  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● szociális otthon, idősek otthona stb. látogatása 

● részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események szervezése 

Témakör: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 
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A témakör sajátossága, az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának 

tapasztalására és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást 

követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második 

tanév vége.  

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkoránk megfelelően: 

 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

Digitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus 

tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz 

kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri 

ezek éves körforgását; 

− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó 

költemények részleteit, szerzőjüket megnevezi; 

− felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást,  

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás 

élményét; 

− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul 

létrehozásukhoz; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális 

értékeiről; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult képet. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Szótagoló olvasás 

− Az olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 

− Magyar hagyományok tisztelete 

− Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15., 

húsvéti locsolkodás) jellemzői, körforgásuk 

− keresztény/keresztyén ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd 

− nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása, ismeretek szerzése 

jeles történelmi személyekről 

− Lakóhely hagyományainak megismerése 

− Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák 

Fogalmak 

keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi 

ünnep, nemzeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték, 

hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  

● Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 

● Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 

Témakör: Állatok, növények, emberek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási 

rendszerre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő 

tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

Digitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus 

tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek különböző modalitásával, 

médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival;  

− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 

− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas 

hagyományos és digitális felületen; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi; 

− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

− érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket, azokra adekvát módon reflektál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértés fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: cím és/vagy kép alapján következtetés a szöveg témájára 

− Beszédfejlesztés 

− Érzelmi fejlesztés 

− Kedvenc állat vagy növény néhány mondatos bemutatása 

− Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésről 

− Környezet iránti felelősségtudat alakítása, fejlesztése 

− Állatok csoportosítása különféle szempontok szerint (élőhely, táplálék) 

− Lényegkiemelés képessége 
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− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

− Egyszerű grafikus szervezők megismerése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Belső képalkotás 

− Válogató olvasás 

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek 

bevonásával 

− Tanulás tanulása 

Fogalmak 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert 

meglátogatása 

● Részvétel természetvédelmi projektben  
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Írás és helyesírás 

Témakör: Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek 

fejlesztése  

JAVASOLT ÓRASZÁM:32 óra 

Ez a tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre 

vonatkozóan is. A megvalósításhoz szükséges idő egy félév.  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre 

− gondolatait, érzelmeit, véleményét, egyéni képességeinek és a kommunikációs 

helyzetnek megfelelően néhány mondatban írásban is megfogalmazza;  

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben, érzékelő 

játékokban; 

− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Hallásfejlesztés-beszédhallás fejlesztése 

− Testséma, nagymozgások fejlesztése 

− Tapintás, érzékelés fejlesztése 

− Finommotorika fejlesztése 

− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

− Tájékozódás a hármas osztatú vonalrendszerben 

− Helyes ceruzafogás kialakítása 

− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 

− Írástechnika fejlesztése 

− Lendületes vonalvezetés 
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− Betűelemek 

Fogalmak 

betűelem, számelem, vonalrendszer, kapcsolás; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, 

alatta, felette, közötte, mellette stb. 

Témakör: Írás jelrendszere 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 58 óra 

A tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre 

vonatkozóan is. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír. Törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és érzékelő 

játékokban; 

− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold; 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat 

önállóan leírja; 

− írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Testséma,(szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal 

összehangolása, testrészek) nagymozgások fejlesztése 

− Tapintás, érzékelés fejlesztése 
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− Finommotorika fejlesztése 

− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

− Helyes ceruzafogás kialakítása 

− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 

− Írástechnika fejlesztése 

− Írott kis- és nagybetűk alakítása, kapcsolása 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Betű- és hangazonosítás 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Magyar ábécé írott kis- és nagybetűi és kapcsolásaik 

− 3-4 szóból álló mondatok írása 

Fogalmak 

hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel, 

ékezet, magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, 

mögötte, alatta, felette, közötte, mellette stb. 

Témakör: A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

második tanév vége.  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− saját tempójábanelsajátítsa az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan írjon, és törekedjék a rendezett 

írásképre; 

− törekedjék a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat 

önállóan leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikáljon;  
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− feladatvégzés során társaival együtt működjék; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrizze, javítsa. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között; 

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult 

szavakban; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával 

megfelelően leírja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók írása a szavakban 

− A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes leírása; 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Szótagolás, elválasztás 

− Legalább 20-20 (összesen 40) gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- 

vagy kéttagú szavak) helyes leírása  

− 20 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó összeolvadást 

vagy hasonulást tartalmazó szó 

− 4-5 szóból álló mondat leírása 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 

háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű 

(háromjegyű) mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang 

kétféle jelölése 
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Témakör: A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

második tanév vége.  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, 

mondatot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja; 

− a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének aktivizálására; 

− megadott szempontok alapján szóban mondatokat és 3-4 mondatos szöveget alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint az időtartamukat; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;  

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával 

megfelelően leírja; 

− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő 

szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy 

diktálás alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Ösztönös nyelvtudás formálása 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése 

− Önellenőrzés, hibajavítás képessége 

− Hibajavítás szövegminta alapján 

− Helyesírási készség alapozása, differenciált fejlesztése 

− Mondatkezdő nagybetű, mondatzáró írásjelek 
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− A kijelentő és kérdő mondatok 

− Megfigyelt és gyakran használt szavakban a „j” hang helyes jelölése 

Fogalmak 

betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, 

nagybetű 

Témakör: Kisbetű – nagybetű 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

második tanév vége.  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő 

szavakat betűrendbe sorol. A megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen 

való kereséskor is; 

− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen 

leírja az élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét; 

− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő 

szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja; 

− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű 

helyneveket nagy kezdőbetűvel írja le. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Szókincsfejlesztés, szókincs-aktivizálás 

− Helyesírási készség fejlesztése funkcionális másolással, tollbamondással 
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− Hibajavítás és önellenőrzési képesség fejlesztése 

− Szavak csoportosítása és válogatása jelentésük alapján 

− Élőlény, tárgy neve 

− Több hasonló élőlény, tárgy neve és helyesírása 

− Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek) 

− Mondatkezdő nagybetű 

Fogalmak 

kisbetűs és nagybetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló név, saját név, 

önellenőrzés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév 

Témakör: A magyar ábécé – a betűrend 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

második tanév vége.  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű 

mondatokat önállóan leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál; 

− ismer és használ nyomtatott és digitális forrásokat az ismeretei bővítéséhez, 

rendszerezéséhez; 

− biztosan ismeri és használja a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző 

betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol. Az erre vonatkozó szabályokat 

alkalmazza digitális felületen való kereséskor is; 

− feladatvégzés során társaival együttműködik; 
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− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol; 

− segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat; 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között, és írásban 

pontosan jelöli ezeket a tanult szavakban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− A nyomtatott és írott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− A betűrend, a különböző betűvel kezdődő szavak betűrendbe sorolása 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 

háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű 

mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, betűrend, 

szótár, „j” hang kétféle jelölése 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Könyvtárlátogatás 

Témakör: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

második tanév vége.  
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult 

szavakban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Fonémahallás fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetése) 

− Szókincsfejlesztés 

− Artikuláció fejlesztése 

− Beszédfejlesztés 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Jellegzetes, csak magánhangzók vagy mássalhangzók időtartamában eltérő szavak 

helyesírása 

Fogalmak 

mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam 
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Magyar nyelv és irodalom 

 

5-8.évfolyam 

 

 

Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak 

többszörös feladata és célja van:   

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 

értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak 

megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat 

fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói 

legyenek.  

 Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre 

tegyenek szert.  

 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan 

olvasó emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése 

mögé látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk 

olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már 

meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek 

meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 

 Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének 

megtartásával. 

 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos 

növelése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel 

rendelkeznek, s ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 

 Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, 

szövegtípusokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – 

képesek legyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. 

Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű 

javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális 

fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 
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 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is 

helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek 

mindenekelőtt a nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a 

tudatos szövegértési stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő 

megnyilatkozást, a toleráns nyelvhasználatot. 

 Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

 Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek 

sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének 

lehetőségét.  

 Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; 

mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést 

jelent, hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési 

képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az 

alapja.  

A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a 

korosztály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A 

tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi 

témakörök feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését 

az órai munkába vagy a házi feladatba. 

 

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár 

választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy 

a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó 

meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A 

választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan 
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értékelhető életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon 

beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  

Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania, 

lemondhat a választás lehetőségéről.  

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

 

Az órakeret megoszlása a következőképpen alakul: 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, 

művek 

I. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 

elérését biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 

sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a 

szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott 

témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már 

feldolgozta a diákokkal. 

 

A tananyag felépítésében is kettős szervező elv érvényesül. A képzési szakasz első felében 

(5–6. osztály) témák, motívumok uralják a tananyagot. Ezek biztosítják az egyes tanulási 

szakaszok közötti átmenetet, az alapkompetenciák és a gondolkodás fejlesztését.  

Cél, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom nagy korszakait, 

művelődéstörténeti szakaszait, az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is 

lássák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési 

szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, 

elbeszélésmódok felismerése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai 

jellegzetességekkel is.  
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                                                                      5–6. évfolyam 

 

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb 

évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, 

újabb technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.  

Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni 

különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű 

szövegtípusokban, gyakorolják a szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, 

helyesírásuk. 

Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek 

anyanyelvükről, törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a 

szövegkörnyezetnek és korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az 

igényük a pontos és szabatos nyelvhasználatra.  

A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek 

szövegközpontú elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos 

gyakorlati képességek fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, 

a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 

Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a 

hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer 

megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi oktatás 

középpontjában a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 

A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar 

nyelv írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és 

szövegalkotás gyakoroltatása.  

Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az 

alsó tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel 

találkoznak, amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük kibontakozásához, 

fejlődéséhez, tudatosítják nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá, 

amelyek megőrzik kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, gondolkodó, közösségük iránt 

elkötelezett emberekké teszik őket. Mindezekben a drámajátéknak mint anyagfeldolgozási 

módnak kitüntetett szerepe van. 
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Az 5–6. évfolyam tananyagai a következő nagy témák köré rendeződnek:  

 Család, otthon, nemzet 

 Petőfi Sándor: János vitéz 

 Szülőföld, táj 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 Választható magyar ifjúsági vagy meseregény 

 Hősök az irodalomban 

 Arany János: Toldi 

 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 Választható világirodalmi ifjúsági regény 

 

A témakörök tanításának célja a közvetlen személyes otthon fogalmán túl a tágabb értelemben 

vett kultúra mint otthon felfedeztetése. A tanulónak meg kell értenie és élnie a nemzeti, illetve 

a tágabb, saját kultúrkör ünnepeit (pl. egyéni és családi ünnepek, anyák napja, regionális 

ünnepek, karácsony). 

Fontos ismernie e kulturális hagyománynak alapvető műveit.  A szövegek ilyen irányú 

megközelítése segíti a tanulót annak felismerésében is, hogy az irodalmi művek nem csupán 

távoli történetek, hanem ezek a szövegek saját élete kérdéseihez is kapcsolódnak.  

Továbbra is fontos cél, hogy kultúránkat, annak alapvető alkotásait, bennük példateremtő 

hőseit megismerje, olvasó, a szöveg több rétegét megértő diákká váljon. A képzési szakasz 

végén már elvárt néhány szakirodalmi kifejezés (műfaj, szókép, alakzat, verselés) biztonságos 

ismerete. A tanulónak – korosztályának megfelelő szinten – már értenie és értelmeznie kell 

ezeket a műveket. Véleményét írásban és szóban is meg kell tudnia fogalmazni. Az órákon 

feldolgozandó szövegek nemzeti kultúránk alapját képező művek, továbbá a kortárs 

gyermekirodalom alkotásai.  

A képzésnek ebben a szakaszában az irodalomtudomány fogalmai csupán olyan mértékben 

játszanak szerepet, amennyire azok a szövegek megértéséhez, feldolgozásához szükségesek.  
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AZ 5-6. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG  

 

I. Kommunikáció alapjai 

A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 

A kommunikációs illemszabályok 

tudatosítása (üdvözlési szokások, SMS, chat) 

 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség – 

játékosan 

 

Hang és betű, az ábécé Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika 

Nyelvtörők 

A magyar helyesírás értelemtükröző és 

értelem-megkülönböztető szerepe 

Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó 

portálak használata 

Betűrend, elválasztás 

Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve 

Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés 

elve 

III. Állandósult szókapcsolatok 

Szólások A magyar szólások, szóláshasonlatok, 

közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi fán 

terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar 

szókincstár 

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a 

szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai 

többlet) 

A digitális kommunikáció állandósult 

szókapcsolatai és azok stilisztikai, jelentésbeli 

kifejezőereje  

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 

Hangképzés, fonéma A hangképzés biológiája – digitális anyagok 

Beszédtechnika A magánhangzók csoportosítása 



256 

 

Magánhangzótörvények: 

Hangrend 

Illeszkedés 

Madarak népnyelvi megnevezésének és 

hangjuknak összehasonlítása 

A személynévadás esztétikája 

Az összetett szavak kialakulása, 

jelentésváltozása, nyelvhelyességi kérdések 

Idegen elemű összetett szavak és 

nyelvhelyességi kérdéseik 

A szótő és a toldalékok helyes használata 

Nyelvi játékok: szóalkotási módok 

Mássalhangzótörvények: 

Részleges hasonulás 

Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 

Összeolvadás 

Rövidülés 

Kiesés 

A szavak szerkezete: 

Egyszerű és összetett szavak 

Szótő és toldalékok 

A képző, a jel, a rag 

 

V. Hangalak és jelentés    

Egyjelentésű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és 

szóbeli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 

Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben 

Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

Rokon értelmű szavak 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú 

szavak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat  Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji  

jellegzetességei    

A szövegalkotás fázisai   

A szövegalkotás mint tanulási módszer     

Kreatív írás 

A leírás 

Az elbeszélés 

A párbeszéd 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

A plakát, a meghívó 

A jellemzés 

VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

A hagyományos és digitális könyv- és Elméleti tananyag helyett gyakorlati 
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könyvtárhasználat feladatokat javaslunk: könyvtárak, 

múzeumok, kiállítások felkeresése, 

megtekintése 

Sajtótermékek jellemző jegyei 

VIII. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési 

tudnivalók     

Szóelemek, szófajok Tulajdonnevek köznevesülése 

Köznevek tulajdonnévvé válása 

Történelmi ragadványnevek 

Melléknevek főnevesülése 

Melléknevek metaforikus jelentése 

Emberi tulajdonságok megjelenése az 

állandósult szókapcsolatokban 

A számnevek megjelenése az állandósult 

szókapcsolatokban, mondókákban 

Karinthy Frigyes: Tegeződés 

Többszófajúság 

Szófajváltás 

Az állandósult szókapcsolatok és a szófajok 

Az igenevek kapcsolata a többi szófajjal 

A névmások szerepe a mondat- és 

szövegépítésben  

Hagyományos és digitális helyesírási szótárak 

és portálok használata 

A szófajok használatának nyelvhelyességi 

kérdései 

 

 

Az ige fogalma 

Az igeidők 

Az igemódok 

Az ige ragozása 

A leggyakoribb igeképzők 

Az igék helyesírása 

A határozószó 

A főnév 

Személynevek és helyesírásuk 

A földrajzi nevek és helyesírásuk 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és 

helyesírásuk 

Az intézménynevek, címek, díjak és 

helyesírásuk 

A melléknév  

A melléknevek helyesírása 

A számnév 

A számnév helyesírása 

A névmások 

A személyes és birtokos névmás 

A kölcsönös és visszaható névmás 

A mutató és kérdő névmás 

A vonatkozó, határozatlan és általános 

névmás 
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Az igenevek: 

   A főnévi igenév 

   A melléknévi igenév 

   A határozói igenév 

Viszonyszók, mondatszók 

 

Irodalom  

 TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK  

 

I. Család, otthon, nemzet 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve - 

részletek 

 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

                         Füstbe ment terv 

                         Magyar vagyok 

Móra: Csalóka Péter  

Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

 

Arany János: Családi kör Ágh István: Virágosat álmodtam 

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád 

Fehérlófia  

Tündérszép Ilona és Árgyélus Az égig érő fa (magyar népmese) 

Arany János: Rege a csodaszarvasról Attila földje (népmese) 

Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz  

 

 

Bibliai történetek 

      A világ teremtése 

      Noé,  

      Jézus születése,  

     A betlehemi királyok 

Az Édenkert története 

József Attila: Betlehemi királyok 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?  

Dávid és Góliát, további bibliai történetek  

II. Petőfi Sándor: János vitéz 

III. Szülőföld, táj 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen Petőfi Sándor: Távolból  

Ady Endre: Föl-földobott kő 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 

Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 
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Nagy László: Balatonparton 

Weöres Sándor: Tájkép 

IV. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

V. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény  

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 

(Egy kiválasztása kötelező.) 

VI. Hősök az irodalomban 

V.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata 

Arany János: A walesi bárdok 

Hősök–mondák: 

 Beckó vára vagy Csörsz árka 

 Szent László legendája vagy Lehel kürtje 

 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

 Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi Zsigmond: 

Csui (részlet) 

(Választható) 

 Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár 

(Muravidék) vagy délvidéki Mátyás-mondák  

 

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját régiójuk 

mondáit válasszák.) 

V.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

VII. Arany János: Toldi 

VIII. Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Bibliai történetek 

     Mária és József története 

     Jézus tanítása a gyermekekről 

Ady Endre: Karácsony 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Juhász Gyula: Karácsony felé 
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     (karácsonyi ünnepkör) 

 

 

Fekete István: Róráté 

Kányádi Sándor: Hattyúdal 

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

 

Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 

 Irodalom és mozgókép 

Hollós László–Dala István: Szerelmes 

földrajz/ vagy 

Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 

Magyarországon (részlet, lehetőleg a 

saját régióról) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt 

 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Radnóti Miklós: Bájoló 

IX. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

X. Választható világirodalmi ifjúsági regény 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a 

szaktanár jelöli ki) 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Választható világirodalmi ifjúsági regény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár 

jelöli ki) 
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MEMORITEREK: 

 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) 

Arany János: Családi kör (részlet) 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

Arany János: Toldi (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.) 

 

Az 5–6. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 272 óra 

A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 4-4 óra javasolt elosztása: 2 magyar nyelv, 2 

irodalom. 

A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli 

és szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

MAGYAR NYELV  

A kommunikáció alapjai 6 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 8 

Állandósult szókapcsolatok 5 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 20 

Hangalak és jelentés      6 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   13  

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  

A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, 

szövegértési tudnivalók                     

46 

 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei                   4 
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 SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – az intézmény saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra  

évfolyamonként  14-14 óra 

28 

 

IRODALOM  

Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz)   és lírai 

alkotások 

18  

 

Petőfi Sándor: János vitéz 14 

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 8 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 10 

Egy szabadon választott meseregény elemzése 4 

Hősök az irodalomban 10 

Arany János: Toldi 16 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem                                                       11 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 2.  - Gárdonyi Géza: Egri csillagok 12 

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 5 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET (az órakeret maximum 20%-a) az 

intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek 

tanítására évfolyamonként 14–14 óra  

28 

 

Összes óraszám: 272 
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MAGYAR NYELV 

TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének 

felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

 A kommunikáció tényezőinek megismerése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

FOGALMAK 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, 

beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, 

hanglejtés, tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, 

kérés 

TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos 

alkalmazása a szövegalkotásban 
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FOGALMAK 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, 

határozóragok megfelelő használata 

TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének, 

használati körének megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt 

és írott szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

FOGALMAK 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 

TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az összetett 

szavak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai 

 A szavak szerkezetének felismerése  

 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 

 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése  

 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális 

programok használatával is 
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FOGALMAK  

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó, 

szóelem, egyszerű szó, összetett szó  

TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés 

Javasolt óraszám: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

  A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a 

rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak 

jelentése, felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

FOGALMAK 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő 

szavak, jelentésmező 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 Olvasási stratégiák alkalmazása 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek 

felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 
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 Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus 

levél, plakát, meghívó, könyvismertető 

 

TÉMAKÖR: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

Javasolt óraszám: 4 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális 

felületeken 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 

 Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő 

osztálytermi órán 

 Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése 

 Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról 

FOGALMAK 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat, 

célcsoport, könyvismertetés 

TÉMAKÖR: Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési 

tudnivalók     

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Helyesírási készség fejlesztése 

 A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése 
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 A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban 

 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók 

 Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok önálló 

használata  

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

 A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség kialakítása 

FOGALMAK 

szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, 

viszonyszók, mondatszók 
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Irodalom 

 

TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságának, 

problémafelvetéseinek tanulmányozása 

 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontok 

alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok 

személyes élethelyzethez kapcsolása 

FOGALMAK 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz, 

valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, 

nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én 

TÉMAKÖR: Petőfi Sándor: János vitéz 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 

 A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, 

illusztráció, stb.) összehasonlítása 

 A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése: 

verselés, szóképek, alakzatok 

 Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, páros  

rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 
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TÉMAKÖR: Szülőföld, táj  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése, 

összehasonlítása 

 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és 

prózai szövegekben 

 A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi 

kérdések megbeszélése 

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó 

valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző 

technikákkal 

  Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 



270 

 

FOGALMAK 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

TÉMAKÖR: Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése, és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

TÉMAKÖR: Hősök az irodalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban 

véleményt fogalmaz meg 

 A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

  A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak 

elkülönítése  

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó 

történelmi, földrajzi kérdések megbeszélése 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, 

hexameter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás  

TÉMAKÖR: Arany János: Toldi 



271 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási 

stratégiák fejlesztése 

 Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű 

vonatkozásában 

 Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok) 

 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály stb.) 

megtárgyalása 

 Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, 

értelmezése a jelentésteremtésben 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás, 

megszólítás 

TÉMAKÖR: Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről 

vélemény megfogalmazása szóban és írásban  

 A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és 

összehasonlítása    

  A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák 

elkülönítése lírai és prózai szövegekben 

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó 

valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal, 

népdal 
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TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

FOGALMAK 

történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 

TÉMAKÖR: Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

FOGALMAK 

A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 
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Matematika 

 

Az alsó tagozatos matematikatanítás legfőbb célja a matematikai ismeretek és gondolati 

tevékenységek széleskörű tapasztalati alapozása, valamint a kapcsolódó biztos matematikai 

készségek kialakítása, melyekre a későbbi évfolyamok építhetnek. Alapvető fontosságú, hogy 

a gyerekek valóságon alapuló saját cselekvő tapasztalataik és élményeik révén jussanak el jól 

megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez, mert ezek jelentik majd a hétköznapi életben 

hosszútávon használható tudásukat.  

A matematika spirális felépítésének megfelelően alsó tagozaton széleskörű tárgyi 

tevékenységek alapozzák meg a változatos képi ábrázolásokat, amelyek szükségesek a 

későbbi absztrakcióhoz, és alkalmassá teszik a tanulókat a felső tagozaton, középiskolában 

megjelenő szimbolikus gondolkodásra.  

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Az alkalmazható matematikatudás megszerzését segíti a tanulók 

ösztönzése kérdések, problémák megfogalmazására. Emellett a tanulók szabadabb 

kommunikációja érdekében fontos, hogy merjenek segítséget kérni a tanítótól és társaiktól, ha 

nehézségekbe ütköznek munkájuk során. Fontos az is, hogy a tanulóközösség természetesnek 

vegye, a tanulási folyamat részének tekintse a tévedést, a vitákat. Ez akár az egész 

tanulócsoportot érintő, interaktív formája az egymástól való tanulásnak.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztését 

segítik a kooperatív munkaformák, amelyek lehetőséget adnak a szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség gyakorlására. Kezdetben saját kifejezőeszközeikkel kommunikálhatnak, 

például megmutatással, rajzzal, mozgással, saját szavakkal. Ezeket később fokozatosan 

segítünk egyre pontosabbá, szakszerűbbé tenni. Ez támogatja a matematika nyelvének 

megértését, a matematikai szövegalkotást, ami elengedhetetlen a matematikai 

gondolkodáshoz, a valóságos problémákat leíró matematikai modellek megalkotásához. A 

matematika nyelvének megfelelő alkalmazása a matematikai szókincs ismeretét, valamint a 

nyelvtani kapcsolatok helyes értését és használatát jelenti, amiket szintén alsó tagozaton 

alapozunk. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális eszközöket már ebben a nevelési-oktatási 

szakaszban is a tanulás, gyakorlás szolgálatába állítja, amikor egyszerű matematikai 

jelenségeket figyel meg számológépen, vagy számítógépes fejlesztő játékokat használ a 

műveletek, a problémamegoldás gyakorlására. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai gondolkodás fejlesztése 

szempontjából kiemelt szerepe van a logikai, a stratégiai és a véletlennel kapcsolatos 

játékoknak.Alsó tagozaton évfolyamonként spirálisan visszatérnek ugyanazok a témakörök, 

újabb elemekkel bővülve. Bizonyos tevékenységeket újra és újra elvégzünk, egyrészt azért, 

mert ez segíti az analógiák épülését, másrészt mert lehetőséget nyújt a kapcsolódási pontok 

keresésére, megértésére a matematika különböző területei és ismeretei között. Kiemelt 

szerepe van az alkotó gondolkodás fejlesztésének, ugyanis a gyermek azt érti meg, amit meg 

is alkot. Az alkotás segít, hogy a tanuló értve tudja megalkotni maga számára az új 

fogalmakat, beágyazva a formálódó fogalmi rendjébe. 

Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról, sokrétűen és mind 

szemléletükben, mind matematikai tartalmukban egyaránt változatos eszközök használatával, 

tevékenységeken keresztül közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a gondolkodás rugalmas 

maradjon, valamint a fogalmak és ezek egymás közti viszonyai, összefüggései igazán 

megértésre kerüljenek, elmélyüljenek. 

Az ismeretek, fogalmak elmélyülését segíti az analógiás gondolkodás is, mely a felismert 

törvényszerűségeket alkalmazza hasonló vagy egészen más területeken. Ennek fejlesztése is 

fontos feladat az egyes témakörökben: a bővülő számkör fejben és írásban végzett műveletei 

során, a szabályjátékok kapcsán, a méréseknél, egyszerű és gondolkodtató szövegesfeladatok 

különbözőképpen megfogalmazott problémáiban, térben és síkban végzett alkotásoknál, 

illetve mindezen területek összekapcsolásakor. Atanulók a sokféle formában megjelenő közös 

jegyek alapján alakítják ki a fogalmak belső reprezentációját, ezért alsó tagozaton nem 

szerepelnek megtanulandó matematikai definíciók a tananyagban. A konkrét tevékenységek 

csak lassan válnak belsővé, gondolativá.Ennek kialakulásához megfelelő időt kell biztosítani, 

ami egyénenként eltérő lehet, és ritkán zárul le alsó tagozatban. A tanulók a tanórán hallott 

kifejezéseket először megértik, majd később maguk is helyesen használják azokat. A 

kerettantervben azok a fogalmak szerepelnek, amelyek helyes alkalmazását elvárjuk a 

tanulóktól, de a meghatározását nem.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés 

fontos eszköze a játék, mely a személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes 

módot kínál minden témakörnél a problémafelvetésre, problémaelemzésre, 

problémamegoldásra és a gyakorlásra. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 
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művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:A problémafelvetés és -megoldás 

során a tanuló maga fedezi fel a megoldáshoz vezető utat, megtapasztalja, hogy több 

lehetséges megoldási út is van.A különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a 

gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. 

Az alsó tagozaton a témaköröket nem lehet élesen, órákra lebontva elkülöníteni. Az egyes 

témakörök egymást erősítik, kiegészítik, magyarázzák. A matematikatanítás így lesz igazán 

komplex. Minden órának szerves része a különféle problémák felvetése. A halmazok képzése, 

vizsgálata minden témakört áthat. Minden órán lehet számolást gyakorolni, szöveges feladatot 

megoldani, játékos formában, néhány percben. A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik a 

gyakori tevékenységváltás, és ez egyszerre több témakört is érinthet. A javasolt minimális 

óraszám tehát nem jelenti azt, hogy a témakört egymás utáni órákon kell feldolgozni, és azt 

sem, hogy az adott óraszám alatt egy-egy témakör lezárásra kerül. Az egyes témaköröknél 

megjelenő javasolt minimális óraszám inkább csak a tananyagelosztás időbeli arányaira 

igyekszik rámutatni, ugyanakkor nem jelöli ki az egyes témakörök fontossági sorrendjét. 

Azonbanazoknál a témaköröknél, ahol kifejezetten fontosnak tartottuk, hogy minden órának 

részét képezzék, ott a javasolt óraszám mellett külön is feltüntettük:„A témakör tartalma 

további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg!” 

1–2. évfolyam 

Az 1. osztály első félévét a matematikatanulás területén is előkészítő időszaknak tekintjük. 

Így biztosítható az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, így adódiklehetőség a más-más 

óvodából érkező tanulók alapos megfigyelésére, képességeik feltérképezésére. Az előkészítő 

szakasz megnyújtásával lehetőség nyílik a pszichikus és kognitív funkciók fejlesztésére, 

megerősítésére, ami általa hátrányokkal induló tanulók is sikeresen felzárkózhatnak. 

A képességek fejlesztése, a fogalmak érlelődése hosszú folyamat, amihez gazdag és 

változatos tapasztalatokra van szüksége minden tanulónak. Ez azt jelenti, hogy tervezéskor 

egységes szemlélettel kell tekinteni az összes tanulási területre.Egyéni tempóban, sokféle 

érzékelésre támaszkodva, mozgásokkal és manuálisan összekapcsolható tevékenységekkel 

indulnak el a tanulók az ismeretszerzés útján. 

A matematikai fejlesztés szoros kapcsolatban áll a zenei, művészeti, technológiai és mozgásos 

fejlesztéssel. 

Az előkészítő időszak félévében is megjelenhetnek jelek és egyedi számok, számjelek, 
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elkezdődhet a szám- és műveletfogalom előkészítése összehasonlításokkal, meg- és 

leszámlálásokkal, mondókázásokkal, változások megfigyelésével. A tanulók érettségéhez, 

képességeihez igazodó differenciált tanítási, értékelési módszerek megválasztásával valósul 

meg a tervezés, melyben a differenciált fejlesztés, a többség mellett a lemaradók és a 

tehetségesebbek gondozása egyaránt teret kap. A differenciálás egyik lehetséges módja a 

digitális eszközökön való játék és feladatmegoldás vagy a hosszabb ideig biztosított 

eszközhasználat. 

Első osztályban az óvodából érkező gyermekek könnyebb, fokozatosabb beilleszkedését segíti 

a 45 perces órák, az előre megírt tanmenetek rugalmas kezelése, a tanulók igényeinek, 

fejlődési tempójának megfelelően alakított és alakítható napirend. A tanítók rövidebb 

időintervallumonként váltanak a különböző jellegű tevékenységek között, ami a tanulók 

figyelmének hatékonyabb kihasználását is lehetővé teszi. 

A további teendőket, még a második osztály végére előirányzott tanulási eredmények 

elérésének útját és megvalósítását is, a cselekedtetés módszere vezérli. A kisgyerek a konkrét 

tárgyi tevékenységek során szerzett tapasztalatai alapján alakít ki belső reprezentációkat. A 

tevékenységekben szereplő tárgyi valóság képezi az absztrakt fogalmak tartalmát, és az ott 

átélt kapcsolatok alapozzák meg a fogalmak rendszerét. A saját testi mozgások, a hétköznapi 

életben előforduló tárgyak, dolgok és a már régóta rendelkezésre álló matematikai eszközök 

(például: logikai készlet, színes rudak) felhasználása megfelelő támaszt nyújtanak a cselekvő 

tapasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósításában. 

Ebben az időszakban történik meg minden témakör alapozása. Fontos, hogy ezek az alapok 

nagyon szilárdak legyenek, ezért a fő hangsúly a megértésen, fejlesztésen van, nem pedig a 

számonkérésen. Nem baj, ha még lassúbb a számolás, ha a tanuló még nem ismeri fel az 

összefüggéseket, segítő jelenlétével a tanító biztosítani tudja az előrehaladást. A fejben 

számolás egyes lépéseinek megértéséhez alkalmazott eszközök használatát engedhetjük addig, 

ameddig az eljárások értő, automatikus használata ki nem alakul. 

Az 1-2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 272 óra. A témaköröknél megadott 

óraszámokba szükség esetén bele kell építeni az ismeretszerzés mellé a differenciált 

fejlesztést (felzárkóztatást, tehetséggondozást), a játékos gyakorlást és az értékeléseket is. 

Az 1–2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

1.évfolyam 

Javasolt 

óraszám 

2. évfolyam 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 4 

Állítások 4 4 

Problémamegoldás 4 4 

Szöveges feladatok megoldása 5 6 

Szám és valóság kapcsolata 10 9 

Számlálás, becslés 6 6 

Számok rendezése 6 6 

Számok tulajdonságai 9 9 

Számok helyi értékes alakja 5 5 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 10 

Alapműveletek értelmezése 10 10 

Alapműveletek tulajdonságai 8 8 

Szóbeli számolási eljárások 10 10 

Fejben számolás 9 9 

Alkotás térben és síkon 4 4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 6 

Transzformációk 3 3 

Tájékozódás térben és síkon 4 4 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek 

felismerése 
9 9 

Adatok megfigyelése 3 3 

Valószínűségi gondolkodás 3 3 

Összes óraszám: 136 136 
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TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM:8óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással 

érzékelhető tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó 

tulajdonsággal jellemez; 

 tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző 

tulajdonságait, elrendezését, helyzetét; 

 válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között; 

 felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak 

eltérő tulajdonságát; 

 folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal 

rendelkező összes elemet; 

 azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket; 

 megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a 

tulajdonság tagadásával; 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint; 

 adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő 

helyre kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja; 

 talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a 

„mindegyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon 

jelentésű szavakat; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott 

elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 
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 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó 

tulajdonságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a 

velük azonos értelmű kifejezéseket; 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tárgyak, dolgok felismerése különféle érzékszervekkel, más érzékszervek kizárásával, 

például csak hallással, csak tapintással 

 Tárgyak, dolgok tulajdonságainak felismerése különféle érzékszervekkel, mások 

kizárásával 

 Két vagy több dolog különbözőségének és azonosságának felismerése egy vagy több 

szempont alapján 

 Közös tulajdonságok megfigyelése személyeken, tárgyakon, képeken, alakzatokon, 

jeleken 

 A tulajdonságok változásának felismerése 

 Rész-egész viszonyának vizsgálata tevékenységekkel 

 Adott elemek válogatása választott vagy megadott szempont szerint 

 Elkezdett válogatás során létrejövő halmazelemek közös tulajdonságának felismerése, 

megnevezése; címkézés, a válogatás folytatása 

 Megadott elemek egy tulajdonság szerinti kétfelé válogatása; a logikai „nem” használata a 

tulajdonság tagadására 

 Halmazok képzése tagadó formában megfogalmazott tulajdonság szerint, például nem 

piros 

 Konkrét tárgyak, készletek elemeinek halmazokba rendezése mozgásos tevékenységgel  

 Elemek elhelyezése halmazábrában 

 Tulajdonságok alapján igaz állítások megfogalmazása 

FOGALMAK 

tulajdonság, azonos, különböző, logikai „nem” 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Mi változott?” játék tanulókon, tárgyakon, „Nézd csak! Mi változott?” kártyakészleten 

történő változtatások megfigyelése 

 „Varázszsákból” kívánt tulajdonságú plüssállat, forma, logikai lap, tapintható számjegy, 

betű kiválasztása 
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 Activity-típusú játék különféle témakörökben mutogatással, rajzolással, körülírással 

 „Repül a…, repül a …” játék közös tulajdonság megfigyeléséhez 

 Játék tanító által készített 3, 4 ábrás kártyakészlettel, tananyaghoz igazított tartalommal 

 Játék tanító által készített logikai kártyacsomaggal 

 „Kapuőr” útválasztó játék például: mozgással, logikai készletek elemeivel, számokkal, 

formákkal 

 Logikai lapokból „kígyó” készítése, a szomszédos elemek között 1-2-3-4 eltérő 

tulajdonsággal 

 Táblás stratégiai játék, logikai lapokkal 

 Tanulók, tárgyak válogatása hulahoppkarikán belülre és kívülre 

 Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek válogatása;részhalmazra vezető válogatás 

esetén a dobozok egymásba helyezése tanulói ötlet alapján 

TÉMAKÖR:Rendszerezés, rendszerképzés 

JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó 

tulajdonságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a 

velük azonos értelmű kifejezéseket; 

 keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen elem 

sem; 

 adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is; 

 sorbarendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint; 

 két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is; segédeszközként 

használja a táblázatos elrendezést és a fadiagramot; 

 megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást; 
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 megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait; 

 megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó, legfeljebb 48 elemű 

készlet hiányzó elemeit, felismeri az elemek által meghatározott rendszert.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Saját eszközök, felszerelések számbavétele és rendben tartása 

 Barkochbázás konkrét dolgok kirakásával 

 Barkochbázás során felesleges kérdések kerülése, felismerése  

 Adott halmaz elemeinek rendszerezése a tanító irányításával 

 Különféle logikai készletek esetén (teljes rendszert alkotó legfeljebb 24 elemnél) a hiány 

felismerése a rendszerező tevékenység elvégzése után 

 Feltételeknek megfelelő alkotások felsorolása egyszerű esetekben: két feltétel esetén, kis 

elemszámú problémánál 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 „Elvitte a szarka” játék: hiányzó elem megtalálása rendszerezés segítségével 

 Barkochba játék különféle logikai készleteken többféle szabály szerint, például egyszerű 

barkochba, fordított barkochba, barkochba két elem egyszerre történő kitalálására, 

kapcsolati barkochba; ezek mindegyikének kipróbálása hazudósan is 

 „Királyos” játék logikai lapokkal párban: egy kiválasztott elem jelképezi a királyt; az 

egyik játékos olyan lapot választ, ami a királytól két tulajdonságban tér el, a másik 

játékosnak olyan lapot kell választania, ami a királytól és a társa által választott laptól is 

két-két tulajdonságban tér el; a következő körben szerepcsere; veszít, aki nem tud rakni 

 Két szempont szerint elemek táblázatba rendezése, hiányzó elem megtalálása 

 Öltöztethető papírbaba különböző öltözékeinek kirakása 

 Többgombócos fagylaltok összeállítása színes korongokkal 

 Különböző „vonatok” kirakása megadott színes rudakból 

 Adott feltételeknek megfelelő építmények, szőnyegezések színes rúddal 

 Piros-fehér-zöld csíkokból 3 sávos zászlók összeállítása 

 Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal  
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TÉMAKÖR: Állítások  

JAVASOLT ÓRASZÁM:8óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a 

„mindegyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon 

jelentésű szavakat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó 

tulajdonságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a 

velük azonos értelmű kifejezéseket; 

 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó 

megfogalmazást; 

 hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból; 

 egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat; 

 példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Konkrét tevékenységekhez kapcsolt köznyelvi és matematikai tartalmú kijelentések, 

állítások megfogalmazása adott helyzetről, személyekről, tárgyakról, dolgokról, képről, 

történésről, összességekről szabadon és irányított megfigyelések alapján 

 Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető állítások igazságának eldöntése 

 Egyszerű, lezárt hiányos állítások igazságának megítélése 

 Egyszerű hiányos állítások kiegészítése igazzá vagy tévessé konkrét elemek, elempárok 

nevének, jelének behelyettesítésével, például személyek, tárgyak, színes rudak, formák 

FOGALMAK 

igaz-hamis 
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Javasolt tevékenységek 

 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy alkotást 

(tárgyakból, színes rudakból, alakzatokból, számokból) úgy, hogy más ne láthassa; ezután 

az alkotásról mond mondatokat, ami alapján a többieknek is ugyanazt kell létrehozniuk; 

lehet kérdezni, ha nem elegendő a megadott információ; ha mindenki kész, ellenőrzik az 

alkotásokat 

 „Rontó” játék: logikai lapokból, számokból, formákból alkotott kiinduló halmaz elemeire 

igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új elemmel, majd új igaz állítás 

megfogalmazása az új halmazra, és így tovább 

 „Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” játék: állítások értékelése tárcsával, például zöld 

(mosolygós fej), ha igaz, piros (szomorú fej), ha hamis 

 „Mi kerülhet a dobozba?” játék: egy hiányos állítás változója egy doboz, amibe tárgyakat 

helyezve egészítjük ki a mondatot, majd döntünk az állítás igazságáról 

 „Foltozós” feladat: lyukas papírcsíkon hiányos állítás, például „A hmm-hmm-nek négy 

lába van”; ha úgy helyezzük a papírcsíkot, hogy a lyukon keresztül egy kutya képe látszik, 

akkor igaz az állítás, ha egy rigó képe látszik, akkor hamis 

TÉMAKÖR: Problémamegoldás  

JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres; 

 kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet; 

 megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez; 

 az értelmezett problémát megoldja;  

 a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint 

visszafelé is elvégzi; 

 megoldását értelmezi, ellenőrzi;  

 kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges 

feladatokat; 
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 egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során felmerülő problémahelyzetben megoldás 

keresése 

 Megfogalmazott probléma értelmezése tevékenységgel, megjelenítéssel 

 Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása 

 Egy- és kétlépéses cselekvéssor, műveletsor elvégzése visszafelé is 

 Ismert problémák, feladatok megoldása változatos formákban 

 Részvétel egy- és többszemélyes logikai játékban 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 „Boltos” játék frontálisan irányítva vagy párban vagy csoportban: a tanító egy bolt 

kirakatát rendezi be (valós tárgyakkal vagy képekkel), és megadja a termékek árait; a 

tanulók a kirakatot nézve vizsgálják a termékeket és azok árait, boltost és vevőt 

választanak, vásárolnak játékpénzekkel, adott feltételnek megfelelő különféle kifizetéseket 

gyűjtenek 

 Útvonal keresése térbeli és síkbeli labirintusokban 

 Problémák lejátszása szerepjátékként, bábokkal, eszközökkel, például „kecske-farkas-

káposzta”; „öntögetések”; „helycserélések” 

 Origamik készítése 

 Visszaemlékezés korábbi történések egymásutániságára a tanulók saját élményeivel 

kapcsolatban, játékok során vagy például az „Én elmentem a vásárba” című dal 

éneklésével 

 Cselekvéssor visszafelé lejátszása, például: megfordítható napi tevékenységek végzése 

oda-vissza, útvonalak bejárása, visszatalálás 

 Láncmesék lejátszása 

 Mesékben valamely cselekvés, körülmény változtatása esetén a következmények 

átgondolása: „Mi lenne, ha …”; Kalandválasztós történetek, például: Varró Dániel: 

Leprikónok átka 
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 Műveletsor lejátszása sorba állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a 

műveletsor lejátszása visszafelé 

 Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok; kártyajátékok 

 Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai, például: sudoku (kisebb méretű, állatokkal, 

növényekkel...), Lakótelepi panoráma, futoshiki (több-kevesebb sudoku), binarysudoku 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 

JAVASOLT ÓRASZÁM:11óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi 

szituációt; 

 szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai 

ismeretei segítségével; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöveges 

feladatokat; 

 megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat; 

 megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat; 

 az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt; 

 a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat; 

 a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva 

ellenőrzi a megoldást; 

 választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre; 

 önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget; 

 nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elmondott történés, helyzet értelmezése közösen eljátszással; megjelenítése kirakásokkal, 

rajzokkal 

 Elmondott szöveges feladatok értelmezéseközösen eljátszással, megjelenítése 

kirakásokkal, rajzokkal tanítói segítséggel 
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 Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, 

rajzokkal tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok megoldása a megjelenítésekről történő leolvasással 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése tanítói segítséggel 

 Kérdés értelmezése, a keresendő adatok azonosítása tanítói segítséggel 

 Adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése valamilyen egyszerűsített rajz, matematikai 

modell segítségével, például művelet, nyíldiagram, halmazábra, sorozat tanítói segítséggel 

 Ismeretlen adatok meghatározása a modellen belül 

 Megoldás értelmezése az eredeti problémára, és ellenőrzés a szöveg szerinti szituációban 

 Nyelvileg és matematikailag helyes válasz megfogalmazása 

 Egy-, kétlépéses alapműveletekkel leírható szöveges feladatok megoldása tanítói 

segítséggel 

 Szöveges feladatok alkotása hétköznapi szituációkhoz, képekhez, képpárokhoz, adott 

matematikai modellhez, számfeladathoz 

FOGALMAK 

szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, információ, ellenőrzés, szöveges válasz 

Javasolt tevékenységek 

 Beszélgetés,történetmesélés eseményképekről, ábrákról szabadon és egy-egy részletre 

fókuszálva is 

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel, például: „Ki az idősebb?”, „Kinek 

van kettővel több ceruzája?”, „Hány gombóc fagyit tudunk megenni összesen?” 

 Adott szituációt leíró minél több mondat gyűjtése csoportban, például „A bal kezemben 2-

vel több ceruza van, mint a jobb kezemben”, „A jobb kezemben 2-vel kevesebb ceruza 

van, mint a bal kezemben”, „Ha a jobb kezembe még 2 ceruzát veszek, akkor ugyanannyi 

lesz, mint a bal kezemben”, „Ha a bal kezemből leteszek 2 ceruzát, akkor ugyanannyi 

lesz, mint a jobb kezemben” 

 Szöveges feladatról készült ábrák, rajzok összehasonlítása, értékelése; praktikus, de az 

értelmezést segítő ábrák gyűjtése 

 „Feladatküldés”: csoportonként adott modellhez szöveges feladat alkotása, a feladat 

továbbadása másik csoportnak, akik visszaküldik a megoldást; a feladatírók ellenőrzik 
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TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata 

JAVASOLT ÓRASZÁM:19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint; 

 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az 

elemszámok szerinti összehasonlításra; 

 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 10 000-es 

számkörben; 

 helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat; 

 érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok 

elemszámával kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a 

megismert mennyiségekkel (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) 

kapcsolatban 10 000-es számkörben; 

 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében; 

 helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket; 

 megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és 

írásban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett alakban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összemérése, 

összehasonlítása: kisebb, kevesebb, nagyobb, több, ugyanakkora, ugyanannyi  

 A mennyiség, darabszám megmaradásának érzékszervi tapasztalatok során történő 

tudatosítása 

 Halmazok elemszám szerinti összehasonlítása párosítással (egy-egy értelmű leképezéssel): 

több, kevesebb, ugyanannyi relációk felismerése, megnevezése 100-as számkörben 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Szám jelének hozzákapcsolása az ugyanannyi viszonyban lévő mennyiségekhez 100-as 

számkörben 
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 A mennyiségi viszonyok kifejezésére szolgáló szavak, jelek értése és használata szóban és 

írásban 

 Számok tulajdonságainak vizsgálata cselekvő tapasztalatszerzés alapján 

 Kis darabszámok felismerése összkép alapján ránézésre többféle rendezett alakban 

 Számképek felismerése többfelé bontott alakban is 20-ig 

 Számok többfelé bontása 20-ig 

 Tapasztalatszerzés a 100-as számkör számainak mérőszámként való megjelenéséről 

(például: 28, 28 dl, 28 l, 28 kg; 64 tízes számszomszédjai, 64 cm, 60 cm-nél nagyobb és 

70 cm-nél kisebb mennyiség; tízes csoportosítás érzékeltetése kirakással: 64 cm az 6 

narancssárga rúd és 4 fehér kis kocka hosszúságú)  

FOGALMAK 

kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás 

Javasolt tevékenységek 

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel, például „Ki a magasabb?”, „Melyik 

ceruza hosszabb?”, „Melyik színes rúd rövidebb a kisujjadnál?” 

 Érzékszervi tapasztalatok gyűjtése mennyiségekről, darabszámokról, például „Bal 

kezedbe fogd a sötétkék rudat, csukott szemmel keress nála hosszabbat, rövidebbet, 

ugyanolyan hosszút!”, „Csukott szemmel döntsd el, melyik fonal hosszabb, melyik 

vastagabb!”, „Melyik zsákban van több gesztenye?”, „Csukott szemmel, hallás alapján 

döntsd el, hogy melyik zsákba ejtettem több gesztenyét!” 

 „Pénzcsörgető”: a gyerekek csukott szemmel hallgatják, ahogy egy tálba pénzérméket 

ejtünk; „Mennyi a tálban lévő pénzérmék összege?”, „Milyen értékű pénzeket 

csörgettünk, ha összesen 15 Ft van a tálban?”  

 „Helyi értékes pénzcsörgető”: különböző hangot adó tálakba ejtjük az érméket; az 

egyeseket az egyik tálba, a tízeseket a másikba, tetszőleges sorrendben 

 Mennyiség megmaradásának vizsgálata, például különböző alakú üvegekbe öntögetéssel 

 Darabszám megmaradásának vizsgálata, például ugyanannyi korong sűrűn egymás mellett 

és széthúzva; ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban 

 Mennyiségekkel, darabszámokkal kapcsolatos megfigyelések párosítással, összeméréssel 

a környezetünkben, például „Miből van több? Székből vagy gyerekből? Széklábból vagy 

asztallábból?”, „Jut-e mindenkinek lufi, pohár, szívószál, csákó?”, „Melyik sál hosszabb?” 
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 Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) valahányasával előre becsomagolt apró tárgyakkal, az 

„ugyanannyik” elnevezése 

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék 

 Játék „pöttyöskártyával”, például memóriajáték többféle szabállyal (párt alkot az azonos 

számosságú, kettő különbségű, együtt 10-et adó) 

 Játék dominókkal, például csapni kell arra, amelyiken összesen 7 pötty van 

 Gyorsolvasások tárgyképekkel, „pöttyöskártyákról” 

 Lufik számának bontása két csapat között a lufik ütögetésével: két csapat a saját térfeléről 

lufikat ütöget a másik csapat térfelére; tapsra leállnak, megszámlálják, melyik térfélen 

hány lufi van 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból: a felső nyílásán bedobott apró 

tárgyakkal (például babszemekkel) megjelenített számot a belsejében lévő elválasztók 

segítségével felbontja kisebb számokra 

 „Korongforgatás”: belső kép kialakítása a számok kétfelé bontásáról, például 6 kék 

korong és 0 piros, jobb szélső korong megfordítása, 5 kék korong és 1 piros, és így tovább 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés 

JAVASOLT ÓRASZÁM:12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- 

és kimér a 10 000-es számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel, százasokkal, 

ezresekkel; 

 ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés, mérés az 

egység többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Meg- és leszámlálások egyesével 

 Számlálás során az utolsó számnév hozzákapcsolása az összességhez 
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 Meg- és leszámlálások valahányasával, például kettesével, tízesével, ötösével, négyesével, 

hármasával oda-vissza 100-as számkörben eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, 

abakusz, pénz) és eszközök nélkül 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban 100-as 

számkörben 

 Becslés szerepének, korlátainak megismerése 

 Becslés során a korábbi tapasztalatok és a becsülendő mennyiség tulajdonságainak 

figyelembevétele 

 Becslés ellenőrzése párosítással, összeméréssel 

 Becslések értékelése 

FOGALMAK 

számlálás, becslés 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés számlálással, például „Hány lépés a 

tanteremtől az ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány harapással lehet 

megenni egy almát?” 

 „Számfuttatás” játék oda-vissza, tetszőleges számról indítva, tetszőleges „lépéssel”, 

például 60-tól 6-osával visszafelé 

 Oda-vissza számlálás közben periodikus mozdulatok, például taps elöl, taps fent, taps 

hátul, ugrás, dobbantás 

 „Lépj hozzám!” játékos feladat: a játékvezető a kör közepén áll, és egyesével kéri a 

játékosokat, hogy lépjenek hozzá egyforma lépésekkel, és fogjanak vele kezet, például 

„Anna, lépj hozzám 5 egyforma lépéssel!”, „Zsolt, lépj hozzám 24 egyforma lépéssel!” 

 12-es, 13-as… 16-os… 20-as gyűjtések; 30-nál nagyobb, de 100-nál kisebb darabszámú 

dolgok gyűjtése; 100-as gyűjtés apró tárgyakból leszámlálással és előrecsomagolt dolgok 

megszámlálásával 

 Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel, például „Húzz külön adott számú 

gyöngyöt minél gyorsabban!”,„Készíts négy egyforma csoportot!”; a felfűzés lehet 

összevissza vagy kettesével, ötösével, ... csoportosítva, 10-es, 20-as, 100-as számkörben 

tetszőlegesen megválasztott számú gyönggyel 

 Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok) számának becslése rázogatással 
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TÉMAKÖR: Számok rendezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 

 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, 

a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 

10 000-es számkörben; 

 megnevezi a 10 000-es számkör számainak egyes, tízes, százas, ezres szomszédjait, 

tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása bontott alakban is: melyik nagyobb, mennyivel 

nagyobb 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Sorszámok ismerete, alkalmazása 

 Számvonal, számegyenes alkotása, rajzolása, a számok helyének jelölésével 100-as 

számkörben 

 Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével 

 Leolvasások a számegyenesről  

 Számok, műveletes alakban megadott számok (például: 2+3; 10-3; 20:2, 5·2) helyének 

megkeresése a számegyenesen 100-as számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése 

 Számok helyének azonosítása számtáblázatokban 

 Számok helyének azonosítása 10×10-es táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

 Számok változásának követése 10×10-es táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

 Számok egyes, tízes szomszédainak ismerete, megnevezése 100-as számkörben 

FOGALMAK 

sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes 

számszomszéd, tízes számszomszéd 
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Javasolt tevékenységek 

 Ugróiskolába tetszőleges számok írása, a számokon növekvő, majd csökkenő sorban 

végigugrálás 

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” 

létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek 

megfelelően foglalják el a helyüket növekvő vagy csökkenő sorrendben 

 Számvonal alkotása, például különféle színű gyufaskatulyákból, gyöngyökből 

 Korongszámegyenes készítése (pirosak és kékek 5-ös vagy 10-es váltakozásban) 

 Lépkedések különféle, változatosan alkotott számvonalakon 

 Sorszámok alkalmazása versenyek eredményhirdetésekor 

 Sorszámok húzása várakozáshoz, például ki hányadik sorát olvassa egy versnek 

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például 1–20-ig 

számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, hogy a 

négyzetekben levő számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem tudja 

beírni a húzott számot, akkor az a szám megy a kukába; az győz, aki leghamarabb kitölti 

minden négyzetét 

 Gyufaskatulyákon számok 0–10-ig, mindben annyi csavar, amelyik szám rá van írva; a 

számokat lefordítjuk, a skatulyák tömege, rázogatása segítségével rendezzük növekvő, 

csökkenő sorrendbe a számokat 

 „Vigyázz6!” játék 

 Lépkedések 10×10-es táblán, nevezetes irányok megfigyelése 

 Üres 10×10-es táblán néhány megadott szám segítségével bizonyos helyek azonosítása 

 Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél kisebb” kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM:18óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 

 számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 
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 ismeri a római számjelek közül az I, V, X jeleket, hétköznapi helyzetekben felismeri az 

ezekkel képzett számokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen írja az arab számjeleket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok kifejezése művelettel megadott alakokban, például: 7+8, 21-6, 3·5 

 Párosság és páratlanság fogalmának alapozása tevékenységgel: párosítással és két egyenlő 

részre osztással 

 Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő darabszámú csoportból 

kirakható számok megfigyelése különféle eszközökkel végzett csoportosítások, építések 

során 

 Háromszögszámok, négyzetszámok megfigyelése különféle eszközökkel végzett 

alkotások során 

 Számok közti viszonyok megfigyelése, például: adott számnál nagyobb, kisebb 

valamennyivel, adott számnak a többszöröse 

 Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: számjegyek száma, számjegyek 

egymáshoz való viszonya 

 Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz való viszonyuk kifejezése kitalálós 

játékokban 

 Számjelek olvasása, írása 

FOGALMAK 

számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan 

Javasolt tevékenységek 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból 

 Gyorsolvasási gyakorlatok meglévő kártyákról vagy a gyerekek saját készítésű 

számképeiről, pöttyöskártyáiról 

 „Korongforgatás” 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

 Shut the box típusú játék két kockával 

 „Ország, város” játék: sorsolt számjegyekből az oszlopoknak megfelelő tulajdonságú 

számok előállítása 
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 Számjelek megjelenítése nagymozgásokkal, például számjel alakúra formázott kötélen 

végiglépkedés, locsolókannával az iskolaudvaron, ujjal írás zsemlemorzsába 

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 

JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle 

számrendszerekben végzett tevékenységeivel; 

 érti a számok ezresekből, százasokból, tízesekből és egyesekből való épülését, ezresek, 

százasok, tízesek és egyesek összegére való bontását; 

 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét; 

 helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 10 000-ig. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Csoportosítások, beváltások valahányasával különféle eszközökkel, például apró 

tárgyakkal, tojástartóval, színes rudakkal, pénzekkel, abakusszal 

 Mérések különböző egységekkel és többszöröseikkel 

 Leltárak készítéseaz elvégzett tevékenységek alapján nem tízes számrendszerekben (főleg 

3-asával, 4-esével, 2-esével való csoportosítást követően)  

 Csoportosítások, beváltások tízesével különféle eszközökkel, például: apró tárgyak, 

tojástartó, építőkockák, pénzek, abakusz 

 Leltárak készítése 10-esével történő csoportosítások, beváltások után 

 Számok tízesekre és egyesekre bontott alakjainak előállítása és felismerése nem csak helyi 

érték szerint rendezett alakban  

 Számok írása, olvasása számrendszeres, azaz helyi értékes alakjukban, 100-as számkörben 

FOGALMAK 

csoportosítás, beváltás, leltár, bontott alak, tízes, egyes 

Javasolt tevékenységek 

 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában, az elkészült csomagolások 

alapján leltárkészítés 
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 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában hármasával, majd 

ugyanannyi csomagolása négyesével; a csomagolások alapján készült leltárak 

összehasonlítása 

 Csomagolások leltárak alapján 

 Csomagolások átlátszatlan és átlátszó csomagolással 

 Csoportosítások rajzolt képeken 

 Leltárak kiolvasása különböző csoportosítások (köztük tízesével is) után 

 Játék logikai készlettel: csoportosítás, beváltás, gyűjtött vagyon összehasonlítása (6 

háromszög ér 1 négyzetet, 2 négyzet 1 kört) 

 Számországok pénzeinek csoportosítása, beváltása, leltározása, adott összeg kifizetése 

legkevesebb számú „érmével”, például petákokkal (1,3,9,27), fityingekkel (1,2,4,8,16) 

 Tevékenységek Dienes-készlettel 

 Ismerkedés a szorobánnal 

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, 

űrtartalmat és időt; 

 helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes 

képzete van a mértékegységek nagyságáról; 

 helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés 

szabványegységei közül a következőket: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg; 

 ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a 

hónapot, az évet; 

 ismer hazai és külföldi pénzcímleteket 10 000-es számkörben; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

 összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti 

ugyanannak a mennyiségnek a különböző egységekkel való méréskor kapott 

mérőszámait; 

 megméri különböző sokszögek kerületét különböző egységekkel;  
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 területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

 ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Változatos mennyiségek érzékszervi összehasonlítása 

 Változatos mennyiségek közvetlen összemérése 

 Változatos mennyiségek összemérése közvetítő segítségével 

 Mérési módszerek megismerése 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott alkalmi egységekkel, például: 

arasz, lépés, pohárnyi, kanálnyi, tenyérnyi 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott objektív egységekkel, például: 

pálcikák, színes rudak 

 Tapasztalatszerzés a mennyiségről mint az egység többszöröséről 

 Mérőszám fogalmának megértése  

 Mennyiségek összehasonlítása; mennyivel nagyobb mennyiség, mennyivel kisebb 

mennyiség, hányszor akkora, hanyadrésze 

 Különböző mennyiségek mérése ugyanazzal az egységgel; annak megfigyelése, 

tudatosítása, hogy a nagyobb mennyiséget több egység teszi ki, a kevesebb mennyiséget 

kevesebb egység teszi ki 

 Azonos mennyiségek mérése különböző egységekkel; annak megtapasztalása, 

megfigyelése, hogy kisebb egységből több teszi ki ugyanazt a mennyiséget, nagyobb 

egységből kevesebb teszi ki ugyanazt a mennyiséget 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése szabványmértékegységek közül a 

következőkkel: cm, dm, m; dl, l; kg 

 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a szabványmértékegységek nagyságáról 

 Skálázott mérőeszközök készítése alkalmi egységekkel, használata tanítói segítséggel 

 Szabványos mérőeszközök használata 

 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok megismerése; időbeli relációt tartalmazó szavak 

értelmezése 

 Az időmérés egységeinek megismerése: óra, perc, másodperc 

 Egész órák és percek leolvasása különféle analóg és digitális órákról 
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 Különböző hazai és külföldi pénzek címleteinek megismerése 100-as számkörben 

szituációs játékokban 

FOGALMAK 

összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

idő, cm, dm, m, dl, l, kg, másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év 

Javasolt tevékenységek 

 Különböző hangok összehasonlítása, például „Melyik hang hosszabb-rövidebb, 

magasabb-mélyebb, hangosabb-halkabb?” 

 Különböző tömegű tárgyak, gyümölcsök, gesztenyék tömegének összehasonlítása érzésre 

két kézzel, majd ellenőrzése vállfamérleggel 

 Vállfamérleg és színes rudak segítségével különböző tömegek összemérése, a kettő közti 

különbség meghatározása 

 Hosszúság mérése arasszal, lépéssel, tyúklépéssel 

 Hosszúság mérése egyforma pálcikákkal, egyforma színes rudakkal 

 Mérőszalag készítése tenyér és ujj léptékekkel; színes rudak által meghatározott 

léptékekkel 

 Skálázott mérőedény készítése pohárnyi víz és többszörösének kiméréséhez 

 Mennyiségek becslése, majd a becslés ellenőrzése méréssel különböző objektív egységek 

esetén, például szakasz rajzolása, amelyik olyan hosszú, mint 2 világoskék rúd 

 1 perc becslése: mindenki becsukja a szemét, lehajtja a fejét, akkor nyitja ki a szemét, 

amikor úgy gondolja, hogy letelt az 1 perc 

 Tapasztalatgyűjtés arról, hogy mire elég 1 perc, például hány szót vagy hány számot lehet 

leírni 1 perc alatt; mennyit ver a szívünk nyugalmi helyzetben, hányat lehet ugrani, 

mennyit ver a szívünk mozgás után 1 perc alatt 

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 helyesen értelmezi a 10 000-es számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a 

bennfoglaló és az egyenlő részekre osztást; 
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 hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges 

feladathoz; 

 értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal; 

 helyesen használja a műveletek jeleit; 

 megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, 

tényezők, szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék; 

 szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, 

elvégez; 

 szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti; 

 szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen használja a műveletek jeleit; 

 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Összeadás és kivonás értelmezései darabszám és mérőszám tartalommal valóságos 

helyzetekben, tevékenységekkel, képpárokkal, képekkel, történetekkel  

 Összeadás, kivonás értelmezése mint hozzáadás és elvétel 

 Összeadás, kivonás értelmezése mint egyesítés, és mint az egészből az egyik rész 

meghatározása 

 Összeadás, kivonás értelmezése mint összehasonlítás: valamennyivel kevesebb, 

valamennyivel több 

 Kivonás értelmezése mint különbség kifejezése 

 Szorzás értelmezése tevékenységekkel egyenlő tagok összeadásaként 

 Többszörösök közötti kapcsolatok megértése a szorzás értelmezése alapján (pl. adott szám 

4-szerese a számmal nagyobb az adott szám 3-szorosánál, adott szám 2-szeresének és 3-

szorosának az összegea szám 5-szöröse) 

 A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése összefüggéseik szerint: 2-5-10, 2-4-8, 3-6-9, 7 

 Osztás mint bennfoglaló osztás és mint egyenlő részekre osztás értelmezése 

tevékenységekkel (például: szituációs játékok, különböző eszközökkel való kirakások) 

 Maradékos bennfoglaló osztásértelmezése tevékenységek során 

 Szorzás és a kétféle osztás kapcsolatának értelmezése tevékenységek során előállított 

képek, majd megadott ábrák alapján 
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 Egyenlővé tevés tevékenységekkel és számokkal 

 Történésről, kirakásról, képről többféle művelet értelmezése, leolvasása, lejegyzése 

 Műveletről kirakás, kép, szöveges feladat készítése; műveletek eljátszása, lerajzolása, 

szöveggel értelmezése 

 Szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveletek megértése 

tanítói segítséggel 

FOGALMAK 

összeadás, kivonás, összeg, különbség, szorzás, bennfoglalás, egyenlő részekre osztás, 

művelet, egyenlővé tevés, többszörös 

Javasolt tevékenységek 

 Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének lejátszása konkrét dolgokkal, például 

gyümölcsökkel, virágokkal, gesztenyékkel 

 Összeadás, kivonás kirakása univerzális modellekkel (például ujjakkal), korongokkal, 

színes rudakkal 

 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak mérése színes rudakkal, kupakokkal 

vállfamérlegen 

 Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való lépegetéssel 

 Valós dolgok számának megállapítása szorzással, például azonos állatok lábainak száma 

 Szorzat kirakása színes rudakkal, szorzat leolvasása mérőszalag segítségével 

 Bennfoglaló osztás kirakása tárgyakkal, például ceruzák dobozolása vagy lufik 

osztogatása 

 Egyenlő részekre osztás lejátszása, például süteményekkel, cukorkákkal, korongokkal 

 „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése 

 Összeadás, kivonás abakuszon, szorobánon 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza 

konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat; 
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 megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek 

megfordításával is; 

 alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; 

tagok és összeg; tényezők és szorzat; osztandó, osztó és hányados) változtatásának 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti tulajdonságok megfigyeléseváltozatos tevékenységek alapján: tagok, tényezők 

felcserélhetősége, csoportosíthatósága; összeg, különbség szorzása, szorzat széttagolása; 

például: 9+62 = 62+9; 25-17+5 = (25+5)-17; 3·9 = 3·5 + 3·4 

 A megértett műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban, szöveges 

feladatokban, ellenőrzésnél 

 Hiányos műveletek és műveletsorok megoldása az eredmény ismeretében a művelet 

megfordításával is 100-ig 

 Műveletekben szereplő számok változtatása közben az eredmény változásának 

megfigyelése 

 Műveletek közötti kapcsolatok megfigyelése és alkalmazása ellenőrzésnél 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

 „Babos” játék összeadások és kivonások közti kapcsolatok megértéséhez, például a tanuló 

bal kezében 5 babszem van, jobb kezében 6; bal és jobb kéz egymás mellé téve „5+6 az 

ugyanannyi, mint 11”, a két kéz keresztbe téve „6+5 az 11”, a bal kéz hátra téve „11-5 az 

6”, bal kéz visszahozása után a jobb kéz hátra téve „11-6 az 5” 

 „Hajtogató” segítségével a szorzótáblákon belüli és a szorzótáblák közti összefüggések 

felfedezése: 10×10-es négyzetrács hajtogatása a vonalak mentén, például 6×8-as téglalap 

hajtogatása után, félbehajtással 3×8 vagy 6×4, majd újabb félbehajtással 3×4, 6×2 vagy 

3×4 

 Lépegetések számegyenesen, például 16-tól 35 lépés, 35-től 16 lépés 
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 Színes rudak egymás mellé fektetésével a tényezők felcserélhetőségének tapasztalása, 

például 7 lila rúd = 6 fekete rúd: egymás után vonalba („hosszúságuk” érzékeltetése) és 

egymás mellé szőnyegezve („területük” érzékeltetése) 

 Négyzetrácson kertek bekerítése 

 Műveletsor lejátszása egymás mellé állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a 

műveletsor visszafelé való lejátszása 

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

 érti a 10-zel, 100-zal, 1000-rel való szorzás, osztás kapcsolatát a helyiérték-táblázatban 

való jobbra, illetve balra tolódással, fejben pontosan számol a 10 000-es számkörben a 

számok 10-zel, 100-zal, 1000-rel történő szorzásakor és maradék nélküli osztásakor; 

 elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott 

eredményt; 

 teljes négyjegyűek összegét, különbségét százasokra kerekített értékekkel megbecsüli, 

teljes kétjegyűek két- és egyjegyűvel való szorzatát megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 100-as számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 100-as számkörben 

 Bontások és pótlások alkalmazása 

 Számhoz számszomszédainak hozzáadása (6+7=6+6+1=7+7-1) és a nekik megfelelő 

kivonások elvégzése (13-6, 13-7) 

 Tízesátlépéses összeadás, kivonás bontások és 10-re pótlások alkalmazásával 

 10 és 20 közötti számok és egyjegyűek összeadása, kivonása a 10-nél kisebb számokra 

vonatkozó összeadással, kivonással való analógia alapján 

 100-as számkörben való összeadás, kivonás a 20-as számkörben tanultakkal való analógia 

alapján (tízesekre, egyesekre bontás felhasználásával) 
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 9 (8, 7) hozzáadása, elvétele 10-1 (10-2, 10-3) alakban 

 Különféle számolási eljárások megismerése és a tanuló számára legkézenfekvőbb 

kiválasztása, begyakorlása, például: 7+8=8+7=7+7+1=8+8-1=7+3+5=8+2+5=7+10-2 

 Szorzó- és bennfoglaló táblák belső összefüggéseinek és egymás közti kapcsolatainak 

alkalmazása számolások során, például: 6·8=6·5+6+6+6=(6·4)·2; 8·4=(4·4)·2 

 Szorzatok, hányadosok kiszámolása ismert szorzatokhoz való viszonyítással 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele színes rudak tetszőleges számhoz való 

hozzáillesztésével, például sötétkék színes rúddal 9 hozzáadása és elvétele; az analógiák 

megfigyelése 

 Egyenlő tagok összeadása ujjak segítségével 

 „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat nem fogom?” játékos feladat párban 

 Számképek felidézése, számok különböző tagolásainak megválasztása számolási eljárások 

során 

 Tojástartóval a 10-re pótlás és tízesátlépés lejátszása 

 Azonos művelet kapcsán a tanulók egyénileg alkalmazott számolási eljárásainak 

megfogalmazása, megosztása 

 „Boltos játék”: csak kerek tízesekkel lehet fizetni, a boltos visszaad 

TÉMAKÖR: Fejben számolás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben; 

 emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, egyenlő részekre 

osztások eseteit a számok tízszereséig; 

 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát; 
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 fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék 

nélküli osztás során; 

 fejben pontosan számol a 10 000-es számkörben a 100-as számkörben végzett 

műveletekkel analóg esetekben. 
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Matematika 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként 

megjelölő – nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-

tanítása során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi 

tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a 

szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen 

alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket 

fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a 

matematika kisebb egységeinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, 

hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során 

a tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a 

mindennapi életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló 

konkrét helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és 

alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan 

kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a 

tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a 

különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus 

modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű 

műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek 

tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika 

alkalmazhatóságának, hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 

helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól 

alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 

véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. 

Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 

adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú 

haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést 

igényelnek. Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a 
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matematika megértése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos 

alkalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a 

matematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek 

alkalmazására terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 

átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns 

információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, 

több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 

helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 

kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával 

hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 

ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 

világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 

fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 

javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és 

fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 

matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 

diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 

digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 

tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 

matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 

a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 
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is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző 

matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a 

matematikai állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, 

a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 

erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A 

tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges 

tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 

következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a 

személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 

másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 

alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja 

tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 

művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 

matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 

Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 

keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő 

stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 

kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, 

másokkal való együttműködés készsége). 
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5–6. évfolyam 

Az 5–6. évfolyam tanulásmódszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, 

tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását 

jelentő tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az 

eszközök használata. Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány 

területen az általánosítás lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját 

szavakkal történő megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat 

megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és 

az érvelés igénye. 

Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; 

Matematikai logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; 

Alapműveletek természetes számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; 

Alapműveletek tizedes törtekkel; Arányosság, százalékszámítás; Egyszerű szöveges 

feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Sorozatok; Mérés és mértékegységek; 

Síkbeli alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; 

Valószínűség-számítás. A témák egy része nemcsak az aktuális terület megalapozását jelenti a 

megadott óraszámban, hanem megjelenik más fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos 

gyarapodását biztosítva. Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai 

problémák megoldása során alkalmazható modellek köre is. 

A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és 

online felületek is támogatják. 

Az 5–6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. Az egyes 

témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd 

része alatt a legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák 

felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és 

számonkérésre. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

– Témakör neve – Javasolt 

óraszám 

– Halmazok – 10 

– Matematikai logika, kombinatorika – 10  

– Természetes számok halmaza, számelméleti 

ismeretek – 20 

– Alapműveletek természetes számokkal – 16  

– Egész számok; alapműveletek egész 

számokkal – 18  

– Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális 

számok – 18  

– Alapműveletek közönséges törtekkel – 18  

– Alapműveletek tizedes törtekkel – 14  

– Arányosság, százalékszámítás – 20  

– Egyszerű szöveges feladatok – 20 

– A függvény fogalmának előkészítése – 10 

– Sorozatok – 8 

– Mérés és mértékegységek – 16  

– Síkbeli alakzatok – 18  

– Transzformációk, szerkesztések – 20 

– Térgeometria – 16  

– Leíró statisztika – 10 

– Valószínűség-számítás – 10  

– Összes óraszám: – 272 

TÉMAKÖR: Halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 



309 

 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése ábráról 

 Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 

FOGALMAK 

halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai 

közül a szemüvegesek és a barna hajúak 

 Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) 

szempontjának/szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, például néhány 

természetes szám közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra 

 Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal 

rendelkező elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a 

halmazábrán  

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 Játék logikai készlettel 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete 

és használata 

 Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 

 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 

 Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok 

alkotása 

 Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

FOGALMAK 

„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a páros 

számokról, a védők csoportja pedig cáfolja azokat 
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 „Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a 

többieknek ki kell találni, melyik a hamis 

 Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek 

kipróbálása a nyitott mondat igazzá tételére 

 „Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása 

egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 

 Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek 

megfelelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

 Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett 

számokat a hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk 

szerint csoportosítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben 

csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 
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 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 

 Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös 

többszörösök meghatározása 

 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok 

ismerete és alkalmazása 

 A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint 

FOGALMAK 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek 

vásárlása a virtuális boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, hogy 

minél kevesebb érmét használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 

 Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma 

címletű pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd 

kiírja a fiók tartalmát. Mit tettem a fiókba, és mit ír ki a gép? 

 Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték 

 „Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan számlálnak, 

például az egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik csoport tagjai a 7 

többszöröseinél dobbantanak 

 Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 4, 5, … oldalú hasábra felcsavart 

számegyenes segítségével 

 „Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz egy számkártyát, a másik elveheti ennek a 

számnak az összes, még az asztalon lévő osztóját, ezután a második játékos választ egy 

számot és így tovább 

TÉMAKÖR: Alapműveletek természetes számokkal 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



313 

 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 

 Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 

 Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása 

során; a hányados becslése 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok 

körében 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 
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szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, 

osztó, hányados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő 

számokhoz számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre 

írhatók; az nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi 

eredményt tudja kiszámolni a felírt számaiból 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos dönt 

ennek igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a 

játékot az a tanuló nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét 

TÉMAKÖR: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 
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 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút 

érték fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés 

során 

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal 

 Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen 

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” 

létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek 

megfelelően foglalják el a helyüket 

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–10)-től 

(+10)-ig számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, 
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hogy a négyzetekben levő számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem 

tudja beírni a húzott számot, akkor az a szám megy a kukába; az győz, aki leghamarabb 

kitölti minden négyzetét 

 Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal 

 Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol van a 

kisautó, ha … ?” 

 Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy a 

játékos kénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata negatív szám 

kivonásának modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, vegyél 

fel kölcsönt 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel 

 

TÉMAKÖR: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 
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 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

 Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, 

tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek 

megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár 

mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző 

beosztások vannak) 

 Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, 

a másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad 

színezése 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 

Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű 

kártyajáték szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

 A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való 

kiegészítése (euró, eurócent) 

 Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

TÉMAKÖR: Alapműveletek közönséges törtekkel 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 
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 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok reciprokát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

 Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

 Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 

közös nevező, reciprok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek 

értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban húzunk, 

bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik oldala a tört 

számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket összeadjuk; 

akinek az összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása  

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 
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TÉMAKÖR: Alapműveletek tizedes törtekkel 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal 

írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a hányados becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 
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FOGALMAK 

kerekítés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

 A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás 

segítségével 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 
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 Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét 

gyakorlati feladatok megoldásában 

 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 

 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

 Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak 

alkalmazásával 

 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben 

FOGALMAK 

arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés esetén 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), 

objektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 

Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez kevesebb, a 

nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  

A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységekkel 

való mérése esetén 

 Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor 

először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás 

 Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti 

tanulmányokban előforduló százalékos adatok értelmezése 

TÉMAKÖR: Egyszerű szöveges feladatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold; 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 
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 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A megoldás ellenőrzése 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és 

a tanár „kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a 

szerepcserét 

− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése 

szakaszokkal 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 
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 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 

koordinátáit leolvassa. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges 

szabályának megadása  

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak 

megfigyelése, elemzése 

 Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése 

FOGALMAK 

megfeleltetés, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; torpedó 

játék, kültéri tájékozódási verseny 

 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy rajzot a 

koordináta-rendszerben úgy, hogy más ne láthassa; ezután az ábra néhány pontjának 

koordinátáit közli a többiekkel, ami alapján nekik is ugyanazt kell létrehozniuk 

 Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése 

„Nem hiszem” páros játék: különböző grafikonok közül az egyenes arányosság 

grafikonjának kiválasztása 

 

TÉMAKÖR: Sorozatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 

 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 

sorozat, számsorozat, szabály 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói saját 

munka készítése 

− Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, sorminta folytatása 

„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó 

számokra 

− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

TÉMAKÖR: Mérés és mértékegységek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 
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 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket 

megalapozó összefüggéseket érti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint 

összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és 

szabványegységekkel a természetes és az épített környezetben 

 Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az 

épített környezetben 

 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

 Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az 

épített környezetben 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

FOGALMAK 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és 

mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő 

használata 

 Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok 

területe, a terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült 

térfogata...) 

„Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 

 Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső 

magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült 
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térfogata; épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata…) 

Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése 

 Papírból készült sokszögek átdarabolásának bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját 

megoldások összehasonlítása 

 Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, 

mérése, számolása  

 Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

 Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 
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 Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, 

háromszög-egyenlőtlenség 

 Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 

 Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő 

szárú és szabályos háromszög; téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

lényegtelen tulajdonságok kizárása) 

 Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése 

Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek) 

 Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése 

 Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása 

 Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 

 Tangram játék 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 
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 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 

 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

FOGALMAK 

szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező félegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása a 

padon 

Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

 Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítségével  

 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, 

tengelyesen szimmetrikus alakzatok kiválasztása 



329 

 

 Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek közül gömb kiválasztása 

 Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

FOGALMAK 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek 

kiválasztása) 

 Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 
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 Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, 

élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek használata 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, 

sport, egészséges életmód, gazdálkodás) 

 A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, 

vonaldiagram, pontdiagram) kisméretű mintán 

 A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és 

digitális eszközökkel kisméretű minta esetén 

 Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés 

alapján kisméretű minta esetén 

 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

 Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 
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FOGALMAK 

adat, diagram, átlag 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

felmérés készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, 

értelmezése, ábrázolása) 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” 

esemény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett 

színes golyókkal 
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 Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események 

megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmunkában: 

valószínűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó eseményeket írunk 

kártyákra (például mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van kék; van két 

egyforma szín; egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk a kártyákat, elvégezzük a 

kísérletet, majd mindenki rátesz egy zsetont arra a kártyájára, amelyikre írt esemény 

bekövetkezett; a kísérletek végén elemzés: melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket 

választanád 

 Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 20 

kísérletből szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével 

 Bökős játék csoportban: minden körben a 100-as tábláról véletlenszerűen választunk egy 

számot (bökünk vagy papírgalacsint dobunk a táblára); a játék elején mindenkinek van 5 

korongja; körönként a szám választása előtt minden játékos egy-egy koronggal tippel, 

például kékre fordítja, ha a szám 7-tel osztható, pirosra, ha nem; ha nem találta el, 

elvesztette a korongját, ha talált, akkor nem; az veszít, akinek hamarabb elfogynak a 

korongjai 

 10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irányba, 

ahány pirosat dobtunk, majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, hova 

jutsz; válassz 4 számkártyát, nyersz, ha ezek valamelyikére jutsz 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával dobva a 

dobott számok összege 13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló 

nyeri, aki igazat állít 

 „Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet kimenetelére 

(például két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biztos”, a 

„lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére. 
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Technika és tervezés 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 

történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 

kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális 

technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az 

alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a 

nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek 

arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 

megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 

tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 

fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei 

hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez 

és elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó 

nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 

környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése 

a hétköznapokba.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a 

természettudományos tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – 

előkészítésében, a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be 

fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, 

mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a 

mindennapi életben felmerülő problémák megoldását.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett 

csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal 

tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve 

végrehajtói szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a 

munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.  

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének 
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kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat 

során használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi 

anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket 

alkalmazva.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő 

jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató 

tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési 

szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, 

eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés. 

A tantárgy tanulása és tanítása soráncélszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak 

keretében elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő 

problémák megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a 

felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, 

megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanulócentrikus. A 

megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi 

életben használható és hasznos készségek kialakítását. 
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  1–2. évfolyam 

Az ember környezetet is átalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése 

nem új feladat az iskolát kezdő tanulók számára. Az óvodai élet során naponta végeztek 

munka jellegű tevékenységeket, egyrészt az önellátás, önkiszolgálás, másrészt a tárgyalkotás, 

a kézműves és óvodakerti tevékenységek terén. Minden óvodai munkatevékenység célja, 

hogy a gyerekek mintát követve bekapcsolódjanak, és örömmel vegyenek részt benne, 

megéljék a sikert, büszkék legyenek munkájukra, épüljön, erősödjön motivációs bázisuk.  

Az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában erre a motivációs bázisra építve 

tervezhető a technikaés tervezés tantárgy programja, középpontba helyezve az 

alkotótevékenységet, a munkát. Célszerűen játékba ágyazott minta és modellkövetés, 

tapasztalatszerzés, felfedezés, alkotás kell, hogy jellemezze a tanórákon megvalósuló aktív 

tanulási folyamatot. Az ismeretek szervezője az a környezeti tapasztalások során már 

kialakult szokásrend, amelyhez életvitelünkkel alkalmazkodunk, s amelynek szervező 

ismeretei és eseményei a néphagyományok, az ünnepek, a jeles napok. 

Kiemelt feladat a kézügyesség életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztése. A tanórákon 

végzett tudatos, tervszerűen átalakító, megmunkáló tevékenységek magukba foglalják a 

különböző anyagok megismerését, a megmunkálhatóság megtapasztalását, a tervező és 

technológiai folyamatok alkalmazását, a munka során keletkező hulladékok környezettudatos 

elhelyezését. 

 

Az 1–2. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1. évfolyam 

Javasolt óraszám 

2. évfolyam 

Anyagok a környezetünkben 4 4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, 

szerelés 

15 15 

Otthon – család – életmód 7 7 

Jeles napok, ünnepek 5 5 

Közlekedés 3 3 

Összes óraszám: 34 34 

TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben 

JAVASOLT ÓRASZÁM:8óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, 

átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az érzékszervek és az érzékelés fajtáinak megismerése 

 Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során 

 Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 

 Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata során 

 Építő jellegű párbeszéd alkalmazása 

 Kézügyesség fejlesztése 

 Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag 

 Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 

 Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 

FOGALMAK 

természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, 

műanyag,szín, árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi simaság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi séta:természetes anyagok, levelek, termések gyűjtése  

 Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen környezetünkben 

 Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, megfelelő formájú és méretű 

termések válogatása, becslés, tervezés 

 Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, asszociáció 

 Levélpréselés módszerének megismerése:levélkép készítése 

 Magkép készítése 

 Kavicsfestés 

 Csoportmunkában tájkép készítése magokból kirakott mozaikkal 

TÉMAKÖR:Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM:30 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a 

tanult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez 

el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint 

reálisan értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi 

eredményesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási 

képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, 

és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése 

 A kreativitás erősítése 

 Együttműködés és véleményformálás támogatása 

 Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása 

 Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 



338 

 

 Tapasztalás támogatása munkatevékenységek útján 

 Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 

 Önálló ismeretszerzés támogatása 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Képlékeny anyagok tulajdonságai 

 Tárgykészítés képlékeny anyagból 

 A papír tulajdonságainak csoportosítása 

 Papírmunkák: 

 hajtogatás, gyűrés, sodrás 

 tépés, nyírás 

 díszítés 

 bábkészítés 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 

 Famunkák: 

 darabolás 

 csiszolás 

 hegyezés 

 A fonalak csoportosítása, felhasználása 

 Fonalmunkák: 

 hurkolás 

 fonás 

 csomózás 

FOGALMAK 

természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, képlékenység, 

becslés, mérés, sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, 

újrahasznosítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, anyagvizsgálat érzékszervekkel 
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 Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, kivájás, 

nyújtás, mintázás 

 Edénykék, gyöngyök, szélcsengő készítése agyagból 

 Só-liszt gyurma készítése: figurák, mozgó kompozíció készítése  

 Mézeskalács-készítés 

 Hagyományos mesterségek megismerése 

 Papírfajták és tulajdonságaik megismerése, használatuk 

 Papír sodrásával, gömbölyítésével, gyűrött és sodrott papírból, papírgömböcskékből őszi 

fa, őszi kép készítése  

 Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek nyírással, kúpos kialakítás nyírással, 

ragasztással 

 Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése 

 Origamijelek ismerete alapján növény- és állatfigurák hajtogatása 

 Ünnepi és farsangi díszek készítése termésekből, papírból. Alaklemez, sablon 

használatával bábok, társasjáték, puzzle, kreatív játékok készítése 

 Papírszövés 

 Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés fontossága, a fa tulajdonságainak megfigyelése 

 A fa darabolása, csiszolása, hegyezése 

 A hurkapálca töréspróbája 

 Marokkó készítése 

 Kép készítése hurkapálcából 

 Spatulából figurák, könyvjelző és ajándékkísérő készítése 

 Kunyhó készítése fonással 

 Vesszőfonással ajtókopogtató, mini kosár készítése 

 Mesterségek, műhelyek megismerése 

 Különböző fonalak, kötelek, cérnák vizsgálata. Növényi és állati eredet. Hogyan készül? 

Mire használják?  

 Csomók és masni kötése, sodrás, bojtkészítés, hármasfonás, körmönfonás, nemezelés, 

pomponkészítés 

TÉMAKÖR:Otthon – család – életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM:14óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai 

önellátás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, 

állatok gondozása stb. 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, 

és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tapasztalatszerzés elősegítésea közvetlen környezet megismerése során 

 A környezetátalakítás következményeinek értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatosság megalapozása 

 Ok-okozati összefüggések értelmezése 

 Szokásrend kialakítása 

 A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Együttműködési képesség kialakítása és erősítése 

 Az önismeret fejlesztése 

 Lakásfajták csoportosítása 

 Lakástervek készítése 

 Lakásépítés építőelemekkel 

 Erőforrások a háztartásban – áram, gáz, víz 
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 Lakberendezés 

 Egészséges életmód 

 Egészséges táplálkozás 

 Étkezési szokások, terítés 

 Személyi higiénia, tisztálkodás 

 Öltözködési szabályok 

 Háztartási balesetek 

 Munkamegosztás 

 Napirend, házirend 

 Takarékoskodás 

 Környezetvédelem 

FOGALMAK 

lakás, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges életmód, táplálkozás, 

higiénia, testápolás, öltözködés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, 

házimunka, munkamegosztás,időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság,környezet, 

környezetvédelem, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Beszámolók lakóhelyünkről 

 Saját településünk megismerése: utcák, terek elrendezése, házak, épületek, épülettípusok, 

lakásfajták 

 A ház helyiségei, funkciójuk, berendezésük 

 Építőelemekkel házak építése 

 Építés alapformára, körvonalrajz, alaprajz készítése 

 Különleges építmények tervezése 

 A szoba berendezése: bútorok készítése 

 Családtagok bemutatása, köszönés, bemutatkozás 

 Családi munkamegosztás, házimunka és napi tevékenységek, háztartási munkák 

csoportosítása 

 Napirend készítése 

 Étkezési szokások, az egészséges táplálkozás alapjai, egészséges életmód 

 Napi étrend készítése: élelmiszerek, ételek, italok, vitaminok 

 Egyszerű ételkészítés 
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 Asztalterítés, asztali illemtan, asztalterítés, szalvétahajtogatás, meghívó, ültetőkártya 

készítése 

 Tisztálkodási szokások: személyi higiéniához, testápoláshoz kapcsolódó plakátok 

készítése 

 Napszaknak, évszaknak és alkalomnak megfelelő öltözködés: öltöztetőbabák, 

divatbemutató 

 Ruházat tisztántartása, szekrényrendezés 

 Környezetünk tisztán tartása. Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

Veszélyforrások: gyufa, gáz, elektromos áram balesetmentes használata 

 Növények a lakásban: növényápolás 

 Ötletgyűjtés a közvetlen környezetünkben keletkező hulladékok újrahasznosítására. 

TÉMAKÖR:Jeles napok, ünnepek 

JAVASOLT ÓRASZÁM:10óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a 

tanult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Magyarságtudat erősítése 

 Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és 

betartása 

 Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 

 Tervek a családban 

 Esztétikai érzék fejlesztése 

 Közösen átélt élmények és érzések támogatása 

 Mikulás 

 Karácsony 
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 Farsang 

 Március 15. 

 Húsvét 

 Anyák napja 

FOGALMAK 

jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra,munkaszervezés, 

dekoráció, esztétika 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Ünnepi díszek, szimbólumok készítése különböző anyagokból: mikulás, karácsonyfa, 

kokárda, zászló 

 Csomagolástechnikák: különböző alakú ajándéktárgyak csomagolása 

 Hímes tojás készítése 

 Ajándéktárgyak, meghívók, üdvözlőkártyák készítése 

Témakör: Közlekedés 

Javasolt óraszám:6óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, 

szabályokat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási 

képességgel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Saját felelősség felismerése a közlekedésben 

 Szabálykövető magatartás kialakítása 

 Balesetmentes közlekedés támogatása 

 Együttműködő és együttérző képesség fejlesztése 

 Etikus magatartás értelmezése és kialakítása 

 A gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályainak megismerése 
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 A kulturált és biztonságos járműhasználat megismerése 

 A közlekedési szabályok és a járműhasználat gyakorlása szimulációs és valós közlekedési 

helyzetekben 

FOGALMAK 

gyalogosés kerékpáros közlekedés szabályai,tömegközlekedési eszközök,kulturált közlekedés, 

biztonságos járműhasználat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Séta az iskola környékén, figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: gyalogos és kerékpáros 

közlekedés, úttesten való átkelés szabályai, közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, 

közlekedési szituációs játék 

 Jelzések, táblák megfigyelése 

 Helyes és helytelen viselkedés megfigyelése és elemzése 

 Gyalogosokra vonatkozó közlekedési jelzések és táblák megismerése 

 Tömegközlekedési eszközök megismerése 

 Udvariassági szabályok megismerése és alkalmazása 
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Technika és tervezés 

 

A technika és tervezés tantárgy „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái modulját 

azoknak az intézményeknek ajánlják alkalmazásra, melyek rendelkeznek megfelelően 

felszerelt technika szaktanteremmel, illetve tervezik annak kialakítását, és meg tudják oldani a 

folyamatos anyagellátást. 

A modul tanulásának-tanításának célja, hogy a tárgykészítésen, modellezésen keresztül 

fejlessze az alkotóképességet. A tanuló a manuális tevékenységek során elsajátítja az alapvető 

technikai eszközök balesetmentes és szakszerű használatát. Ebben a modulban érvényesülnek 

legjobban a technika tantárgy hagyományos alappillérei, az anyag – energia – információ; 

rendszer és modell. 

Ezt a modult elsősorban a műszaki érdeklődésű tanulóknak ajánljuk, akiknek örömöt okoz a 

kreatív alkotómunka, a szerszámokkal végzett termékkészítés. A csapatmunka, az együtt 

gondolkodás fejleszti a műszaki kommunikációs készséget, a döntési képességet, kedvet 

csinálva az anyagmegmunkáló, tárgykészítő szakmák, a mérnöki pályák választásához. 

A kerettanterv nem ír elő konkrét munkadarabokat, ezek kiválasztása a tárgyat tanító tanár 

feladata. Fontos, hogy ebbe a döntésbe a lehetőségekhez képest vonja be a tanulókat is, hiszen 

a modul eredményességének legfőbb záloga a tanulói motiváció. A munkadarabokat, 

modelleket úgy kell megválasztani, hogy azok legfeljebb 2-3 tanóra alatt elkészíthetők 

legyenek, megfeleljenek a tanulócsoport szintjének és érdeklődésének. Az elkészített 

modellnek legyen funkciója, használati értéke. A megfelelő érdeklődés fenntartása érdekében 

az ügyesebb, gyorsabb gyerekeknek legyen lehetőségük a munkadarabok továbbfejlesztésére, 

egyéni ötleteik, elképzeléseik megvalósítására, míg a lassabban haladóknak is elég idő álljon 

rendelkezésre a befejezéshez. 

A szerszámok megfelelő, balesetmentes használata, a technológiai utasítások pontos betartása 

megköveteli a tanulótól a szabálykövető magatartást, ugyanakkor a már megismert 

műveleteket önállóan, kreatív módon kell alkalmaznia a saját tervek megvalósítása során. 

A pályaorientáció ismeretei nem külön témakörként jelennek meg. A tevékenységek tudatos 

szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezzék belső értékeiket, 

és kipróbálják, hogy mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, a 

csoportmunkában való feladatvállalás, az együttműködési képesség fejlesztése, a szakmák, 

foglalkozások jellemzőinek és az azokra való alkalmasság megismerése a pályaorientációhoz 

ad támpontokat. 

A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az 
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előzetes tervek mentén folytatja. 

Tevékenysége során célszerűen kiválasztja és rendeltetésszerűen használja a szükséges 

szerszámokat, eszközöket. Balesetmentesen dolgozik, a munkaterületen rendet tart. 

Munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi, melynek jelentőségét 

felismeri a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Társaival 

együttműködve, feladatmegosztás szerint tevékenykedik. 

Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a 

létrehozott produktumra. 

A tanórai tevékenységek fejlesztik a technológiai problémamegoldó gondolkodást. Céljuk, 

hogy a tanuló megfigyelés útján szerezzen tapasztalatokat környezetéről és annak 

változtatásairól. Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló 

hatásairól. 

A technika történetének megismerése során legyen nyitott az értékek felfedezésére, értse azok 

jövőt meghatározó szerepét. 

A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos 

szempontok szerint elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a 

környezet alakításában. Lokális tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése. 

A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit, 

magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák. 

Felismeri továbbá az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a 

hétköznapok biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások 

elsajátításának lehetőségeiről tájékozott a modul szerinti területen.  

A szabadon választható óraszámok terhére iskolánk fontosnak találja a 8. évfolyam részére is 

a technika tanítását. Az ajánlott kerettantervet a 8. évfolyam számára kiegészítettem. 

5–6. évfolyam 

A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a környezetben 

előforduló anyagok tulajdonságainak megismerése és felhasználása áll. Az Anyagok és 

alakításuk témakör bevezeti a különböző anyagokból való tárgykészítést, hozzájárul az ember 

környezetátalakító tevékenységének megértéséhez. 

Ebben a szakaszban a tárgykészítés elsősorban egyéni munka során valósul meg. Fontos 

eleme a mintakövetés, az egyes szerszámok célszerű, balesetmentes használatának 

elsajátítása, a megkívánt műveletek minél pontosabb végrehajtása és a már megismert 

műveletek gyakorlása. Lehetőséget kell adni a tanulóknak arra, hogy a munkavégzés során 
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megadott szempontok szerint egyéni terveket készítsenek, és azokat megvalósítsák. 

A Gépek, gépelemek és az Elektromos áram, elektromos áramkör témakör előkészíti a 

következő nevelési-oktatási szakaszt. A tanuló tapasztalati úton szerez ismereteket a 

környezetében lévő gépekről, elektromos eszközökről. A különböző háztartási és egyéb 

eszközök megfigyelése, a gépek kiválasztásának szempontjai hozzájárulnak a tudatos 

fogyasztói magatartás kialakításához. 

Az órai munkák során a tanuló tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például 

természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny 

anyagok. Anyagvizsgálati módszerekkel – hajlítás, törés, hasítás, keménység-, rugalmasság-, 

nedvszívás-, korrózióvizsgálat – szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján 

önállóan szerez ismereteket a használt anyagokról. Tapasztalatait szóban és írásban is 

megfogalmazza. Áttekinti a papírok, textilek, természetes és mesterséges faanyagok, 

műanyagok, fémek legfontosabb tulajdonságait. 

Tevékenységét irányítással tervezi, a tervezésnél figyel a célszerűségre és a takarékosságra. 

Terveiről vázlatot, szabadkézi rajzot készít. 

Milliméteres pontossággal mér. Többféle mérőeszközt használ. 

Tanári bemutatás alapján megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új 

műveleteket, például fűrész, ráspoly, reszelő, kalapács, csavarhúzó, lemezolló, fúró, 

különböző fogók. Tanári útmutatás alapján választ szerszámot, eszközt. Többféle anyagból, 

több alkatrészből álló használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít tanári minta alapján 

vagy megadott szempontok szerint, egyéni tervek alapján. 

A munkavégzési szabályokat betartja. Csoportmunkában feladata szerint dolgozik, a 

szabályokat betartja, betartatja. Felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit, tisztában 

van a védőeszközök használatának szükségességével. 

Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti 

a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

Környezetét megadott szempontok szerint jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások, 

megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit 

mérlegeli. 

Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri annak múltbéli és a jelenben 

tapasztalható megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton 

közelít. A problémamegoldás során irányítottan választ stratégiát. 

A tanuló érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére 

gyakorolt hatásáról. Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését 
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felismeri. Döntésén segítséggel változtat. 

Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az 

alkalmazást. Ismeri az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok 

környezeti hatásait. Ismeri az emberi tevékenység eredményeként kialakuló globális 

problémákat és a lokális felelősségre épülő tevékenységi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási 

szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását. 

A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma esetén 

segítséget kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal feladatokat. 

Ismeri a csoportmunka kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált feladatokat. 

Részfeladatait pontosan, felelősséggel végzi. 

Ismeri a tevékenységgel érintett foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási 

rendszerekben. 

 

Az 5–6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Anyagok és alakításuk 6 

Műszaki kommunikáció 8 

Papír 6 

Textil 8 

Természetes és mesterséges faanyagok 12 

Fém 8 

Műanyag 6 

Gépek, gépelemek 8 

Elektromos áram, elektromos áramkör 6 

Összes óraszám: 68 

Témakör: Anyagok és alakításuk 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
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 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 áttekinti a legfontosabb energiafajtákat, a primer energiahordozókat; 

 csoportosítja a primer energiahordozókat aszerint, hogy megújuló vagy nem megújuló 

energiahordozóról van szó. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi tevékenység hatása a természeti környezetre 

 Védekezés a természet hatásai ellen 

 A természetben található anyagok kitermelési módszereinek megismerése 

 A nyersanyag és az alapanyag fogalmának tisztázása 

 Az emberiség energiaigénye 

 Az energiaforrások fajtái 

 Annak felismerése, hogy a mesterséges környezet anyagait a természeti környezetből 

nyeri az ember 

 Az anyagok kitermelése és a természeti környezet károsítása közötti összefüggés 

felismerése 

Fogalmak 

technikai környezet, természeti környezet, társadalmi környezet, mesterséges környezet, 

alapanyag, nyersanyag, érc, bányászat, erdőgazdálkodás, fakitermelés, természetvédelem, 

környezetszennyezés, hulladék, szükséglet, időjárási hatások, energiafajták, megújuló energia, 

nem megújuló energia, elsődleges (primer) és másodlagos (származtatott) energia, 

fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának megismerése 

esettanulmányokon keresztül, többféle nézőpont figyelembevételével. Véleményformálás, 

vélemények ütköztetése 

 Üzemlátogatás vagy film megtekintése (erdészet, fatelep, bánya stb.) 

 A legfontosabb energiafajták, energiahordozók megismerése. Az emberiség 

energiaigényének áttekintése grafikonok, diagramok elemzésén keresztül 
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Témakör: Műszaki kommunikáció 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

 alkalmazza a vetületi ábrázolást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 felismeri a méretmegadás elemeit; 

 műszaki rajzon azonosítja a műszaki rajzjeleket – látható él, nem látható él, hajlítási él, 

szimmetriatengely, átmérő, sugár; 

 ismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 

 felismeri a vetületi ábrázolást. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szabályok szükségességének belátása, szabálykövető magatartás fejlesztése 

 A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 A mérés célja, fontossága 

 Mérőeszközök alkalmazása 

 Mérés milliméteres pontossággal 

 Műszaki rajzi alapismeretek elsajátítása 

 Méretmegadás elemei, szabályai 

 Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása 

 Rajzolvasási gyakorlatok, műszaki rajz készítése egyszerűbb tárgyról 

 A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése 

Fogalmak 

mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei és szabályai, vonalfajták, 

méretszám, méretarány, vetület, hajlítási vonal, középvonal, látható él, nem látható él, átmérő, 

sugár, anyagvastagság 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült műszaki rajzok, axonometrikus ábrák 

tanulmányozása, a valóság és az ábra közötti kapcsolat, megfelelés felismerése 

 Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 

 Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak megismerése, 

azonosítása, alkalmazása 

 Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel 

geometrikus testekről, és később a tárgytervezési folyamat részeként 

Témakör: Papír 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a 

papíranyagok tulajdonságairól; 

 áttekinti a papírok legfontosabb tulajdonságait; 

 használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít papírból tanári minta alapján vagy 

megadott szempontok szerint egyéni tervek alapján; 

 gyakorolja a papírmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A térszemlélet fejlesztése 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
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 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 Anyagok újrahasznosítása 

 Papíralapanyagok, papírfajták 

 A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel – 

szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján 

 Térbeli testek, tárgyak, modellek, makettek készítése papírból 

 A tulajdonságok és a felhasználási terület közötti összefüggés felismerése 

 A feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megismerése 

 A papír előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 

a papír fizikai és technológiai tulajdonságai, anyagok újrafelhasználása, az elvégzett 

feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A papírral kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel, egyes 

papírfajták elkülönítése. Javasolt anyagvizsgálatok: szálirány meghatározása 

tépéspróbával, nedvszívó képesség vizsgálata, íráspróba, hajtogathatóság vizsgálata 

 Használati tárgyak – például díszdoboz – készítése papírból, leírás, illetve saját terv 

alapján 

 A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Textil 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 
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 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a 

textilanyagok tulajdonságairól; 

 áttekinti a textilek legfontosabb tulajdonságait; 

 használati tárgyakat készít textilből tanári minta alapján vagy megadott szempontok 

szerint egyéni tervek alapján; 

 elsajátítja, gyakorolja a textilkészítés, -megmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz 

szükséges szerszámok célszerű, balesetmentes használatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 Textilipari nyersanyagok csoportosítása 

 Textíliák egyszerű összehasonlító vizsgálata 

 Textilkészítési eljárások – szövés, hurkolás, nemezelés 

 A textil alapanyagok, a textilkészítési módok és az alkalmazásuk közötti összefüggés 

felismerése 

 Egyszerű munkadarab készítése textilből – 2-3 öltésfajta gyakorlati alkalmazása 

 Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése 

 Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása 

 A textil előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 

természetes szálas anyagok, mesterséges szálas anyagok, fonás, szövés, hurkolás, nemezelés, 

öltésfajták – ideiglenes öltés, rögzítő öltések, hímző öltések; az elvégzett feladatokhoz 

kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A textilanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 
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 A textil tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 

Javasolt anyagvizsgálatok: nedvszívás, lég- és vízáteresztési próba, szakíthatóság, 

gyűrődési hajlam vizsgálata, alapanyag fajtájának meghatározása égetési próbával 

 Textilfélék csoportosítása különféle szempontok szerint 

 Használati tárgyak – például zsákok, tartók, figurák – készítése textilből, leírás, illetve 

saját terv alapján. Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése 

 A munkavégzés eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok 

elsajátítása, begyakorlása. A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a 

takarékosságra, az anyagok újrafelhasználására 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Természetes és mesterséges faanyagok 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a faanyagok 

legfontosabb tulajdonságairól; 

 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

 alkalmazza a vetületi ábrázolást; 

 megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például 

fűrész, ráspoly, reszelő, kalapács, csavarhúzó, fúró; 

 használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít fából tanári minta alapján vagy 

megadott szempontok szerint egyéni tervek alapján. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 A fa fizikai tulajdonságainak megismerése összehasonlító vizsgálatokkal – keménység, 

megmunkálhatóság 

 A természetes fát helyettesítő mesterséges faanyagok megismerése 

 Használati tárgyak, modellek készítése fából, rétegelt lemezből, farostlemezből 

 Darabolás fűrésszel, a felület alakítása ráspollyal, csiszolás, szegzés, csavarozás, ragasztás 

 Fa szerkezeti kötései – illesztés, csapolás 

 Fatárgyak védelme, díszítése lazúrozással, festéssel 

 A fa kitermeléséhez, feldolgozásához kötődő szakmák 

Fogalmak 

fafeldolgozás, a fa anyagszerkezete, fűrészüzem, fűrészárufajták, hasítás, keménység, 

furnérlemez, rétegelt lemez, farostlemez, bútorlap, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó 

technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A faanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A természetes és mesterséges faanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb 

anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt anyagvizsgálatok: keménység, hajlíthatóság, 

faraghatóság, szegzés vizsgálata 

 Használati tárgyak, modellek – például képkeret, doboz, járműmodellek, bábok, figurák, 

játékok, madáretető, madárodú, rovarház – készítése fából, leírás, illetve saját terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 

mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 

használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, a 

hulladékok felhasználására 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 
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Témakör: Fém 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a fémek 

legfontosabb tulajdonságairól; 

 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

 alkalmazza a vetületi ábrázolást; 

 megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például 

fűrész, reszelő, lemezolló, pontozó, csavarhúzó, fúró, különböző fogók; 

 használati tárgyakat, modelleket készít fémből tanári minta alapján vagy megadott 

szempontok szerint egyéni tervek alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 Anyagok újrahasznosítása, fenntarthatóság 

 Fémek jellemző tulajdonságai, fajtái, csoportosításuk 

 A különböző fémek tulajdonságai és felhasználási területük összefüggései 

 A környezet fémekre gyakorolt hatása 

 A korrózió fogalma 

 Fémek felületkezelése, korrózió elleni védelem 
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 A környezet fémekre gyakorolt hatásának, az anyag károsodásának és az anyagvédelem 

lehetőségeinek összefüggései 

 Használati tárgy készítése fémből – lemezmegmunkálás, huzalmegmunkálás 

 Darabolás fűrésszel, lemezvágó ollóval, hajlítás fogóval, szerelés csavarozással, 

szegecseléssel, forrasztással 

 Tapasztalatok szerzése a különféle fémek fizikai jellemzőiről a megmunkálás során 

 A fémek előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

 

Fogalmak 

fém, érc, olvasztás, vas, acél, alumínium, réz, ötvözet, rozsda, korrózió, hajlító és fárasztó 

anyagvizsgálat, védőbevonat, lemez, huzal, zárt szelvények, profilok, az elvégzett 

feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A fémekkel kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A fémek tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 

Javasolt anyagvizsgálatok: rugalmasság, kifáradás, mágnesesség, korrozióállóság 

vizsgálata 

 Fémlemezből (alumínium, réz), huzalból használati vagy dísztárgyak – például szalvéta-, 

gyertya-, mécsestartó, ékszerek, szélcsengő – készítése leírás, illetve saját terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 

mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 

használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Műanyag 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 
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 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a műanyagok 

legfontosabb tulajdonságairól; 

 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

 alkalmazza a vetületi ábrázolást; 

 megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket; 

 használati tárgyakat, modelleket készít műanyagból tanári minta alapján vagy megadott 

szempontok szerint egyéni tervek alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 A mindennapi életben leggyakrabban előforduló műanyagok tulajdonságainak 

megismerése 

 Egyszerű munkadarab készítése műanyagból 

 Alakítás hőkezeléssel 

 Az anyagtulajdonságok és a kézi megmunkálás lehetőségei közötti összefüggések 

felismerése 

 Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása 

 A műanyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 

műanyagok csoportosítása, hőre lágyuló, hőre keményedő, lemezek, fóliák, palackok, 

profilok, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök 

megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A műanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A műanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 

Javasolt anyagvizsgálatok: hőre lágyulás, ragasztási próba 
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 Műanyag lemezekből, csövekből, palackokból, fóliából használati tárgy, járműmodell 

készítése leírás, illetve saját terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 

mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 

használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, anyagok 

újrahasznosítása 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Gépek, gépelemek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 tapasztalatokat szerez a környezetében lévő néhány gép működéséről és használatáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 gépeket, mechanikai szerkezeteket tanulmányoz energiaáram, energiaátalakítás 

szempontjából; 

 megfigyelés alapján azonosít részegységeket – erőgép, munkagép, közlőmű – különböző 

mozgó mechanikus szerkezeteken, például kerékpár, háztartási eszközök, fúrógépek stb.; 

 áttekinti az alapvető mechanikai hajtásokat – dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, 

lánchajtás; 

 gépek megfigyelése során azonosítja a hajtásokat; 

 érti és elmagyarázza a mechanikai hajtások alapfeladatát; 

 érti az áttétel fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése. 

 Gépek szerepe, feladata az ember életében, technikatörténet. Egyszerű gépek – ék, emelő 

 Gépek tanulmányozása az energiaáram szempontjából 
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 Tapasztalatszerzés a környezetünkben lévő gépekről, a gépek csoportosítása feladat, 

működési elv szerint 

 Hajtásokat tartalmazó gépek vizsgálata 

 A hajtások fajtái és a megvalósítható kapcsolat összefüggéseinek felismerése 

 Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém 

építőkészlet vagy LEGO-elemek 

 A mechanikai hajtások alapfeladatainak megismerése – forgómozgás továbbítása, 

forgásirány megváltoztatása, fordulatszám módosítása – a készített modell segítségével 

Fogalmak 

gép, ék, emelő, erőgép, közlőmű, munkagép, a mozgás fajtái, jellemzői, mechanikai hajtások 

– dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás, fordulatszám, gyorsítás, lassítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Önálló technikatörténeti kutatás végzése egyes gépek fejlődéséről, az emberiség életében 

betöltött szerepéről, kiadott vagy érdeklődésnek megfelelően választott témában. A 

kutatás eredményének társakkal való megosztása, tanulói kiselőadás vagy fájlmegosztás 

formájában 

 A környezetben lévő gépek, modellek megfigyelése során a részegységek – erőgép, 

munkagép, közlőmű –, az alapvető mechanikai hajtások – dörzshajtás, szíjhajtás, 

fogaskerékhajtás, lánchajtás – azonosítása 

 A mechanikai hajtások alapfeladatának, a gyorsítás és lassítás fogalmának megértése és 

elmagyarázása 

 Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém 

építőkészlet vagy LEGO-elemek felhasználásával 

 Az egyes hajtások összehasonlítása, azonosságok, különbségek megfogalmazása 

Témakör: Elektromos áram, elektromos áramkör 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
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 tapasztalatokat szerez a világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 

háztartási és egyéb eszközök, gépek működéséről és használatáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 felismeri az elektromos áram szerepét, jelentőségét a mindennapokban; 

 azonosítja az egyszerű áramkör részeit – áramforrás, fogyasztó, kapcsoló, vezeték; 

 megkülönbözteti a vezető és szigetelő anyagokat; 

 tapasztalatokat gyűjt a környezetben használt elektromos eszközök működéséről; 

 elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében 

található szerkezeteken. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése 

 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Az elvont gondolkodás fejlesztése 

 Az egyszerű áramkör részei, jelképei 

 Az áramköri elemek szerepe az áramkörben 

 Egyszerű áramkör építése, egyszerű áramkört tartalmazó modell készítése 

 Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és 

használatuk – világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök 

 Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök működéséről és 

használati jellemzőiről, a tapasztalatok összehasonlítása, értékelése 

 Gépek kiválasztásának szempontjai 

Fogalmak 

áramforrás – galvánelem, hálózat, fogyasztó – lámpa, elektromos motor, fűtőszál, kapcsoló – 

tartós és pillanatkapcsoló (nyomógomb), elektromos vezetés, szigetelés, vezeték, zárt 

áramkör, baleset-megelőzési szabályok, tudatos fogyasztói magatartás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az egyszerű áramkör részeinek, jelképeinek megismerése 

 Egyszerű áramkör szerelése szerelőkészleti elemekkel páros munkában 

 Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek működésének 

megfigyelése, hiba- és baleseti források azonosítása 
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 A gépek felépítése és biztonságos használata közötti kapcsolat felismerése, általános 

baleset-megelőzési és érintésvédelmi szabályok 

 A használat elektromos és mechanikus veszélyeinek, az elhárítás lehetőségeinek elemzése, 

a biztonságos munkavégzés szabályainak megtanulása 

 Feladatleírásban meghatározott szempontoknak megfelelő gép kiválasztása – például 

háztartási gép vásárlása – szerepjáték keretében, forrásanyagok felhasználásával 

 Egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatok elvégzése meglévő 

szerkezeteken 

A tevékenységek megvalósításához technika műhelyterem szükséges, az előírt 15 tanuló 

foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, az anyagok, munkadarabok tárolására alkalmas 

berendezéssel vagy szertárral kialakítva, a különböző anyagfajták megmunkálásához 

szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel felszerelve. 
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Természettudomány 

A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai 

műveltség kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. 

Összekötő szerepet tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris 

keretek között oktatott természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. 

Ugyanakkor a tantárgynak van egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi 

tanulmányok sok esetben építenek a más tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a 

történelem) keretében megszerzett tudásra, készségekre, kompetenciákra. 

A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína 

(biológia, fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti 

törvényszerűségek, rendszerek és folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek 

megfelelően a természettudomány tárgy célja e komplex tudásanyag integrálása az egyes 

természeti rendszerek közötti alapvető összefüggésekre való rávilágítás révén.  

A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók számára 

releváns problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma integrált 

szemléletű tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is 

elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével 

érhetünk el. Mindezeket nagyon fontos kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem 

csupán a természetben történő vizsgálódást jelenti, hanem akár városi környezetben (pl. 

múzeum, állatkert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, a tanulók gondolkodásához, 

problémáihoz közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú tananyag-feldolgozás jóval 

több sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott tananyagszervezés, 

amennyiben az előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul. 

A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a 

későbbiekben komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen 

kell, hogy kötődjön a hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a 

természettudományok társadalmunkban és az egyén életében betöltött szerepét. Nem 

tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont annál több gyakorlati jellegű tevékenységet, 

megfigyelést, tapasztalást épít be. Hagy időt az elmélyült feldolgozásra, az esetleges 

megértési problémák megbeszélésére, tekintettel van az információfeldolgozás 

memóriakapacitására, a kognitív terhelésre. Kerüli a sok új információt tartalmazó témákat. 

Figyel a megfelelő, már részben szakmai nyelvhasználatra és kommunikációra. A tárgy célja 

inkább a fogalmi megértés, és nem az információk szigorú megtanítása; valódi 
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problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az életszerű természettudományos problémák 

csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását. 

Megfelelően használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek 

mindig világos a célja, és a manuális készségek mellett a fogalmi megértést is fejlesztik. 

Hangsúlyozza a kísérleti problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a várható eredmény 

becslésére (hipotézisalkotásra). Az ellenőrzés során döntően a megértést, a logikus 

gondolkodást, és nem a magolás eredményét méri. 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a 

természet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a 

tantárgy tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre 

önállóbban végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló 

össze tudja kapcsolni a mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az 

önirányító tanulás képességét is erősíti.  

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a 

természettudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja 

világosan, röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte 

és aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és 

fontos a digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek 

számos lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól 

alkalmazható a megismerés, az együttműködés, az információk kritikus értelmezése, az 

értékelés és alkotás során, illetve a természettudományos gondolkodás tanításakor. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően 

gyakorlatorientált, tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok 

mellett a mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus 

gondolkodással lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel 

a természettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör 

fejleszti a tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök 

tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen 

például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A kísérletek, 
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terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az 

induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően 

gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon 

gyakran szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló 

felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző 

tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet 

vállalhat.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves 

korosztályban kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek 

akár egy életre is meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását, 

attitűdjét. Gyakran ez az érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, amit 

felerősíthetünk a természetben történő vizsgálódás, tapasztalás élményével.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos 

diszciplínák közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött 

a társadalmi hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot 

remekül ki lehet használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő 

együttműködés kialakítására, amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még 

elsősorban gyakorlati ismeretszerző, közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni 

pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok 

kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 
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5–6. évfolyam 

Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel 

fordulnak az élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell 

biztosítani számukra azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek 

alkalmassá teszik majd őket a felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok 

világában történő eligazodásra. A természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát 

azoknak a képességeknek, készségeknek, szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton 

a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és amelyek a felsőbb évfolyamokon a 

természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.  

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók 

cselekvő tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a 

természettudományos ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos 

tárgyakat tanuljanak egymás mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat 

során a későbbi diszciplináris tárgyakat megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az 

ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása a fő cél.  

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit 

önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető 

képessége, mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség nélkül 

is képesek megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen formában, ami 

ebben az életkorban nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy más manuális, illetve 

verbális készségeket igénylő forma. Az alapvető mennyiségek mérését a tanulók már alsó 

tagozaton megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek elmélyítése és begyakorlása, a 

mérendő mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés módszerét a későbbiekben 

minden természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű kísérletek 

megtervezésével, kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a felsőbb 

évfolyamokon is jellemző természettudományos kísérletezésekre. 

Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati 

feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége, 

amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás 

fejlesztése során a tanulók megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a 

másodperc tört része alatt lejátszódó kémiai reakciókig. 

A kétéves ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző 
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tulajdonságait, a természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a kört, 

az életközösségek vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 

szervezet és az életmód összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és élettelen 

környezeti elemeket érintő környezet- és természetvédelmi problémákkal, valamint a 

fenntartható fejlődés témakörével is. Külön témakör foglalkozik az emberi szervezet 

felépítésével és működésének megismerésével, amelyen belül nagy hangsúlyt kap a testi és 

lelki egészség megőrzésének és az egészséges életmódnak a kérdésköre.  

Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és 

változásaival. Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a 

felépítés és az alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a 

természettudományos elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi 

vetületeire is rávilágít, mint például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi 

felelősséget az egészség és a természeti-környezeti rendszerek védelmében. 

Az 5–6. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Anyagok és tulajdonságaik 12 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 7 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 8 

Tájékozódás az időben 6 

Alapvető térképészeti ismeretek 7 

Topográfiai alapismeretek 7 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában) 
7 

A növények testfelépítése 10 

Az állatok testfelépítése 10 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 11 

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti 

problémái 
9 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 10 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 10 

Az energia 6 
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A Föld külső és belső erői, folyamatai 10 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 6 

Összes óraszám: 136 

 

TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott 

vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, 

különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a 

háztartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-

növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának 

folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges 

teendőket;  

 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző 

típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint 

rendszernek a komplexitását; 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 
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 vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

 megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott 

szempontok alapján.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közvetlen környezet anyagai  

 Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága 

 Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai 

 A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 

 Az anyagok különböző halmazállapotai 

 Halmazállapot-változások 

 A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 

 A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 

 Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 

 Az oldódás 

 Az olvadás és oldódás közti különbség 

 Tűzveszélyes anyagok 

 A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 

 A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 

 A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében 

 Hely- és helyzetváltoztatás 

FOGALMAK 

anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, 

oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás, 

helyváltoztatás, helyzetváltoztatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vizsgálatok elvégzése a víz különböző halmazállapotú formáival, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és írásban 

 Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése 

rajzban és írásban 
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 Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen 

megfigyelhető halmazállapot-változásokról 

 Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző oldandó anyagokkal az oldódás és az 

oldhatatlanság megfigyelésére 

 Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom, 

szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

 Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban  

 A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel 

 Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott 

vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a 

hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;  

 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

 Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és 

évi közepes hőingást; 

 leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati 

térképek adatait. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 

 Mérési eljárások, mérőeszközök használata 

 Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 

 A napi középhőmérséklet számítása 

 A napi és az évi hőingás számítása 

 Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése 

FOGALMAK 

becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, 

éghajlati térkép, hőmérséklet, csapadék 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a hosszúság, a 

tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

 Természeti rekordok, legek mérhető tulajdonságainak gyűjtése 

 Az iskola vagy a közeli park területén mérések elvégzése releváns mérőeszközökkel a 

hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

 Valós adatsorok alapján középhőmérséklet és hőingás számítása 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott 

vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás 

jelenségét, példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;  

 megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek 

gyakorlati életben való megjelenését;  

 megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó 

anyagokat és az energiatermelés folyamatát;  

 kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 

 kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

 Testek elektromos állapotának létrehozása 

 Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 

 A villám keletkezése 

 Energiahordozók fajtái 

 Energiatakarékosság 

 A növények életfeltételei 

 A csapadékképződés folyamata 

FOGALMAK 

mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a mágnesesség jelenségének megtapasztalására, a 

tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban  

 Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról 

 Az elektromosság egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása 

 Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló energiahordozók 

megértéséhez 

 Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és 

épített környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és/vagy írásban 
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 Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a 

tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és 

élettelen környezet elemein; 

 tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 

 megfigyeli a természet ciklikus változásait; 

 megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;  

 modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon 

 Az idő mértékegységei 

 Napirend, hetirend tervezése 

 A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 

 A napszakok váltakozása 

 Az évszakok váltakozása 

FOGALMAK 

idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Napirend és hetirend készítése 

 A Föld és a Hold mozgásainak modellezése 

 A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, zónaidő) 

 Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére 

 Poszter készítése az évszakok jellemzőiről hazánkban és Föld más tájain. 
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TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  

 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok 

egymáshoz viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, 

közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 

 Irány meghatározása térképen 

 A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 

 A térábrázolás különböző formái 

 Felszínformák ábrázolása 

 A térkép jelrendszere 

 A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés 

 Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei 

 A térképek fajtái 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, 

domborzati térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel 

 Iránytű készítése 

 Tájékozódási gyakorlatok iránytű nélkül a természetben 
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 Magyarország nagytájainak bemutatása 

 Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken  

 Különböző objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a térképen az 

égtájak megjelölésével 

 Kirándulás, túraútvonal tervezése 

TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken; 

 felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 

 megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 

 ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

 bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és a 

szomszédos országokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

 Tájékozódás a földgömbön 

 Földrészek, óceánok  

 Nevezetes szélességi körök 

 Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 

 Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

 Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

 Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen 
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FOGALMAK 

földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-

sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése 

 Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak… 

 Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségével 

 Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről 

TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet 

készít; 

 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térképvázlat készítése ismert területről 

 Terepi tájékozódás 

 Útvonalterv készítése 

 Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 

FOGALMAK 

térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése 

 Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS 

segítségével 

 Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi és/vagy 

térinformatikai alkalmazásokkal 

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit;  

 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott 

szempontok alapján;  

 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint 

csoportosít; 

 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A növények életfeltételeinek igazolása 

 Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján  

 Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése 

 Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 

 Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példáján 

 Biológiai védekezés formái a kertekben 
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FOGALMAK 

életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egynyári növények egyedfejlődésének megfigyelése 

 Növények életfeltételeinek vizsgálata 

 Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban 

 Terepi körülmények között növények meghatározása növényhatározó, esetleg online 

alkalmazás segítségével 

 Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról  

 Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg 

sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Madárodú, madáretető, madárkalács készítése 

 Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása 

TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza 

ezek funkcióit; 

 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  

 mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az állatok életfeltételeinek igazolása 

 Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása megadott 

szempontok alapján  

 Állati testrészek és funkcióik megnevezése 

 Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése  

 Egysejtű élőlények vizsgálata 

 Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának 

vizsgálata 

 Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának vizsgálata 

FOGALMAK 

gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) 

megfigyelése nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban és 

írásban  

 Terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, esetleg online alkalmazás 

segítségével 

 Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont 

 Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről 

 Látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban 

TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi az erdőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők 

életközössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények 

környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre 

gyakorolt hatásait; 

 tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásában 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 

 Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

 Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 

 Erdei életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 

táplálékhálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

 Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés 

 Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról 

 Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 
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 Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk 

 Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól 

TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit; 

 életközösségként értelmezi a mezőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek 

életközössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények 

környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt 

hatásait; 

 tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok 

védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásában 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek 

esetén 

 A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A természeti és a kultúrtáj 

 A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 



382 

 

 Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, 

szántóföld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 

táplálékhálózat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

 Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése 

 Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több természettudományos 

terület ismeretanyagának felhasználásával 

 Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több 

természettudományos terület ismeretanyagának felhasználásával 

 A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg 

sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól 

TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  

 összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  
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 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és vízparti 

életközösségek esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények 

környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;  

 táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti 

növény- és állatfajokból;  

 példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre 

gyakorolt hatásait; 

 tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok 

védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 

 A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés 

 A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez 

 Vízi táplálékláncok és -hálózatok 

 A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 

 A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre 

 Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző 

madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás, 

vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

 Egy szennyvíztisztító telep felkeresése 

 Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata 

nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

 Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 
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 Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, 

kérgük, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, valamint az úszóhólyag működésének 

modellezése, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

 érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

 tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

 Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 

 A kamaszkori érés, testi és lelki változások 

 Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról 

 A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 

 Táplálékpiramis 

 Elhízás és kóros soványság 

 Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 

 A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 
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FOGALMAK 

szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség, 

betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, 

koleszterinszint) elemzése 

 Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése 

 Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása 

 Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással kapcsolatban 

 Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, bemutatása 

 Fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás tartása 

 Egészséges étkezési napirend összeállítása 

 A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása 

 Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm 

segítségével 

 A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése 

TÉMAKÖR: Az energia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 

 példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  

 megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Energiahordozók csoportosítása 

 Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 

 A bányászat környezeti hatásai 
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 Légszennyező anyagok és hatásaik 

FOGALMAK 

megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj, 

földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális 

éghajlatváltozás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése 

 Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti hatásaira 

 Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény) 

 Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése  

TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen 

vizsgálható tulajdonságait; 

 példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;  

 tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 

 ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  

 felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység 

hatásait;  

 magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a 

felszínformálás közti összefüggéseket;  

 magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A gyűrődés és a vetődés folyamata 

 A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet 

 Talajképződés folyamata 

 Talajpusztulás problémája 

 Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai 

kertművelés) 

 Belső és külső erők hatásai 

 A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 

 Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

FOGALMAK 

gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag, 

komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-képesség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli 

hegységben 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával 

stb.) 

 Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-tartalom) 

 A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter 

készítése 

 A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… felhasználásával 

 „Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével 

 „Minivulkán” készítése 

 A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó edények 

segítségével 

 A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél) 

 Túrázó „minilexikon” összeállítása 

 „Zsebkomposzt” készítése 

 Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben 

 Vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az iskolához közeli természetes 

vízfolyáson vagy iskolai homokasztalon 
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TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

 jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);  

 értelmezi az évszakok változását; 

 értelmezi az időjárás-jelentést; 

 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az éghajlat elemei 

 A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése 

 Időjárás-jelentés 

 Várható időjárás 

 Időjárási piktogramok 

FOGALMAK 

időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről 

 Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal 

 Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal 

 Időjárási mérőállomás készítése az iskola udvarán vagy a tanterem ablakában 

 Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség 

jellemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok 

viselkedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése 

írásban, grafikonok, rajzok segítségével 
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Testnevelés 

A Testnevelés és egészségfejlesztés az egyik legösszetettebb tanulási terület, meglehetősen 

komplex célkitűzéssel. Egyik legfontosabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és 

szociális fejlődésének biztosítása, mely kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre 

nevelés célját valósítja meg, miközben az alapkompetenciák és az ezekre épülő Nat 

kompetencia-összetevők fejlesztése is megtörténik. 

A testnevelés tantárgy a tanulókat a játék és a sporttevékenység, illetve a testedzés 

lehetőségeinek és eljárásainak felhasználásával, a pedagógus személyes példamutató 

magatartásán keresztül alakítja, formálja. Az egészséges és harmonikus életvitelt megalapozó 

ismeretek átadása, a szokások kialakítása az alapfokú oktatás kezdeti szakaszában a 

leghangsúlyosabb. Az alsó tagozat nevelő-oktató tevékenységében ezért kiemelkedő szerepe 

van a testnevelés tantárgy tanításának, amit a szükséges képzettséggel rendelkező pedagógus 

végez. A tantárgy jelentőségét növeli, hogy a koordinációs képességek fejlesztésének 

szenzitív szakaszai nagyrészt erre az életkorra tehetők. A tanulók természetes igényéből 

fakadó mozgásszükségletet úgy kell kielégíteni, hogy a mozgásműveltség kialakítása és 

fejlesztése mellett kiemelt szerepet kapjon a motoros képességek fejlesztése. A testnevelés 

meghatározó szerepet játszik a tanulók szokásrendjének, életvitelének kialakításában. Ebben a 

korban alapozható meg a mozgás és a mozgástanulás iránti pozitív attitűd, amely jelentősen 

hozzájárul az élethosszig tartó, egészségtudatos, tevékeny, harmonikus életvitel 

megvalósításához. Így válhat az egyén később a társadalom aktív tagjává. Az 

egészségfejlesztés területén a rendszeres higiéniai alapok megismerése, elsajátításának igénye 

az egész nevelési-oktatási szakaszt végigkíséri. A szabadtéren, a természetközeli helyszíneken 

végzett rendszeres testmozgás szükségességének tudatosítása a környezet megismerésén 

keresztül járul hozzá a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettséghez mint nevelési 

célhoz.  

A testnevelés kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és 

élményszerű tanulást. A gyors mozgástanulásnak, valamint a sportági mozgásformák 

elsajátításának alapfeltétele a természetes mozgások megszilárdulása. Ennek érdekében 

érvényesülnie kell a fokozatosság elvének. Az alapkészségek egyszerű végrehajtását 

gyakorolva jutunk el az összetettebb helyzetekben történő végrehajtásig. A tanulási folyamat 

során érvényesülnie kell a sikerességnek, az örömteli mozgásos tevékenységnek, amely a 

játékkal, a játékos mozgástanulással együtt kialakíthatja a testneveléshez, a testmozgáshoz 

fűződő pozitív érzelmi viszonyulást. A játéktevékenység során is a könnyített szabályoktól 

haladunk az egyre nehezedő szabályok alkalmazása felé. 
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Az általános iskola alsó tagozatán elsősorban a játékos cselekvéstanulást helyezzük előtérbe. 

A differenciálás elvét alkalmazva juthatunk el oda, hogy minden tanuló a számára 

megszerezhető tudás legmagasabb szintjére jusson. Fontos, hogy a gyerekeket a 

követelmények erőkifejtésre késztessék, de ez ne vezessen kudarchoz, ne váljon 

kilátástalanná, és ne okozzon hátrányos megkülönböztetést. Ugyanakkor a tanulókat hozzá 

kell segíteni ahhoz, hogy toleránssá váljanak a társaik gyengébb teljesítménye, esetleg testi és 

más fogyatékossága iránt. 

Az alsó tagozatos testnevelés célja ‒ a prevenciót maximálisan figyelembe véve ‒ a tanulók 

mozgásműveltségének, mozgáskészségeinek, motoros képességeinek olyan szintre fejlesztése, 

hogy alkalmassá váljanak a sikeres mozgásos cselekvéstanulásra és testedzésre. Célként 

szolgál továbbá a diákok önismeretének fejlesztése, énképének, érzelmi-akarati készségeinek 

formálása, a szabálykövető magatartásminták kialakítása. A testnevelés a motoros képességek 

fejlesztésével hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek az életkoruknak és testi adottságaiknak 

megfelelő erővel, gyorsasággal és állóképességgel rendelkezzenek. Ugyanakkor 

korosztályuknak megfelelően fejlődik izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli 

tájékozódó és egyensúlyozó képességük. A mozgástanulás során elsajátítják a különböző 

futások, ugrások és dobások alaptechnikáit. Megtanulnak egyszerű támasz-, függés- és 

egyensúlygyakorlatokat. A lehetőségek függvényében elsajátítanak legalább egy úszásnemet. 

A küzdősportoknak kiemelt szerepük van a gyermek személyiségfejlesztésében. Az ember 

természetes küzdőmozgásain, húzáson, toláson, kiemelésen alapuló játékok és küzdőfeladatok 

során a gyermek megtanulja felbecsülni saját és társai erejét, változatos helyzetekhez 

alkalmazkodik, koncentrációja, tűrőképessége növekszik, miközben a győzelem és kudarc 

megélésével azonnal értékelheti saját teljesítményét.  

A lelkierő, a kitartás, a küzdőképesség, a bátorság, a becsület, a fair play, az önuralom, a 

tisztelet, a társak iránt tanúsított tolerancia mind fejlesztés alatt állnak az egyszerű, játékos 

feladatmegoldások során. 

A tanulók mozgástanulásának személyiség-összetevőiben – az értelmi bevéséssel szemben – a 

mechanikus másolás dominanciája jellemző. Memóriájukban a szavak jelentésében rejlő 

információ helyett a tárgyakra emlékezés a meghatározó, míg a tananyag ok-okozati 

viszonyaiban a jelenségszintű megértés felülírja a logikai értelmezés alternatíváját. 

Figyelmük, koncentrálóképességük szétszórt, rövid ideig tart, így kiemelt szempont a 

változatos óraszervezési eljárások alkalmazása, melyben hangsúlyos szerepet kapnak adirekt 

módszertani eljárások.  

A testnevelés fő célja mellett részcél az 1–4. évfolyam körében megjelenő mozgásszervi 
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elváltozásokkal rendelkező, belgyógyászati betegségekben szenvedő gyermekek 

testedzésének, mozgásműveltségük kialakításának biztosítása, az egészségi állapot, a 

teljesítőképesség helyreállítását kínáló testgyakorlatok elsajátítása és rendszeres végzése, a 

preventív szemlélet alkalmazása.  

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 

(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 

kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 

különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 

hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 

iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 

mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 

eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a 

pontosság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A 

testnevelésben a kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító 

módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A 

tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a 

kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 

csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 

gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a 

procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 

cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 

által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 

lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 

ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 

alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 

(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 

játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és 

társas kapcsolati kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie 

szükséges a szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos 

kompetenciákat. A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására 

is. A tantárgy tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön 

kiemelendők a csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget 

alakító tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és 

csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő 

gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, és 

elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló 

megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért eredményeket. 

Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

Az iskolai testnevelésóra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében – 

amelyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen, illetve tartósan csökkent 

teljesítőképességű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az 

abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell 

megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a 

gyógytestnevelés témakör. 

A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok 

túlsúlyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves 

részként való megjelenést a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg 

a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló 

témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, 

hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az 

önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra 

vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret 

meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 

természetes mozgáskészségek és a sportági jellegű előkészítő mozgásformák kivitelezésének 

színvonala, valamint a motoros képességek területén a tanuló önmagához mért fejlődése. Az 

alsó tagozatos diákok életkori sajátosságához igazított pedagógiai eljárások egyik 

legfontosabb eleme a pozitív tanulási légkört kialakító fejlesztő-formáló értékelés. A 
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pszichomotoros teljesítmény az érzelmi-akarati tényezőkkel koherens egységet alkotva képezi 

a minősítés alapját. 
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1–2. évfolyam 

Ahogy az első önálló lépések, úgy az 1–2. évfolyamon megélt testnevelésórák is 

meghatározóak a gyermek életében. Életkori sajátosság az ismeretszerzés, az alkotás, az 

önkifejezés és nem utolsósorban az örömérzet mozgáson keresztüli kifejeződése, 

megvalósulása. A tanulók már az első tanórákon megismerik a testkultúra alapjait: az öltözői 

és teremrend, a tiszta és megfelelő sportfelszerelés nélkülözhetetlenségét, az alapvető 

higiéniai követelményeket. Ezek az ismeretek ebben a szakaszban válnak a gyermek 

szokásrendjévé, mellyel a kulturális tudatosság kompetenciái kialakulnak. Az óra szervezési 

kereteit adják az egyszerű rendgyakorlatok, melyeken keresztül a tanulók megismerik és 

megtapasztalják a közösségben történő alkalmazkodás, a tolerancia és önfegyelem 

szociokulturális jelentőségét, ezzel megalapozva a következő iskolai szakaszok társadalmi 

részvétel és felelősségvállalás kompetenciái eredményes kialakításának lehetőségét.  

A testnevelés kerettanterv a korosztály számára a mozgásműveltség területén kiemelten 

fontosnak tartja az alapvető helyváltoztató mozgások (járások, futások, szökdelések, ugrások, 

kúszások, mászások), a manipulatív tevékenységformák (dobások, ütések, labdás 

gyakorlatok) sokféle formában és eszközzel történő fejlesztését. A kivitelezést az egyszerűség 

és könnyű megvalósíthatóság jellemzi. A gyakorlás során a versengéssel és egyéni 

megmérettetéssel szemben elsősorban a játékosság kerül előtérbe. Hangsúlyosak az 

alkalmanként változó, véletlenszerűen kialakított csapatban történő játékos mozgásformák, 

ahol a különböző egyéni képességek kiegészítik egymást, így jelentősen csökken a 

kudarcélmény lehetősége. Ennek megvalósításában kiemelt szerep jut a Kölyök Atlétikai 

Program eszközrendszerének és módszertanának.  

Az egyszerű gimnasztika és torna jellegű gyakorlatok nélkülözhetetlen eszköze a megfelelő 

testsémák, a téri tájékozódó képesség, a ritmusérzék és egyensúlyozó képesség alapjainak 

kialakítása. Ezek a képességek nemcsak a közvetlen mozgástanulás és -fejlesztés kellékei, 

hanem közvetett idegrendszeri hatásukon keresztül a kognitív területek fejlesztését is 

szolgálják.  

A játékos formában végrehajtott küzdőgyakorlatok komplex kondicionális és koordinációs 

fejlesztő hatása megmutatkozik a kitartás, a fizikai erő fejlődésén túl az ügyesség, a kognitív 

koordinációs képességek, a leleményesség,a helyzetfelismerőés -megoldó képesség terén. 

Kiemelten fejlődik továbbá a tanulók szociális érzéke, kifejeződik az egymás iránti tolerancia, 

hiszen a tevékenység közben folyamatosan változó helyzetekhez kell alkalmazkodni úgy, 

hogy nem határozható meg előre a küzdelem kimenetele. A pillanatnyi erőviszonyok nem 

feltétlenül döntenek a győztes javára, hiszen az ügyesség, leleményesség, kitartás és önuralom 
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szintén nagy szerepet játszanak a játék kimenetelében. A tanulók változatos érintő játékokon 

keresztül ismerkednek meg a test-test elleni küzdelem alapjaival, a fizikai kontaktussal, 

melynek célja a fizikai kontaktus megszokása és természetessé válása. 

Ezen szenzitív időszak mozgásformája az úszás – mint az egész életen át preventív, 

rekreációs, kondicionális jelleggel is alkalmazható tevékenység. Ekkor kezdődik a vízhez 

szoktatás, melynek keretében az esetleges gátlások türelmes és játékos formában oldhatók. 

A testnevelési és népi játékok előtérbe helyezése teszi lehetővé, hogy később elsajátíthatók 

legyenek a labdajátékok és csapatsportok szabályrendszerei, jellegzetességei, technikai, 

taktikai alapjai. Az egyszerű játékokon keresztül kifejezésre kerülnek a személyes karakterek, 

jellemvonások, ezzel nagyban elősegítve a tanulók megismerését. 

A korosztálynál feltétlenül figyelembe kell venni a koncentrációs képesség időbeli 

korlátozottságát. Az egyes tantervi követelmények kevésbé lehetnek egy-egy tanóra önálló 

fejezetei, inkább az egész tanéven át, többször, kisebb tételben ismétlődő elemek. Azt is szem 

előtt kell tartani, hogy az ismeretszerzés elsődlegesen vizuális jellegű és utánzáson alapul, 

ezáltal fokozott jelentősége van a bemutatásnak, a bemutattatásnak.  

A gyógytestnevelés testgyakorlataiban – a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett – 

hangsúlyosan jelenik meg a játékos mozgásformák, az utánzó kúszások és mászások, a 

testnevelési és népi játékok adaptív alkalmazása. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja 

érzelmi-akarati erőfeszítéseit; 

− sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag 

önálló és tudatos végrehajtásához; 

− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő 

cselekvéssorok kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését. 
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MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS 

− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, a társak mozgásához 

igazított sebességgel és dinamikával képes végrehajtani; 

− az egyszerűbb mozgásformákat jól koordináltan hajtja végre, a hasonló mozgások 

szimultán és egymást követő végrehajtásában megfelelő szintű tagoltságot mutat. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben; 

− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító 

résztvevő; 

− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű 

magatartás alapvető szabályait. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget 

kér; 

− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat; 

− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt 

– mozgásanyagát; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen 

végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget 

tenni egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között. 
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Az 1–2. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1.évfolyam 

Javasolt óraszám 

2.évfolyam 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
13 

13 

Kúszások és mászások 13 13 

Járások, futások 18 18 

Szökdelések, ugrások 13 13 

Dobások, ütések 10 10 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 18 18 

Labdás gyakorlatok 13 13 

Testnevelési és népi játékok 16 16 

Küzdőfeladatok és -játékok 15 15 

Foglalkozások alternatív környezetben 23 23 

Úszás 18 18 

Összes óraszám: 170 170 

 

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a „Gyógytestnevelés” 

témakör óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–

50%-ában állapíthatják meg, a többi témakör óraszámának terhére. A gyógytestnevelő tanár a 

„Gyógytestnevelés” témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének 

mértékét a gyógytestnevelésen résztvevő tanulók betegségének, elváltozásának 

figyelembevételével határozza meg. 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre; 

 tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

végrehajtásának megismerése 

 2-4 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása 

 Alakzatok megismerése (oszlop-, sor-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) és alkalmazó 

gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 

kéziszergyakorlatokkal 

 A biológiailag helyes testtartás és testséma kialakulását elősegítő gyakorlatok elsajátítása, 

gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes 

végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, 

babzsákgyakorlat, labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban 

közlés, bemutatás, bemutattatás, statikus gyakorlatelemek elnevezései 

A gyógytestnevelés-órána gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik és 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás és a helyes légzéstechnika kialakításához. 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése 

 Kúszások, mászások ellentétes, majd azonos oldali kar-láb használattal előre, hátra, 

oldalra vagy egyéb meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és 

mozgássebességgel (pl. lassított vagy szaggatott mozdulatokkal is) 

 Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók 

 Testséma, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 

 Izomerő és mozgáskoordináció fejlesztése 

 Kúszó és mászó csapatjátékok 

 Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó és mászó feladatokkal játékos formában 

 Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások 

különböző irányokban 

 Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával 

 Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése 

 

FOGALMAK 

utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás,pókjárás, 

fókakúszás, katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny 

A gyógytestnevelés-órán a kúszás és mászás feladatok a törzsizom erősítését szolgálják az 

egyszerű statikus utánzó mozgásoktól indulva a dinamikus, összetett kúszások-mászásokig, a 

korosztály számára megfelelő játékos formában. 

 

TÉMAKÖR:Járások, futások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Járások egyenes vonalon előre, hátra, oldalra, különböző alakzatokban (pl. cikcakk 

alakban, körben) és fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat), egyenletes vagy 

váltakozó lépéshosszal, ritmussal, nyújtott és hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus 

kartartásokkal 

− Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb 

utánzó formákban (pl. tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás) 

− Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra 

− A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus 

kartartásokkal 

− Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, szemből és hátulról történő váltással 

− Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett 

− Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből 

− Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes tempóban és 

ritmussal 

− Folyamatos futások 4-6 percen keresztül 

FOGALMAK 

járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, 

sebesség, váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 

A gyógytestnevelés-órána járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell a 

tanulók állóképességének fejlesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az 

elváltozásuk, illetve betegségük szempontjából adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és 

futásgyakorlatok esetében.  
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TÉMAKÖR: Szökdelések, ugrások 

JAVASOLT ÓRASZÁM:26 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére 

− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú 

felületekre fel és le 

− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása 

− Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó távolságra elhelyezett 

célterületekbe, sportlétrába 

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-

es szivacsra  

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel homokba 

− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével 

FOGALMAK 

felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, 

leérkező hely, ritmus 

A gyógytestnevelés-órán az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén 

differenciált, egyénre szabott módon elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség 

fejlesztését. 

TÉMAKÖR:  Dobások, ütések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és 

haladás közben 

− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

− Alsó dobás két kézzel társhoz 

− Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 

− Kétkezes mellső lökés, hajítás ülésben, térdelésben és állásban társhoz vagy célra 

− Könnyű labda gurítása, terelése floorball-, teniszütő, tornabot vagy egyéb eszköz (pl. 

kézben lévő labda) segítségével társhoz vagy célfelületre 

− Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 

FOGALMAK 

dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, 

fonák oldal 

A gyógytestnevelés-órán a tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát 

dobások, ütések elsajátítása révén lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a 

mozgásműveltség kialakítása, a különböző ütős sportok adaptált alkalmazása.  

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és 

egyensúlyozási képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése 

− A helyes testtartás tudatosítása 

− A ritmus és mozgás összhangjának megteremtése 

− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás 

előre, hátra, tarkóállás, bátorugrás, mérlegállás, kézállást előkészítő gyakorlatok) 

− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása 

− Akadálypályák leküzdése magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó 

mozgáscselekvésekkel 

− Függésben alaplendület 

− Mászókulcsolás megtanulása, mászási kísérletek (rúdon, kötélen) 

− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző 

testrészek használatával, különböző kar- és lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi 

helyzetekben, valamint egyéb utánzó támaszgyakorlat végrehajtása 

− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással, fel- és lelépéssel, állandó 

támasztávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal, egyénileg, párokban vagy 

csoportban 

− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, majd függések különböző fogásmódokkal, 

láb- és kartartásokkal; utánzó függőállások 

− Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó 

fogástávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal 

− Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 

FOGALMAK 

egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, 

„csikórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, 

fókajárás, medvejárás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, 

madárfogás 

A gyógytestnevelés-órána betegségek és az elváltozások szempontjából 

kontraindikáltgyakorlatok nélkülatámasz-, függés- és egyensúlyozási gyakorlatok 
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alkalmazásával a törzsizomzat fejlesztése révén pozitív változások érhetők el az egészségi 

állapotban. 

TÉMAKÖR:  Labdás gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok alaptechnikáinak 

elsajátítása 

− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és 

elkapási feladatok a távolság variálásával, helyben, önállóan, majd társak bevonásával 

különböző testhelyzetekben és különböző irányokba történő mozgással 

− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe 

vagy változó irányokba 

− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele (Manó röpi 

alapok) 

− Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó 

érintések alaptechnikájával, az érintőfelületek tudatosítása könnyített szerekkel (pl. 

lufival) 

− A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, 

csoportos versengések 

− A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása 
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FOGALMAK 

mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás, 

labdakezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés 

A gyógytestnevelés-órán a labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző 

elváltozások, betegségek javulása elősegíthető az izomzat, motoros képesség fejlesztésével. 

Azon labdás testnevelési és sportjátékok megismerése, elsajátítása ajánlott, amelyeket a 

tanuló a betegségtől, illetve az elváltozástól függetlenül is gyakorolhat.  

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető 

mozgásformákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Egyszerű fogó- és futójátékok által a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, a játéktér határainak érzékelése 

− Az elsősorban statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az 

irányváltoztatások, mély súlyponti helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések 

ütközés nélküli megvalósítása 

− A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó 

ismeretek elsajátítása, feladatainak gyakorlása 
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− A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek 

gyakorlása 

− A végtagok helyzetének, az izmok feszültségi állapotának, valamint az egész test 

érzékelését, az egyensúlyozó képességet fejlesztő szoborjátékok, utánzó játékok, egyéb 

népi játékok, valamint változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos 

játékok gyakorlása 

− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre 

épülő, változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok rendszeres 

alkalmazása 

− A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok 

(pl. váltó- és sorversenyek) által 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák játékos formájú 

gyakoroltatása egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás 

hibaszázalékának csökkentésére időkényszer nélkül 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

Néptánc – szabadon választható 

− A tánc verbális és nem verbális (gesztus) rendszerének elsajátítása, valamint a csoport 

tagjaival való érintkezés szabályainak gyakorlása 

− Az alakzatváltással, illetve párban megvalósuló népi játékokkal a test oldaliságára, 

valamint az alaklátásra vonatkozó ismeretek tudatosítása, a téri tájékozódó képesség 

fejlesztése 

− Az énekléssel kísért játékok gyakorlása által a ritmustartás és ritmusérzékelés 

képességének fejlesztése 

FOGALMAK 

szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus 

akadályokkal, ugróiskola, sorverseny, váltóverseny. 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, 

amelyek alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, 

fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres 

sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 
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TÉMAKÖR:Küzdőfeladatok és -játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-

megelőzési szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet 

valósít meg.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ismerkedés a bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom 

kialakítását elősegítő páros, csoportos és csapat jellegű játékos, valamint kooperatív 

jellegű képességfejlesztő feladatokkal 

− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdelemre képessé tevő egyszerű technikák koordinációs fejlődésmenetének megfelelő 

végrehajtása 

− A saját és az ellenfél erejének felbecsülése egyszerű páros és csoportos küzdőfeladatok 

során 

− A küzdőjátékok balesetmegelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés szemléletének 

megismerése 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló 

helyzetekből, a test különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 
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húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, 

asszertivitás, közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt 
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A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a küzdőfeladatokat és játékokat, 

amelyek alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, 

fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres 

sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

alkalmazására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül 

az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak megismerése  

− A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése  

− A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása  

− Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák) 

− Szabadtéri testnevelési játékok elsajátítása 

− Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) megismerése  

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− Természetben űzhető sportágak megismerése (túrázás, síelés, korcsolyázás)  
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időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, 

túrázás, tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem 

A gyógytestnevelés-órána szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi 

elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan 

testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére 

végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása 
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elősegíti a rendszeres testedzés megszerettetését, az egészségi állapot és a teljesítőképesség 

pozitív irányú megváltozását. 

TÉMAKÖR:Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra  

*Heti rendszerességgel, egész tanévben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon. A 

megfelelő óraszám eléréséhez az alsó tagozaton lehetséges a tananyag átcsoportosítása. 

Ebben az esetben az úszás szempontjából egységesen kell kezelni az alsó tagozat 

óraszámait. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az öltözői rend és az uszodai magatartás kialakítása 

− A helyes higiéniai, öltözködési szokások kialakítása 

− A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség fejlesztése 

− Az állóképesség, a monotóniatűrés fejlesztése 

− Az önbizalom és a mások iránti bizalom kialakítása, növelése 

− A víz tulajdonságainak megismerése, valamint a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi 

tudnivalók elsajátítása 

− A vízben végzett játékok, mozgások megszerettetése 

− A szárazföldön végzett rávezető és célgyakorlatok elsajátítása és helyes végrehajtása 

− Vízhez szoktató gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása 

− Vízhez szoktatás időszakában sikerélmény biztosítása 

− Lebegések, merülések végrehajtása segítséggel és segítség nélkül 

− Siklások elsajátítása hason, háton, deszkával és deszka nélkül/eszközzel és eszköz nélkül 

− Egyszerű vízbeugrások (talpas ugrás) karikákba, lebegő tárgyak felett, segítséggel és 

segítség nélkül 

− Egy választott úszásnem megtanulása és folyamatos gyakorlása 
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− A választott úszásnem lábtempójának gyakorlása deszkával és deszka nélkül/eszközzel és 

eszköz nélkül 

− A választott úszásnem kartempójának gyakorlása 

− A választott úszásnem kar- és lábtempójának, ritmusának összehangolása, gyakorlása 

− Vízben végezhető játékok tanulása és végzése 

− Segédeszközök felhasználásával a tanulási folyamat hatékonyságának növelése 
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csúszásveszély, lebegés, merülés, siklás, mélyvíz, levegővétel, vízbe fújás, talpas ugrás, 

kartempó, lábtempó, hátúszás, gyorsúszás, mellúszás, segítségnyújtás, úszódeszka, 

súlypontemelő bója, polifoam rúd. 

A gyógytestnevelés-órána hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a 

technikacsiszoló és egyéb vízben végzett gyakorlatok segítségével lehetővé válik a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség 

növelése. 

TÉMAKÖR:Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM:A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően
1
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül 

az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető 

mozgásformákat; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában; 

                                                      
1 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott 

intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának 

terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a 

gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő 

tanár. 
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− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

− A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe 

ágyazottan, annak szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve 

azokon kívül az alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása 

 Egyszerűbb korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának 

(hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos 

végrehajtása 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok kiterjesztését szolgáló 

tevékenységek elsajátítása, végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 

mozgások megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 
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helyes testtartás, testséma 
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Testnevelés 

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszába lépve az 1–4. évfolyamon elkezdett 

sokoldalú pszichomotoros és az ezen keresztül megvalósuló kognitív, affektív-emocionális 

képesség-összetevők fejlesztése tovább folytatódik. A személyiségformálás – a tanulók 

életkori sajátosságainak figyelembevételével, a szenzitív időszakokhoz igazodó 

mozgástartalmakon keresztül – a tanulási, nevelési célokat úgy valósítja meg, hogy közben a 

Nat kompetenciarendszerében realizálja az Európai Unió kulcskompetenciáinak fejlesztését. 

Kiemelt terület a személyes és társas kompetencia-összetevők rendszerében a szomatikus 

egészség, a szocio-emocionális jóllét, a biztonság és az emberi kapcsolatok minősége.  

A testnevelés tartalmi elemei közé az 5. évfolyamtól belép a sportági alaptechnikák és 

taktikák rendszere, a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretekkel, miközben folytatódik a 

széles spektrumú koordinációsképesség-fejlesztés. A nevelési szakasz elején a kondicionális 

képességek differenciált fejlesztése itt is elsősorban a mozgáskészségek elsajátításán, játékos 

gyakorláson keresztül történik, majd később fokozatosan előtérbe kerül az életkori 

sajátosságokhoz igazodó kondicionális képzés. A mozgástanulás folyamatában fontos 

szerepet kap az elméleti tudatosítás, az ok-okozati összefüggések ismertetése, mely elősegíti a 

mentalizációs folyamatokat. Mindez a változó környezeti feltételekhez igazodó, egyre 

összetettebb mozgássorok hatékony elsajátítását teszi lehetővé.  

A testi-lelki egészségre nevelés célrendszere a tanulási terület egészét áthatja. A tanulók 

tovább bővítik az egészséges életvitel alapjaival összefüggő ismereteiket. A közvetlen 

mozgástapasztalattal szoros kapcsolatban álló elméleti ismeretekkel gyarapodva tudatosul 

bennük a különböző mozgásformák egészségmegőrző hatása. Tisztában vannak az alapszintű 

anatómiai, edzéselméleti törvényszerűségekkel (pl. a bemelegítés módja, funkciói), ami a 

baleset-megelőzés, a biztonságos sportolás, az egészséges testi fejlődés legfőbb záloga. A testi 

higiéniai tevékenységeket igyekeznek mindennapi szokásrendszerükbe illeszteni, mellyel 

párhuzamosan a XXI. századi életforma stresszhatásainak kezelésére megfelelő stratégiákat 

(pl. relaxációs módszerek) sajátítanak el. A tanulóközpontú szemlélettel átitatott oktatási 

környezetben erősödik a tanulói sportolási kedv, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd. Ehhez 

kapcsolódóan prioritást kapnak a játékos feladatmegoldások, az élményalapú tananyag-

feldolgozás. A változatos munkaformák alkalmazása, a gyakran változó összetételű, 

képességű heterogén csoportok együttes sporttevékenysége a méltányosság, a társakhoz való 

alkalmazkodás, a tolerancia, a csapatszellem, az egymás tanításának lehetőségét is magába 

foglalja. Ez a tanulók társas kapcsolataiban az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra 

nevelés célját valósítja meg. A társas mozgásformák egyben az elfogadást, a konfliktuskezelés 
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asszertív eszközeit kínálják. A változatos küzdőfeladatokban előtérbe kerül az iskolai 

küzdősportokra jellemző technikák végrehajtása és azok test-test elleni küzdelemben történő 

kreatív alkalmazása. Ezek az egyszerű mozgásformák esetében szabadon végrehajthatók, 

mások tanári irányítás mellett, a legnagyobb mozgásbiztonság elérésére törekedve, a 

balesetveszély minimálisra csökkentése mellett. 

A tanár-diák interakciókban a pedagógus mintaadó, facilitátor szerepe a tanulók 

kommunikációs kultúrájának kialakításában realizálódik, mely a kooperatív jellegű 

gyakorlásban kihat a diákok közötti kommunikáció minőségére is. Mindezen tényezők a 

mozgással, sportolással kapcsolatban jelentős attitűdformáló erőt jelentenek.   

A nevelési-oktatási szakasz végéhez közeledve egyre nagyobb mértékben kapnak szerepet az 

induktív jellegű feladatmegoldások, melyek a gondolkodást és a problémamegoldó 

képességeket fejlesztik. A tanulási terület – sajátosságaiból adódóan – folyamatosan fejleszti 

az önismeretet, az önelfogadás képességét, melynek rendszeresen alkalmazott eszköze – a 

pedagógus általi előremutató formatív visszajelzések mellett – az ön- és társértékelés. Ezek a 

folyamatok a 7–8. évfolyamon hozzájárulnak a tanulók saját készség- és képességszintű 

erősségeinek, illetve hiányosságainak felismeréséhez, ezáltal a képességek tanári segítséggel 

tudatosan fejleszthetők. A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak 

megismerésével a tanulókat a nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, 

amelyben a példaképformálás is hangsúlyos szerepet kap. 

Az IKT-eszközök a mozgástanulás, a diagnosztika, az egészséges életvezetés kialakításának 

hatékony segítői, mindemellett a konstruktív jellegű elméleti ismeretszerzést is jelentősen 

támogatják. Ezzel a tanulók motivációjára és digitáliskompetencia-szintjére gyakorolhatunk 

pozitív hatást. Az egészségfejlesztés mozgáshoz kapcsolódó eszközrendszerével tudatosítjuk a 

szabad levegőn, a természetes környezetben folytatott rendszeres testedzés testi és lelki 

jóllétet erősítő hatását, ami pozitív irányú befolyást gyakorol a tanulók környezettudatos 

szemléletmódjára. Ezzel a testnevelés hozzájárul a fenntartható jelen és jövő iránti 

elkötelezettséghez mint nevelési célhoz. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 

(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 

kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 

különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 

hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 
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iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 

mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 

eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a 

pontosság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A 

testnevelésben a kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító 

módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A 

tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a 

kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 

csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 

gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a 

procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan 

fontos, hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés 

tanítási-tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, 

életvezetés és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik 

kiemelt célja. A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, 

példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -

szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 

cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 

által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 

lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 

ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 

alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 

(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 

játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és 

társas kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a 

szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. 

A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy 



415 

 

tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a 

csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító 

tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és 

csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

iskola a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok 

megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a 

tanuló értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A 

tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási 

tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és 

produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy 

bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen 

területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató 

elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért 

eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és 

egészségfejlesztés a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi 

teherbírását fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. 

A sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 

közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 

testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 

monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 

kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 

döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 

hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 

keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - 

amelyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent 

teljesítőképességű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az 

abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell 

megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a 

gyógytestnevelés témakör. 

A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok 
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túlsúlyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves 

részként való megjelenését a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik 

meg a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló 

témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, 

hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az 

önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra 

vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret 

meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 

Az 5-8. évfolyamon a gyógytestnevelés területén elvárás az egyéni és differenciált 

gyakorlatok tudatos végrehajtása, valamint, hogy a tanulók az egészségük fejlesztése 

érdekében tudatosan alkalmazzák a szabadidős és sportjátékokat. A gyakorlások során 

kiemelten jelenik meg a kontrollált légzés, a pulzusszámlálás és a relaxáció. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 

különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló 

önmagához mért fejlődése. A tanultsági szint méréséhez fontosak a különböző pontérték-

táblázatok, számszerűsített vagy grafikonos statisztikai eljárások, de az egyes próbákon és 

teszteken elért eredmények mellett legalább olyan fontos az érzelmi-akarati tényezők 

figyelembevétele az értékelés, osztályozás során. 
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5–6. évfolyam 

Az 5. évfolyamba lépő diákok testi fejlődésében a fiúk és a leányok között jellemző 

különbségek még nem mutatkoznak. A leányok egy hosszú (9 éves kortól tartó), mérsékelt 

ütemű megnyúlási szakasz közepén, míg a fiúk a pubertáskort megelőző testalkati telítődési 

szakaszban járnak. A két nem terhelhetősége közel azonos. A 11–12 éves diákok, a sokoldalú 

alapokra építkezve, eredményesen tanulnak új sportági technikákat mind a zárt, mind a nyílt 

jellegű mozgáskészségekben. Mozgásigényük igen jelentős, figyelmük, 

koncentrálóképességük tartós, ami az időhatékony óraszervezéssel tovább segíti a 

pszichomotoros tanulási folyamatokat.  

A korosztály kondicionális képzésében kiemelt szerepet kap a gerincoszlop tartóizmainak, a 

törzs általános erő-állóképességének folyamatos fejlesztése. Fontos az aerob állóképesség 

kezdetben játékos formájú, majd egyre inkább tartós futással történő növelése, ugyanakkor az 

intenzív anaerob munkavégzés kerülendő. A koordinációs képességek közül kiemelten 

fejleszthető a ritmusérzék, az egyensúlyozó képesség, a téri tájékozódó képesség, emellett a 

nyílt jellegű mozgásformákban megmutatkozó összekapcsolási-átállási képesség is 

dinamikusan javul. A sportjátékok oktatásában a technikai képzés mellett megjelennek az 

emberelőnyös és létszámazonos kisjátékok alaptaktikai elemei (add és fuss; szélességi és 

mélységi mozgások), először célfelület nélkül, majd célfelülettel. Továbbra is hangsúlyos 

szerepet kapnak a sportjátékokat előkészítő testnevelési játékok. Az ízületi és izomzati 

mozgékonyság a prepubertás idején még mindkét nemnél jól fejleszthető, így ebben az 

időszakban a dinamikus és statikus nyújtó hatású feladatokkal egyaránt eredményes a 

rendszeres gyakoroltatás, ezzel is elősegítve a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

Az önvédelmi és küzdősportok a test-test elleni játékos küzdőgyakorlatok megtanításán túl a 

sportági képzésre helyezik a hangsúlyt. Míg az eddigi játékok és feladatok olyan játékos 

mozgásformákon keresztül csináltak kedvet a küzdelemhez, melyek a különböző 

küzdősportok mozgástechnikáihoz hasonló elemeket tartalmaztak, most a három iskolai 

küzdősport, a birkózás, a judo és a karate mozgásanyagára kerül a hangsúly. E gyakorlatok 

kondicionális képességfejlesztő hatásai elsősorban az erő-állóképesség, a gyorsaság 

fejlesztésében érezhetők, valamint a gerincoszlop tartóizmai, a hát- és a hasizmok erősítése 

terén, valamint a gerinc egészséges, fiziológiás tartásának javításában realizálódnak. A karate 

lazító és nyújtó gyakorlatai a csípő- és bokaízület, valamint az egész alsó végtag ízületi 

mozgástartományának növelésével járulnak hozzá az egészséges fejlődéshez.  

Az önvédelmi és küzdősportok a koordinációfejlesztés szempontjából elsősorban a kognitív 
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koordinációs képességeket fejlesztik az ellenfél eltérő mozgására adott folyamatosan változó 

reakciók miatt. A téri tájékozódó képesség, a reakcióképesség, a ritmusképesség, a 

kinesztézis, a mozgásszabályozó és átalakító képesség folyamatos fejlődésen mennek át a 

sportági mozgásanyag tanítása révén.  

A test-test elleni küzdelem tekintetében továbbra is kiemelt fejlesztési terület a tanuló 

személyisége, hiszen a sportági technikák nagy koncentrációval történő végrehajtása az 

önuralom és akaraterő próbája elé állítja a tanulót. 

Az 5–6. évfolyam tanulóinak példaképválasztó igénye a megfelelő irányba terelve elősegíti a 

hosszú távú elköteleződésüket a szabadidős és/vagy versenysport felé. A tanulók a 

versengésen alapuló mozgásformákat szeretik, melyek ‒ jól megszervezett, kooperációs 

elemekben gazdag, a társak eltérő képességeit tiszteletben tartó, a fair play szellemiségét 

prioritásként kezelő viselkedésmintákkal ‒ kontrollált módon kiválóan gyakoroltathatók. 

Oktatásmódszertani szempontból a tanórák jelentős részét a mozgásos tartalmak bemutatásán, 

bemutattatásán alapuló képi, vizuális forrásokra épülő direkt oktatási stratégiák jellemzik, de 

megjelennek már az indirekt módszertani elemek is. 

A tanulók a gyógytestnevelés mozgásformáiban ‒ a korrekciós gimnasztika gyakorlatok 

mellett ‒ elsajátítják a nyújtó hatású, valamint az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, 

optimális aerob terhelést biztosító gyakorlatokat, melyek elváltozásukra, betegségükre nézve 

is kedvező hatásúak. A testnevelési játékokkal párhuzamosan megismerkednek az állapotuk 

javulását szolgáló szabadidős és sportjátékokkal is. 

 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 

időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik. 
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MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

− relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 

− az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és 

képes a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 

− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és 

rendszeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes 

végrehajtását; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 
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Az 5–6. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 36 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 46 

Torna jellegű feladatmegoldások 46 

Sportjátékok 70 

Testnevelési és népi játékok 34 

Önvédelmi és küzdősportok 40 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 32 

Úszás 36 

Összes óraszám: 340 

 

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés 

témakör óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-

50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés 

témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a 

gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével 

határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra 

törekvő pontos és rendszeres kivitelezése 

 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt 

izmok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-

okozati tényezők szerinti beazonosítása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 

segítséggel) összeállítása, végrehajtása 

 a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése 

 A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak 

megismerése 

 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása 

 Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, 

szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, 

izomszakadás, izomgörcs, izomláz, keringésfokozás 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 
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betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák 

azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós 

futás közben; 

− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és 

súlylökés – számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 

m hosszan 

 Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával 

 Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással 

időre, sprintfutások 30–60 m-en időre 

 Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben 

 Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, 

szoknyás labda, sípoló rakéta) 

 Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

4–10 lépés nekifutásból 



423 

 

 Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 lépésből, 

átlépő, hasmánt technikával 

 Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése 

 Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül 

 Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása 

FOGALMAK 

elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, 

pulzus, átlépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, 

bástya, dobószektor, hasmánt technika 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre (szabott) adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata.  

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 

− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül 

tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

további fejlesztése 

 A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése 

 A cselekvési biztonság növelése 

 Segítségadás tanítása, tanulása 

 Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás 

elsajátítására 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

 Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, 

fellendülések, billenések, átfordulások végrehajtása 

 Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések, 

ugrások, fordulatok – kivitelezése 

 Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és különböző 

kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő 

gerendáján és/vagy gerendán 

 Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési 

kísérletek, mászóversenyek 

 A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése 

 Talajon: 

 Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe 

 Fejállás 

 Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és önállóan 

 Kézenátfordulás oldalra mindkét irányba 

 Repülő gurulóátfordulás 

 Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése  

 Összefüggő talajgyakorlat összeállítása 

 Ugrószekrényen: 
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 Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás és guggoló 

átugrás 

 Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után gurulóátfordulás előre, leguggolás, 

valamint leterpesztés 

 Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

 Gerendán: 

 Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel 

leugrás 

 Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás 

 Gerendán: támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

 Gyűrűn: 

 (Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület; 

zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés lebegő 

függésbe; homorított leugrás 

 Gyűrűn: hátsó függés; fellendülés lebegő függésbe; függésben lendület hátra, 

homorított leugrás 

 (Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés 

FOGALMAK 

függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó 

függés, zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés, 

billenés, átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok a kontraindikált gyakorlatok kivételével 

elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása 

 Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett 

 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása 

 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás 

módjainak gyakorlása 

 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása 

 A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és 

ezekre épülő technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, 

támadóalakzat) megismerése, gyakorlása 

 

− Kézilabda 

 A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és 

lefordulással, felugrások-leérkezések elsajátítása 

 Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek 

különböző irányokból 

 Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és összetett labdás koordinációs 

gyakorlatokban (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 
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 Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni 

játékokban 

 Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről 

 Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, a szabaddobás, a 

büntetődobás, az ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a 

szabályok betartására 

 A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás területvédekezés) megismerése 

 A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan és pattanásból 

érkező labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal 

 

− Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések megtanulása, végrehajtása kontrollált 

környezetben, egyszerűbb játékszituációkban 

● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, rövid és hosszú indulás, 

együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, kétütemű megállás egy és két 

labdaleütésből, sarkazás, labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok elsajátítása megadott feltételekkel 

● Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, egykezes felső és alsó, illetve egykezes 

tolt átadással helyben, különböző irányokba történő kilépéssel és mozgásból mozgó 

társnak (páros és hármas lefutás) 

● A helyből történő kosárra dobás, egy-két labdaleütésből, majd folyamatos 

labdavezetésből és társtól kapott labdából történő fektetett dobás technikájának 

ismerete, gyakorlati elsajátítása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő játékosok személyének 

meghatározásával, indulási joggal rendelkező, majd indulási joggal nem rendelkező 

támadó esetében (adogatóval) 

● 2-0-ás és 3-0-ás gyorsindulások labda nélküli támadó mozgásának elsajátítása (páros 

lefutás, hármas lefutás, hármas nyolcas) 

● Létszámazonos kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása  

● Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, az ellenféllel 

történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok betartására 
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● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos szabálymódosításokkal 

 

− Röplabda 

● A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő helyezkedés 

tudatosítása 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás jellegzetes 

mozgásdinamikájának elsajátítása egyéni és páros gyakorlatokban 

● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három 

érintéssel történő játékra könnyített feltételek mellett 

● Helyezkedési módok megismerése a különböző csapatlétszámú játékokban 

● Forgásszabály alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció jelentőségének tudatosítása az eredményes játék 

érdekében 

 

− Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek, mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete, 

alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző részeivel, laposan és 

levegőben érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel 

● Alakzattartással történő labdás koordinációs passzgyakorlatok 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával 

● A labda nélküli támadó szerepek (helyezkedési módok) megismerése 2-0-ás, 3-0-ás 

gyakorlási helyzetekben 

● A különböző védőszerepek megismerése (passzsávok lezárása, optimális 

távolságtartás a támadótól, célfelülethez igazított helyezkedés) 

● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás taktikai helyzetben 

● Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 elleni játékszituációk védő és támadó 

szerepeinek gyakorlása különböző méretű, elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda 

méretének, anyagának változtatásával 

● 2-1, 3-1 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a 

védő játékosok helyezkedésének gyakorlása 

● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 
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● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

 

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás, ütővel való 

haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása 

● Labdabiztonságot növelő gyakorlatok 

● Labda terelése egyenes vonalban és irányváltoztatással 

● Labdaütések palánkra és társnak 

● Lövések és húzások közötti különbség megéreztetése 

● Folyamatos labdaátadások társnak 

● Kapura lövések helyből, labdavezetésből és kapott labdából 

● Kapus alaphelyzetének kialakítása, kapura lőtt labdák védése nagypályán kézzel, 

kispályán állásban ütővel, lábbal, féltérdelő pozícióból ütővel, lábbal 

● 1-1, 2-1 elleni kisjátékok, a támadójátékosok együttműködése és a védőjátékos 

helyezkedésének gyakorlása 

FOGALMAK 

kétszer indulás, lépéshiba, alsó egyenes nyitás, védőérintés, támadóérintés, állásrend, röplabda 

– forgás, hosszú- és rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, fektetett 

dobás, labda fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, 

alakzattartásos passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, kényszerítő átadás, 

területvédekezés, emberfogás, egykezes tolt átadás, páros és hármas lefutás, floorball – 

ütőfogás, labdahúzás és -lövés, kapuelőtér 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és 

az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséggel rendelkezik; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes 

betartása 

 A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

 A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és 

statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az 

elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

törekedve, időkényszer bekapcsolásával 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, egyéni és csapatjátékokban 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 
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 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések 

alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos 

játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben) 

 A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az 

emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 

Néptánc – szabadon választható 

 A táncos motívumok összefűzése adott ritmusképletek interpretálásával 

 Mozgásmemória fejlesztése hosszabb motívumsorok betanulásával, végrehajtásával 

 Dunai táncdialektusból választott csárdás, ugrós és verbunk táncok mozgáselemeinek, 

kulturális értékeinek megismerése 
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laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, 

célfelület védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség, a testedzéssel 

kapcsolatos attitűd pozitív irányú megváltozását. 
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TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai 

elemeket; 

− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi 

fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony 

problémamegoldás fejlesztése 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

 Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszköz nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető 

végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros küzdőjátékok 

képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező 

mozgások gyakorlása 

 Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés) 
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 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak elméleti tudatosítása 

 Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti 

helyzetből indítva egyénileg, majd társakkal 

 Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba 

 Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti 

ismereteinek elsajátítása 

 

− Birkózás 

 A birkózásban használatos különböző fogásmódok megismerése (kapocsfogás, 

tenyérbefogás, csuklófogás, alkarfogás, könyökfogás) 

 A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok jártasság szintű végrehajtása 

○ Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

○ Hídban forgási kísérletek 

○ Hídból kifordulás fejtámaszba 

○ Hídba vetődés fejtámaszból társ segítségével 

● Birkózó alapállás technikájának elsajátítása 

● Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, majd húzása egyenes vonalban 

(előre-hátra) 

● Grundbirkózás párokban, csoportban birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások 

alkalmazásával 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 

○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

 

− Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások megismerése 

● Alapállásból helyváltoztatások előre és hátra rögzített kartartásokkal 

● Alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán) 

● Oldalra csapás az ököl alsó részével és csapás az ökölháttal alapütések megismerése 
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● Az előre rúgás alaptechnikájának végrehajtása 

● A tanult ütések, rúgások gyakorlása helyváltoztatás nélkül különböző 

karateállásokban, különböző magasságokba 

● Alapvető védekező technikák elsajátítása helyben (az arc védése, a test, törzs védése, 

kétkezes védés, öv alatti terület védése, védés a tenyér élével) 

● A tanult ütések, rúgások gyakorlása különböző magasságokba, helyváltoztatás közben 

● A kiinduló helyzetből történő ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

megismerése, gyakorlása 

● Kata gyakorlatot előkészítő összefüggő gyakorlatlánc végrehajtása 

● Egyszerű kézzel (fejre és testre irányuló egyenes ütés) és lábbal (testre irányuló 

egyenes rúgás) történő támadások biztonságos kontrollált végrehajtása és azok védése 

a megfelelő biztonságos végrehajtási távolság kialakításával 

● A védekezés utáni ellentámadás praktikus és biztonságos végrehajtása mindkét 

oldalról 

 

 

− Dzsúdó 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyaka alatt) és oldalsó 

leszorítás technikák végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● Szabadulási kísérletek (20-25 mp) leszorítástechnikákból 

● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 
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lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó 

leszorítások, csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás, 

egyensúlybontás, társemelés, egyenes ütés, karate védéstechnikák, ellentámadás, 

küzdőtávolság, ötlépéses alapküzdelem 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 
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TÉMAKÖR:  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás parkban, streetball, strandkézilabda, lovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, 

jóga, kerékpározás)  

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (síelés, 

szánkózás, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)  

 A térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések megismerése, alkalmazása segítséggel  

 Tanári segítséggel erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek használata 

 Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

 A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása  
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természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei tornapálya, 

térkép, turistajelzések, környezetvédelem 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 
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adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése 

 A korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása (amennyiben a 

tanuló az 1–4. osztályban tanult úszni) 

 Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 Hátúszórajt és a fejesugrás elsajátítása 

 Merülési versenyek, úszóversenyek 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 
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úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb 

vízben végzett gyakorlatok mellett megjelenik a mellúszás differenciált alkalmazása is. A 

különböző úszásnemek alkalmazásával a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul 

meg a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az 

állóképesség növelése. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően
2
  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre; 

− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik; 

− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

  

                                                      
2
 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott 

intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának 

terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a 

gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő 

tanár. 



438 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, 

annak szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az 

alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 Egyszerűbb légzőgyakorlatok összeállítása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, 

majd anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, megtartása, tudatosítása 

 A 4-5 gyakorlatból álló, a biomechanikailag helyes testtartást kialakítását elősegítő 

gyakorlatsor önálló összeállítása kis tanári segítséggel 

 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló végrehajtása, 

alkalmazása 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, 

azok tudatos, pontos végrehajtása 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 

mozgások megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

FOGALMAK 

vázizomzat, izomérzékelés, önállóan végzett otthoni gyakorlatok, kontraindikált gyakorlatok, 

légzőizmok 

sok, terheléshatár 
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Történelem 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 

eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 

hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 

lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 

középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 

magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 

történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 

hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 

Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 

a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 

érzése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 

műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 

történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 

fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a 

tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 
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beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei 

fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, 

aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi 

forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok 

megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a 

korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális 

kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek 

kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban 

tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. 

Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, 

segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az 

emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket 

árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs 

szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 
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technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése 

során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja 

azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 

értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti 

témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a 

társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, 

ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi 

korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját 

életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az 

évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a 

tanulási eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben 

meghatározott tanulási tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában 

feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra 

jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. 

Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget 

ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel 

történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a 

projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások 

szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó 

Témákat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz 

kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, 

személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul 

elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A táblázat 

utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt 

tanulási eredmények. 
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A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a 

tantervnek, de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek 

köre természetesen bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 
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5-8. évfolyam 

Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 

magyar és egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel, 

eseményeivel és szereplőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a 

büszkeségre okot adó történelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények 

megismerése megalapozza a hazaszeretet érzését. 

A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak ki 

a tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és gondolkodás 

legalapvetőbb kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi, 

politikai, gazdasági és kulturális jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás 

megalapozza a tanulóban az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat. 

Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsiságának 

és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések iránt. Az 

egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során mindig szem 

előtt kell tartani a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló képzeletét, fantáziáját 

és érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat eredményessé a 

történelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló témakörök és a történelmi 

portrék jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, filmek, 

modellek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, érdeklődéséhez köthető témák 

tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de mindenképpen elgondolkodtató 

történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is 

támaszkodik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat 

történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése 

és az emléknapok nyomán keletkező tudására. 

A kerettanterv évenként 5–8 témakör feldolgozását írja elő. Az egyes témakörök 2–7 témát 

tartalmaznak, ami tanévenként összesen 18–20 témát jelent. 

Miközben az éves időkeret a korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan 

kötelező témák, fogalmak és egyéb adatok/lexikai egységek száma a korábbiaknál kevesebb 

lett. A meghatározott tananyagrészek feldolgozása átlagos esetekben a javasolt idő mintegy 
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80 %-át veszi igénybe. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek 

alkalmazására, a tanulási eredményekben megfogalmazott kompetenciák fejlesztésére a tanár 

által leghatékonyabbnak tartott (pl. egyéni, kooperatív) tanulási technikák alkalmazására. 

Továbbá ez által lehetőség nyílik a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb 

témák beemelésére, speciális foglalkozások szervezésére (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös 

filmnézés), illetve tantárgyközi projektek megvalósítására. 
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5–6. évfolyam 

Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi múlt 

megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése és 

a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz 

szükséges alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől 

megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző 

vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és 

szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat, 

gyakorolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; 

tájékozódás időben és térben; történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek 

megalapozzák történelemtanulási készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának 

kialakulását. 

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások 

képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős 

részét történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a 

régmúlt korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán, 

illetve az ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. A kerettanterv a települések esetében 

ajánlásokat fogalmaz meg, amelyektől a helyi tantervek összeállítása során a pedagógusok 

régiójuknak megfelelően eltérhetnek. További fontos alapelv a jelenségalapú megközelítés, 

vagyis a tanuló nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek életén keresztül 

ismerkedik meg az ókor, a középkor, a kora újkor és az újkor világával. A portré típusú 

témakörök a magyar történelem néhány kiemelkedő személyiségének, hősének életét, 

cselekedeteit és történelmi jelentőségét dolgozzák fel, miközben megismertetik a tanulót a 

hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesélés, 

a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illetve 

feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató 

témakörök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék eredményes 

bemutatásához a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó 

élményeken keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek 

feldolgozásán keresztül fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív 

kompetenciája is.  
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FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó 

legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 

egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a 

legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, 

illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, 

jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a 

hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 

 ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és 

kulturális hatásait Magyarországon és a világban; 

 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 

 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 

Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a 

középkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió 

népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai 

történelmi folyamatokban. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a 

különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 
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 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, 

illetve rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott 

kérdésekre egyszerű válaszokat képes adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat 

gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, 

könyvtárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

 képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 

 megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 

 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi 

témához; 

 képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 

 képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 

 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 

 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az 

eseményeknek;  

 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten 

fontos esemény és jelenség időpontját; 

 használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, 

korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

 időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag 

segítségével; 

 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja 

rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

 használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 

helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való 

elhelyezésére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) 

tervez és készít. 
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SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket 

bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 

 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud 

készíteni; 

 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel 

kapcsolatban; 

 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

 különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az 

értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó 

történelmi fogalmakat; 

 tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon 

(táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és 

mutat be; 

 egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 

 meghallgatja mások véleményét, érveit; 

 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

 képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi 

magatartásformákat és élethelyzeteket; 

 a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz 

meg; 

 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, 

és alátámasztja azokat; 

 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 

 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
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 felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, 

életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, 

illetve a mai korral; 

 példákat hoz a történelmi jelenségekre; 

 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat 

van. 

A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 

folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, 

egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 

 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés, falu, város; 

 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 

Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–10 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

Személyes történelem 7 

Fejezetek az ókor történetéből 13 

A kereszténység 5 

A középkor világai 13 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 20 

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 10 

Új látóhatárok 11 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 14 

Élet a kora újkori Magyarországon 6 

Forradalmak kora 5 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 15 
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Évente két mélységelvű téma  17 

Összes óraszám: 136  

Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 

 

TÉMAKÖR: Személyes történelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Körülöttem a 

történelem 

 Családi fotóalbum és 

személyes tárgyak. 

 Személyes történetek 

dokumentálása, 

elbeszélése. 

 Egy nap dokumentálása. 

 Kódexkészítés (valamely 

magyar kódex mintájára 

pl. Képes krónika). 

Fogalmak: kódex. 

 

Kronológia: Kr. e. és 

Kr. u., évszázad, 

őskor, ókor, középkor, 

újkor, 

jelenkor/modern kor.  

 

 Egyszerű, 

személyes 

történetek 

elmesélése. 

 Családi fotók, 

tárgyak, 

történetek 

gyűjtése és 

rendszerezése. 

 Címer, zászló, 

pecsét készítése 

önállóan vagy 

társakkal. 

 Információk 

gyűjtése képi és 

tárgyi forrásokból 

megadott 

szempontok 

szerint. 

 A történelmi idő 

ábrázolása 

vizuális 

eszközökkel. 

Címer, 

zászló, 

pecsét, az idő 

mérése 

 Címerek és zászlók 

alkotóelemei saját 

település és 

Magyarország címere és 

zászlaja példáján. 

 A hitelesítés eszköze, a 

pecsét (pl. az Aranybulla 

pecsétje). 

 Személyes címer-, 

zászló- és pecsétkészítés. 

 Az időszámítás. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről. 

 Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján. 

 Időszalag készítése. 

 Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése. 

 Címerek értelmezése tanári irányítással. 

TÉMAKÖR: Fejezetek az ókor történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori 

Egyiptom 

világa 

 Földművelés a Nílus 

mentén. 

 Hitvilág és 

halottkultusz a 

piramisok és a 

Királyok Völgye 

példáján: Memphis és 

Théba. 

 A legjelentősebb 

találmány: az írás. 

Fogalmak: 

öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

városállam, jósda, 

többistenhit, 

olümpiai játékok, 

monda, provincia, 

rabszolga, gladiátor, 

amfiteátrum, falanx, 

légió, népvándorlás. 

 

Személyek: 

Kheopsz, Zeusz, 

Pallasz Athéné, 

Nagy Sándor, 

Romulus, Hannibál, 

 Az ókori egyiptomi, 

görög és római életmód 

főbb vonásainak 

felidézése. 

 Információk gyűjtése az 

ókori és a modern 

olimpiai játékokról, és 

összehasonlításuk. 

 Az ókori hadviselés 

legalapvetőbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 

 Görög hoplita 

felismerése, 

fegyverzetének 

azonosítása képen, 

rekonstrukciós ábrán. 

 A tanult háborúk 

Az ókori 

Hellász 

öröksége 

 Mindennapok egy 

görög 

városban:  Athén és 

lakói.  

 Görög istenek, az 

olümpiai játékok. 

 Az athéni és spártai 

nevelés. 
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Az ókori 

Róma 

öröksége 

 Róma alapítása a 

mondákban. 

 Egy római polgár 

mindennapjai. 

 A gladiátorviadalok és 

a kocsiversenyek. 

 Római emlékek 

Pannóniában. 

Julius Caesar, 

Augustus, Attila.  

 

Kronológia: Kr. e. 

776 az első 

feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 

Róma alapítása a 

hagyomány szerint, 

Kr. e. 490 a 

marathóni csata, Kr. 

u. 476 a 

Nyugatrómai 

Birodalom bukása. 

 

Topográfia: 

Egyiptom, Nílus, 

Athén, Olümpia, 

Spárta, Itália, Róma, 

Pannónia, 

Aquincum, 

Marathón, Római 

Birodalom.  

okainak és 

következményeinek 

bemutatása; illetve a 

tanult hősökhöz 

kapcsolódó történetek 

felidézése. 

 Mai magyar 

településnevek 

azonosítása az ókori 

Pannónia térképén.  

 A Hun Birodalom 

földrajzi kiterjedésének 

nyomon követése a 

térképen. 

 A nomád életmód, 

gazdálkodás és 

hadviselés alapvető 

jellegzetességeinek 

felidézése. 

 Történelmi mozgások 

(pl. hadmozdulatok, 

hadjáratok, 

népmozgások) nyomon 

követése történelmi 

térképen. 

A görög-

római 

hadviselés 

 Görög hadviselés a 

marathóni csata 

példáján. 

 Nagy Sándor 

hadserege és hódításai. 

 Az ókor „tankjai”: 

Hannibál elefántjai. 

 Caesar légiói. 

Képek a 

népvándorlás 

korából 

 A Római Birodalom 

szétesése. 

 A Hun Birodalom.  

 Attila és hadjáratai: az 

ókor egyik legnagyobb 

csatája (a catalaunumi 

csata). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 

 Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. 

piac, kikötő) feltüntetésével. 

 Egy szabadon választott pannóniai település megtekintése. 

 Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről. 

 Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
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 A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása néhány darabjának megtekintése és 

feldolgozása. 

 Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 

 Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 

TÉMAKÖR: A kereszténység 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Az Ószövetség 

népe  

 

 Az Ószövetség/Héber 

Biblia: Ábrahám és 

Mózes. 

 Az önálló zsidó állam 

alapítói: Dávid és 

Salamon története.  

Fogalmak: egyistenhit, 

Biblia, 

Ószövetség/Héber 

Biblia, Újszövetség, 

zsidó vallás, 

keresztény vallás, 

keresztség és 

úrvacsora. 

 

Személyek: Mózes, 

Dávid, Salamon, Jézus, 

Mária, József, Szent 

Péter és Szent Pál 

apostolok. 

 

Topográfia: 

Jeruzsálem, Betlehem. 

 Jézus élete 

legfontosabb 

eseményeinek 

bemutatása. 

 Jézus erkölcsi 

tanításainak 

értelmezése. 

 A kereszténység 

fő jellemzőinek 

és elterjedésének 

bemutatása. 

 A Héber Biblia 

máig ható 

innovációi: 

egyistenhit, 

tízparancsolat, 

heti pihenőnap  

Jézus élete, 

tanításai és a 

kereszténység 

 Történetek az 

Újszövetségből. 

 A kereszténység főbb 

tanításai. 

 A kereszténység 

elterjedése.   

 A keresztény hitélet 

színterei és szertartásai. 

 A kereszténység 

jelképei. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 

 Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott 

szempontok alapján. 

 Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 

 Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 

TÉMAKÖR: A középkor világai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Élet a várban – 

egy magyar vár 

(pl. Visegrád) és 

uradalom 

bemutatásával 

 Királyok és nemesek 

 Várépítészet – híres 

magyar középkori várak. 

 Egy uradalom 

működése, a falvak 

világa (a jobbágyok 

élete). 

Fogalmak: 

földesúr, lovag, 

nemes, 

uradalom, 

jobbágy, 

robot,  pápa, 

szerzetes, 

bencés rend, 

pálos rend, 

kolostor, 

katolikus, román 

stílus, gótikus 

stílus, polgár, 

céh, iszlám 

vallás. 

 

Személyek: 

 A középkori és a mai 

életforma néhány 

jellegzetességének 

összehasonlítása. 

 A középkori kultúra 

főbb vonásainak 

felidézése. 

 Az egyes középkori 

társadalmi rétegek 

életformája közti 

eltérések 

összehasonlítása. 

 A középkori város és a 

falu összehasonlítása 

megadott szempontok 

alapján (pl. jellegzetes 

foglalkozások, 

életmód). 

Élet a 

kolostorban – 

egy magyar 

kolostor (pl. 

Pannonhalma) 

bemutatásával 

 A középkori 

egyházszervezet. 

 A szerzetesség és a 

kolostor. 

 Román és gótikus 

templomépítészet – híres 

magyar középkori 

egyházi emlékek.  

 Oktatás a középkorban. 

Élet a középkori 

városban – egy 

 A céhek. 

 A városi polgárok. 
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magyar város 

(pl. Buda) 

bemutatásával 

 Városépítészet – híres 

magyar középkori 

városok. 

 Könyvnyomtatás és 

reneszánsz. 

Szent Benedek, 

Gutenberg, 

Mohamed. 

 

Topográfia: 

Visegrád, 

Pannonhalma, 

Szentföld, 

Anglia, 

Franciaország. 

 A középkori hadviselés 

legalapvetőbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 

 A középkori páncélos 

lovag felismerése, 

fegyverzetének 

azonosítása képen, 

rekonstrukciós ábrán. 

A keresztes 

lovagok világa 

 Az iszlám–arab kihívás. 

 A nehézlovas 

harcmodor. 

 Keresztesek a 

Szentföldön. 

 A lovagi életforma és 

kultúra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy 

kolostorról.  

 Tablókészítés a középkori magyar templomokról.  

 Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 

 Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 

 Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről. 

 Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból 

lovag, jobbágyból püspök). 

 Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. 

foglalkozás, viselet, jelentős események stb.). 
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TÉMAKÖR: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Történetek a 

magyarok 

eredetéről 

 A hun-magyar 

eredettörténet a 

krónikákban: Hunor, 

Magor; Csaba királyfi. 

 Az Árpád-ház 

eredettörténete: Emese 

álma, vérszerződés.  

Fogalmak: hunok, 

finnugor, 

törzs,  vérszerződés, 

fejedelem, 

honfoglalás, 

székelyek, 

kalandozások, 

vármegye, tized, 

ispán, Szent Korona, 

tatárok/mongolok, 

kunok. 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, Géza, I. 

(Szent) István, I. 

(Szent) László, 

Könyves Kálmán, III. 

Béla, IV. Béla, Szent 

Gellért, Szent 

Erzsébet, Szent 

Margit.  

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

 A mondák és a 

valóság közötti 

kapcsolatok és 

ellentmondások 

felismerése. 

 A tanult mondai 

történetek 

felidézése, a 

mondai hősök 

szándékainak 

azonosítása. 

 Mondai 

szereplők 

felismerése 

képek, művészeti 

alkotások 

alapján. 

 Rekonstrukciós 

rajzok, ábrák 

elemzése és/vagy 

készítése a 

honfoglaló 

magyarok 

viseletéről, 

lakóhelyéről, 

Honfoglalás 

és 

kalandozások 

 Álmos és Árpád alakja a 

krónikákban. 

 A honfoglalás: Etelközből 

a Kárpát-medencébe. 

 Történetek a kalandozó 

magyarokról. 

Szent István 

és a magyar 

állam 

 Géza és István alakja a 

krónikákban. 

 István harca Koppánnyal 

és a koronázás. 

 Államalapítás: 

egyházszervezés, 

vármegyék és törvények. 

Árpád-házi 

királyportrék 

 Szent László, a 

lovagkirály. 

 Könyves Kálmán, a 

művelt király.  

 III. Béla, a nagyhatalmú 
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király. 

 II. András és az 

Aranybulla 

 IV. Béla és a tatárjárás. 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla kiadása, 

1241–1242 a 

tatárjárás, 1301 az 

Árpád-ház kihalása. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence, 

Esztergom, Buda, 

Székesfehérvár, 

Horvátország, Muhi, 

Német-római 

Császárság. 

fegyverzetéről. 

 Történetek 

felidézése az 

Árpád-kori 

magyar 

történelemből. 

 A tanult 

történelmi 

személyek 

jelentőségének 

felismerése. 

 A tanult 

uralkodók 

elhelyezése az 

időszalagon. 

Árpád-kori 

szentek 

 Szent Gellért. 

 Szent Erzsébet. 

 Szent Margit. 

Árpád-kori 

győztes 

harcok és 

csaták 

 A pozsonyi csata.  

 Német támadások 

nyugatról: felperzselt föld 

és a vértesi csata. Nomád 

támadások keletről: a 

kerlési csata. 

Magyarország 

koronázási 

jelvényei 

 Szent Korona. 

 Palást, jogar, országalma. 

 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 

 Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-

medencében. 

 A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben. 

 Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 

 A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése. 
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TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Magyar 

királyportrék a 

14–15. 

századból 

 Károly és az 

aranyforint. 

 Nagy Lajos, a 

hódító. 

 Luxemburgi 

Zsigmond, a 

császár. 

Fogalmak: aranyforint, 

kormányzó, végvár, 

szekérvár, zsoldos. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. (Hunyadi) 

Mátyás. 

 

Kronológia: 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1456 a 

nándorfehérvári diadal, 

1458–1490 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Lengyelország, 

Oszmán Birodalom, 

Csehország, Nándorfehérvár.  

 A mondák és a 

valóság közötti 

kapcsolatok és 

ellentmondások 

felismerése. 

 Tematikus térkép 

értelmezése 

és/vagy 

térképvázlat 

készítése Nagy 

Lajos 

hódításairól/Hun

yadi János 

hadjáratairól. 

 A tanult 

történelmi 

személyek 

jelentőségének 

felismerése. 

Hunyadi 

János, a 

törökverő 

 Hunyadi János, a 

sokoldalú 

hadvezér. 

 A 

nándorfehérvári 

diadal. 

Hunyadi 

Mátyás, a 

reneszánsz 

uralkodó 

 Mondák és 

történetek Mátyás 

királyról. 

 A fekete sereg. 

 Mátyás 

reneszánsz 

udvara. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes 

uralkodócsaládok szerint. 

 A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció 

segítségével). 
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 Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett 

képzeletbeli látogatásról.  

 A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése 

és feldolgozása. 

 Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában. 

 

 

TÉMAKÖR: Új látóhatárok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

 A felfedezők útjai. 

 A világkereskedelem 

kialakulása. 

 Gyarmatosítás 

Amerikában: az 

őslakosság sorsa, 

ültetvények és 

rabszolgák. 

Fogalmak: gyarmat, 

manufaktúra, tőkés, 

bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, 

reformáció, református, 

evangélikus, 

ellenreformáció és 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, vallási 

türelem, felvilágosodás. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Magellán, 

Luther Márton, Kálvin 

János, Károli Gáspár, 

 A nagy 

felfedezők 

útjainak 

bemutatása 

térképen. 

 A céhek és a 

manufaktúrák 

összehasonlítása. 

 A 

világkereskedele

m útvonalainak 

bemutatása térkép 

segítségével. 

 A reformáció és 

katolikus 

megújulás 

hatásának 

Korai 

kapitalizmus 

 A tőkés gazdálkodás 

kibontakozása és a 

polgárosodó életmód. 

 A manufaktúrák, a 

világkereskedelem 

kialakulása. 

 Az első bankok és 

tőzsdék. 

A vallási  Egyházi 
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megújulás reformtörekvések a kora 

újkorban. 

 Reformáció és katolikus 

megújulás. 

 Az anyanyelvi kultúra és 

oktatás felvirágzása 

magyar példák alapján. 

 Vallási türelem 

Erdélyben. 

Pázmány Péter, 

Kopernikusz. 

 

Kronológia: 1492 

Amerika felfedezése, 

1517 a reformáció 

kezdete. 

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

Kína, London, 

Sárospatak. 

feltárása az 

anyanyelvi 

kultúra és oktatás 

területén. 

 Érvelés a vallási 

türelem mellett. 

Az új 

világkép 

kialakulása  

 A természettudományok 

fejlődése: a kopernikuszi 

fordulat. 

 A középkorit felváltó 

világkép: a 

felvilágosodás. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a 

világkereskedelembe. 

 Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól 

készült fotók alapján. 

 A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó 

templomok megtekintése. 

 Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 

 Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemutatása: 

plakáton, prezentációval, kiselőadáson. 

 Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott 

szempontok alapján. 
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TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

A török háborúk 

hősei 

 II. Lajos és a 

mohácsi csata. 

 Buda eleste és az 

ország három részre 

szakadása. 

 A várháborúk hősei 

(pl. Dobó; Zrínyi, a 

szigetvári hős). 

Fogalmak: szultán, 

janicsár, török 

hódoltság, kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás. 

   

Személyek: I. 

Szulejmán, II. 

Lajos, Dobó 

István, Bocskai 

István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi 

Miklós (a költő és 

hadvezér), II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia. 

 

Kronológia: 1526 

a mohácsi csata, 

1541 Buda eleste, 

1552 Eger 

védelme, 1686 

Buda 

visszafoglalása, 

 A mohácsi csata 

eseményeinek 

rekonstruálása 

animációs film és 

térkép alapján. 

 A három részre 

szakadt ország és a 

fontosabb török 

hadjáratok bemutatása 

tematikus térképen.  

 A török- és Habsburg-

ellenes harcok 

hőseiről szóló 

történetek elbeszélése, 

irodalmi szövegek 

felidézése. 

 Képek, ábrázolások 

gyűjtése és 

azonosítása, 

filmrészletek 

értelmezése a 

törökellenes háborúk 

hőseiről és 

eseményeiről. 

 A három részre 

szakadt ország 

Bocskai, Bethlen 

és Zrínyi 

 Bocskai István 

fejedelem, a hajdúk 

vezére. 

 Bethlen Gábor, 

Erdély fejedelme. 

 Zrínyi Miklós, a 

költő és hadvezér. 

 Buda visszavétele: a 

török kiűzése. 

II. Rákóczi Ferenc 

és szabadságharca 

 Rákóczi fordulatos 

életpályája 

Munkácstól 

Rodostóig. 

 Történetek a 

Rákóczi-

szabadságharc 

idejéből. 

 A szatmári béke: 
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függetlenség helyett 

megbékélés a 

birodalommal. 

1703–1711 a 

Rákóczi-

szabadságharc. 

 

Topográfia: 

Mohács, Eger, 

Erdélyi 

Fejedelemség, 

Pozsony, Bécs. 

 

térképének 

értelmezése. 

 Annak a bemutatása, 

hogy milyen hatással 

volt a török uralom 

Magyarország 

fejlődésére. 

 II. Rákóczi Ferenc 

életútjának és 

személyiségének 

bemutatása. 

Mária Terézia   Mária Terézia, a 

családanya és 

uralkodó. 

 Intézkedései 

Magyarországon. 

 A magyar huszárok 

és a berlini 

huszárcsíny. 

 Főúri kastélyok a 

művelődés 

szolgálatában (pl. 

Eszterháza, 

Gödöllő). 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 

 Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és 

eseményeiről. 

 Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) 

feldolgozása. 

 Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 

 A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 

 A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 

 Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 
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TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Javasolt tevékenységek 

Élet a török hódoltság 

kori Magyarországon 

– egy konkrét 

település (pl. Debrecen 

vagy Kecskemét) 

bemutatásával  

 A török uralom. 

 A mezőváros 

élete. 

 Szarvasmarha-

kereskedelem. 

 

Fogalmak: 

nemzetiség, 

ortodox, barokk. 

 

Topográfia: 

Debrecen, 

Temesvár. 

 

 A kora újkori életmód 

összehasonlítása a 

maival. 

 A török kori 

mezővárosok 

mindennapjainak 

bemutatása különböző 

gyűjtött források 

alapján.  

 A 15. századi és a 18. 

század végi 

magyarországi etnikai 

viszonyok 

összehasonlítása 

térképen, illetve 

táblázatban vagy 

diagramon szereplő 

adatok segítségével. 

Élet a 18. századi 

Magyarországon – egy 

konkrét település (pl. 

Temesvár) 

bemutatásával 

 Magyarország 

újranépesülése 

és 

újranépesítése. 

 Népek és 

vallások 

együttélése. 

 A barokk 

városépítészet. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése 

tematikus térkép segítségével. 

 Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 

 Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 

 Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 

 Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 
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TÉMAKÖR: Forradalmak kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari 

forradalom 

 Gyapotból pamut. 

 A textilipar 

fejlődése. 

 A gőzgép. 

Bányászat, 

gyáripar, 

vasútépítés. 

 Gyerekek és 

felnőttek 

mindennapjai egy 

iparvárosban. 

Fogalmak: ipari 

forradalom, gyár, szabad 

verseny, tömegtermelés, 

munkanélküliség, 

forradalom, diktatúra. 

 

Személyek: James Watt, 

Edison, Bonaparte 

Napóleon. 

 

Kronológia: 1789 a francia 

forradalom, 1815 a 

waterlooi csata. 

 

Topográfia: Párizs, 

Habsburg Birodalom, 

Oroszország, Nagy-

Britannia. 

 Vélemény 

megfogalmazása a 

technikai fejlődés 

előnyeiről és 

hátrányairól. 

 A francia 

forradalom 

értékelése; 

pozitívumok és 

negatívumok 

azonosítása. 

 Napóleon alakjának, 

történelmi 

szerepének 

megítélése 

különböző források 

alapján. 

Társadalmi-

politikai 

forradalom 

 A köztársaság 

kísérlete 

Franciaországban. 

 A forradalmi 

terror. 

 Napóleon a 

császár és 

hadvezér. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok 

alapján. 

 Beszélgetés a gyermekmunkáról. 

 Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 

 Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 
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TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A reformkor 

 

 Széchenyi István 

alkotásai. 

 A 

jobbágyfelszabadít

ás kérdése. 

 A magyar nyelv és 

a nemzeti kultúra 

ügye. 

Fogalmak: 

országgyűlés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás, 

sajtószabadság, 

cenzúra, 

miniszterelnök, 

honvédség, kiegyezés. 

 

Személyek: 

Széchenyi István, 

Kossuth Lajos, 

Batthyány Lajos, Bem 

József, Görgei Artúr, 

Klapka György, 

Ferenc József, Deák 

Ferenc. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1848. március 15. a 

pesti forradalom, 

1849. október 6. az 

aradi kivégzések, 

1867 a kiegyezés. 

 A reformkor 

legfontosabb 

problémáinak 

bemutatása. 

 1848. március 15-e 

eseményeinek 

felidézése képek, 

dokumentumok, 

visszaemlékezések, 

filmrészletek és/vagy 

dramatikus jelenetek 

segítségével. 

 A kor történelmi 

szereplőinek 

jellemzése; 

tevékenységük 

bemutatása. 

 A zsidóság pozitív 

szerepe a 

szabadságharcban. 

 A tavaszi hadjárat 

hadmozdulatainak 

végigkövetése 

térképen. 

 A szabadságharcot 

követő megtorlás 

A forradalom  A március 15-i 

események és a 12 

pont. 

 Kossuth Lajos 

szerepe. 

 Az áprilisi 

törvények. 

 A Batthyány-

kormány. 

Képek a 

szabadságharc 

történetéből 

 Történetek a 

szabadságharc 

idejéből. 

 Görgei Artúr, a 

hadvezér. 

 A tavaszi hadjárat. 

 A Függetlenségi 

nyilatkozat. 

 A fegyverletétel és 
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megtorlás – Arad.  

Topográfia: Pest, 

Pákozd, Isaszeg, 

Világos, Komárom, 

Arad, Osztrák-

Magyar Monarchia. 

néhány konkrét 

esetének bemutatása 

(aradi vértanúk, a 

zsidóságot sújtó 

közösségi büntetés) 

 A kiegyezés 

értékelése.   

A kiegyezés  Az ellenállás 

formái. 

 Deák Ferenc 

szerepe. 

 A kiegyezés 

megkötése. 

 Az Osztrák-

Magyar Monarchia 

megszületése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  

 Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 

 Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események 

összefüggéseiről. 

 Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 

 Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 

 Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 

 1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 

 Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 

 Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy 

Deák Ferencről. 

 Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc pozitív szerepet 

betöltő nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek bemutatása. 
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Vizuális kultúra 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 

vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti 

alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos 

alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat 

meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói 

tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által 

létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk 

hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók 

érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 

kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 

kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 

legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 

vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 

XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 

kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 

képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 

képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 

ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 

gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 

foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 

iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a 

vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen 

tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók 

ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 

szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 

a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
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alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 

szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 

mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 

mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 

figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 

mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint 

a környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 

örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 

teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 

Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 

magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 

tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 

amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 

megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 

személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 

jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, 

valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 

vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan 

nyerhető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális 

elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – 

kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás 

feltétele. A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás 

szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az 

információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva 

különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy 

változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, 
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olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé 

tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 

megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  

A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 

gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 

formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 

fejleszthető leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a 

művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle 

önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a 

kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális 

kommunikációs formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, 

hogy segítse a digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás 

képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan 

hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget 

kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. 

Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és 

összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A 

digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a 

változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 

vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 

magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 

során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 

gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége 

van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális 

kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások 

bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 

kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 
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társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 

ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 

tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek 

kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása 

ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen 

belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos 

együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle 

tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A 

csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség 

van a különböző szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a 

konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a produktív 

tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 

foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 

kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a 

tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti 

és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, 

ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A 

befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés 

egyedülálló lehetőségeként működik.  

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 

általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 

legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 

figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 

részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. 

Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a 

Nat megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, 

minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható 

követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem 

jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az 
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egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő 

saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok 

figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák 

segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve 

inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak 

iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva 

értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új 

fogalmak jelennek meg, de a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és 

további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési 

feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi 

szintjének megfelelően ismételhetők. 

1–2. évfolyam 

Az iskolába lépő első osztályos gyerekek vizuális nevelésének legfontosabb feladata az, hogy 

az alkotás örömét, motiváltságát megőrizze, fenntartsa. Ehhez életkori sajátosságaikat, 

érdeklődésüket, személyes tapasztalataikat figyelembe vevő feladatrendszerre van szükség, 

mely sok játékos elemet tartalmaz és épít a gyerekek sajátos humorérzékére is. Az első két 

évfolyam vizuális nevelés gyakorlata ugyanakkor képességfejlesztő célú feladatrendszerben 

jelenik meg. Alkotói és befogadói képességeik fejlesztése közben meg kell tanítani a 

gyerekeket a hagyományos ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett 

mintázás és más, változatos anyagok és eszközök szakszerű használatára. Az eszközhasználati 

készségfejlesztés folyamatában törekedni kell arra, hogy a második osztály végére legalább 

jártasság szintre eljussanak a tanulók. Továbbá arra, hogy az életkoruknak megfelelő 

kommunikációs és médiakörnyezet sajátosságait megismerjék és használják. 

Az első két iskolai évfolyam fontos feladata a kisiskolások vizuális műveltségének 

megalapozása, mely nem önálló befogadást célzó órák megtartását jelenti, hanem játékos, 

motiváló, nagyrészt kifejező célú képalkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott 

képanyag formájában rejlik. 

Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék, 

zenék, táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak magyar kultúrájuk és magyar műveltségük 

kialakulásához, mely fontos alapja a más kultúrák elfogadásának. 

A magyar népi ünnepek kellékei, nemzeti jelképeink ismerete és a magyar népi 
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tárgykultúrából építkező tárgy- és környezetkultúra témakörök közösen járulnak hozzá, hogy 

a gyerekek természetesnek éljék meg nemzeti sajátosságaink ismeretét. 

Az 1–2. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 136 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt óraszám 

1.évfolyam 

Javasolt óraszám 

2.évfolyam 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, 

tapasztalat 

horizontálisan 

beépül a többi 

témakörbe 

horizontálisan 

beépül a többi 

témakörbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, 

személyes élmények 
28 28 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 6 6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 6 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált 

tárgyak 
10 10 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen 

környezetünk 
12 12 

Összes óraszám: 68 68 

Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

Javasolt óraszám:  

Az első két évfolyam fejlesztési folyamatát  végigkísérő, rendre ismétlődő fejlesztési 

feladatokhoz óraszám nem rendelhető, mert azokat a tanulói tevékenységformákat és 

típusokat tartalmazza, melyek, egyrészt az óvoda-iskola átmenetét szolgálják a kezdő 

szakaszban, és az esetleg fennálló hátrányok leküzdésére szolgálnak, másrészt a fejlesztés 

érdekében rendre meg kell, hogy jelenjenek a legtöbb ajánlott feladattípusban, noha legtöbb 

esetben nem képeznek önálló produktumot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű 

feldolgozása alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az 
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élmények, kialakult érzések vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és 

térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/konstruálás, tárgyalkotás). 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény 

részei, osztályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak 

rajza) célirányos megfigyelése, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a 

látott  információk pontos leírása és feldolgozása érdekében. 

− Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, 

felület, méret, irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális 

jellemzők kiválasztása, csoportosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb 

forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő figura), és az érzékszervi tapasztalatok 

következetes felhasználása az  alkotómunka során. 

− Megadott szempontok alapján természeti  és mesterséges tárgyak gyűjtése, 

megfigyelése, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos 

vizuális megjelenítése játékos feladatokban. 

Fogalmak 

sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Javasolt óraszám: 56 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt 

készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a 

képet, tárgyat szövegesen értelmezi; 

● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 

készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 

magyarázza; 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű 

eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, 

és élményeit szövegesen megfogalmazza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 
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● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

●  különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű 

dramatikus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális 

eszközökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és 

magyarázza azt; 

● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos 

tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) vagy zenei 

élmények (gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek vizuális 

bemutatása a saját ötletek megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel síkban és 

térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, kollázs, plasztika, makett, tabló), és 

a  kitalált vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció síkban, vagy térben) 

Szemléltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann Emma, 

Sajdik Ferenc illusztrációi. 

− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének 

többalakos vizuális megjelenítése tetszőleges eszközökkel. 

− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges 

megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási 

képesség,emberábrázolás, kifejezőképesség fejlesztése) Szemléltetésre ajánlott 

képanyag: Turner tájképei, Brueghel: Gyerekjátékok, Parasztlakodalom, Vankóné 

Dudás Juli: Jeles napok, népélet. 



475 

 

− Képek, vizuális műalkotások átértelmezése (emberábrázolás, differenciált 

arcábrázolás, térábrázolási képesség fejlesztése Szemléltetésre ajánlott képanyag: 

Szentkorona zománcképei, Szent László legendák, XI-XII. századi freskók, Csontváry 

Kosztka Tivadar tájképei. 

− Személyes érzelmek, hangulatok kifejezése képalkotásban (kifejező képalkotás, 

kifejező jellegű plasztikus alkotás) Munkácsy Mihály: Ásító inas, Mednyánszky 

László: Verekedés után, E. Delacroix: Vihartól megrémült ló. 

− Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és 

gesztusokkal, az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A 

tapasztalatok felhasználása egyszerű vizuális megjelenítés során (emberábrázolás, 

differenciált arc ábrázolás, kézábrázolás) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Anna 

Margit: Rémület, Rembrandt és Saskia, Paul Klee: Önarckép, Leonardo da Vinci: 

Mona Lisa, Modigliani portréképei. 

− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális 

illusztráció készítése választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges 

magyarázatával. 

− Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése 

hagyományos, ember- vagy állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások 

(karcolozott, faragott pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával. 

− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, 

zenemű, animációs film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban 

(pl. rajz, festés, vegyes technika) és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. 

drapéria, kartondoboz, paraván, osztályterem átrendezése) csoportmunkában is. 

− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs 

film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök 

felhasználásával (tárgyakkal való bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre 

ajánlott: Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat, 1966, Babfilm, 1975. 

− Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos játék, körjáték, körtánc) vizuális átírása (pl. 

vonalakkal, foltokkal, színekkel). 

Fogalmak 

történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák, 

népművészeti technikák, faragás 
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Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 

● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, 

meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

● pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi 

tartalmakhoz a tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, 

betűsablon, szókártya) és eszköz (pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes 

célok érvényesítésével. 

− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári 

segítséggel, és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. 

plakát, névtábla, utcatábla, házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, 

meghívó tervezése). 

− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés, 

piktogram, zenei kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok 

felhasználása játékos feladatokban (pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak 

kiegészítése térbeli közlekedési táblákkal). 

− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot. 

Véleményt formál társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban. 

− Magyar nemzeti szimbólumok gyűjtése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent Korona, 

Kossuth-címer, ‘56-os lyukas zászló) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó 

munka során  (pl. tárgyalkotás díszítményeként: huszárcsákó, párta). 
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− Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok 

értelmezésével (tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel, 

egyénileg, vagy csoportban. 

Fogalmak 

jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum 

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, 

szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, 

összehasonlít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Régi magyar reklámok (pl.  “Hurka Gyurka”, “Ezt nem lehet megunni”, “Bontott 

csirke”, “Forgó morgó” stb.) megnézéséhez. 

− kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. tetszés, kíváncsiság, félelem) megbeszélése és 

megjelenítése változatos eszközökkel (pl. rajzolás, festés, bábkészítés, szerepjáték). A 

megbeszélés eredményeként a valóság és a képzelet megkülönböztetése. 

− Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések 

(pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a 

kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás megfigyelésével 

(pl. szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), és a tapasztalatok felhasználása játékos 

feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, adott mozgóképi részlet 

hangulatának érzékeltetése színes kompozícióban). 

− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű 

példáinak elemzése tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek 

azonosítása céljából. 
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Fogalmak 

információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a 

vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének 

elemzése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés 

képkockáinak rendezése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek 

“szinkronizálása“). 

− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék, 

Rófusz Ferenc: A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, 

félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével. 

− Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások 

szemléltetése érdekében (pl. napirend, naplemente, Luca-búza fejlődése). 

− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése a tapasztalatok felhasználása 

önálló alkotó munkában (pl. “pörgetős mozi”). 

Fogalmak 

animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 
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Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű 

eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, 

és élményeit szövegesen megfogalmazza; 

● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, 

kötöz, fűz, mintáz; 

● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar 

díszítőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.  

− A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni 

értelmező rajz készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, 

sablonalakítás kivágással ismétlés sordísz alkotással, terülődísz alakzatba 

rendezésseltechnika: stencilezés, átrajzolás, színezés, nyomat). 

− Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, 

szövés, nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás). 

− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) 

egyszerű mintaelem tervezése (pl. átrajzolás, rácsháló, indigó alkalmazása) A tervezés 

érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata. 

− Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. mindenkit megtáncoltató hangszer, láthatatlanná tevő 

ékszer, hároméltű jármű) tervezése és létrehozása választott egyszerű anyagokból (pl. 

papírpép, karton, hurkapálca, textil, gumi). 

− Dramatikus játék céljára  ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, “rámás csizma”, 

“kőleves”) jelmezelem (pl. kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészítése 

természetes vagy mesterséges/újrahasznosítható anyagokból (pl. textil, fonal, papír 

vagy műanyag hulladék, természetben talált anyagok) csoportmunkában is. 
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− Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű 

konstruálás papírhengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók 

kivágásával, rajzolt szereplőkkel való kiegészítéssel) Szemléltetésre ajánlott 

képanyag: Márkus Géza: Cifra palota, Kecskemét, magyar várak képei. 

Fogalmak 

funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 

Javasolt óraszám: 24 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 

készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 

magyarázza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, 

térkép – készít; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes 

épület)  összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből, 

megfigyelési szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás, 

festés, mintázás, montázs). 

− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, 

saját szoba, éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint 

(pl. zajok, szagok, színek, funkciók, rendezettség) és a tapasztalatok felhasználásával a 

tér áttervezése a tér jellemzőinek, stílusának vagy hangulatának megváltoztatása 
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érdekében, csoportmunkában is. A tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és 

szöveges magyarázata. 

− A közvetlen környezet épített/tervezett elemeinek és épülettípusainak összegyűjtése 

(pl. park, iskola, vegyesbolt, templom, bisztró, víztorony, szemétgyűjtő sziget) és 

vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, 

montázs, talált tárgy átalakítás, makett). A gyűjtés segítségével a szűkebb lakóhely 

választott részletének makettezése vagy megépítése egyszerű anyagokból, a tér játékos 

bemutatása érdekében, csoportmunkában is. 

− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos 

ismeretszerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés. 

Fogalmak 

építészet, műemlék, műemlékvédelem 

oldalnézet, alaprajz, parasztház 
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Vizuális kultúra 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 

vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti 

alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos 

alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat 

meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói 

tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által 

létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk 

hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók 

érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 

kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 

kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes   vizuális kultúra 

legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 

vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 

XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 

kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 

képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 

képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 

ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 

gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 

foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 

iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a 

vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen 

tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók 

ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 

szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 

a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
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alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 

szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 

mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 

mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 

figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 

mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint 

a környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 

örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 

teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 

Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 

magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 

tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 

amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 

megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 

személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 

jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, 

valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 

vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan 

nyerhető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális 

elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – 

kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás 

feltétele. A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás 

szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az 

információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például 

gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák 

megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési 
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technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, 

melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 

megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  

A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 

gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 

formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 

fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A 

vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 

keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására 

van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális 

kommunikációs formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, 

hogy segítse a digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás 

képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan 

hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget 

kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. 

Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és 

összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A 

digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a 

változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 

vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 

magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 

során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 

gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -

értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden 

problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens 

gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az 

egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős 

mértékben képes fejleszteni. 
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A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 

kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 

társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 

ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 

tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek 

kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása 

ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen 

belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos 

együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle 

tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A 

csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség 

van a különböző szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a 

konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a produktív 

tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 

foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 

kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a 

művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, 

ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy 

fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos 

tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és 

kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel 

támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a 

világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal szemben mindig új 

megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladataiban olyan 

megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokra várnak, a 

megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy 

leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és 

vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott 
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helyzet rugalmas kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás 

érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és 

döntést. A csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló 

kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is 

szüksége lehet. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 

általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 

legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 

figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 

részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. 

Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a 

Nat megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, 

minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható 

követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem 

jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az 

egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő 

saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok 

figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák 

segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve 

inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak 

iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva 

értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új 

fogalmak jelennek meg, de a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és 

további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési 

feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi 

szintjének megfelelően ismételhetők. 
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5–6. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott 

igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk, 

hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív 

ítéletek között képesek különbséget tenni.  A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő 

képességei közti eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy 

tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. Ez a 

kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális feladatrendszerben 

valósítható meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes 

fejlesztés érdekében differenciált feladatkiadásra van szükség.  A személyiségformálás e 

szakaszában is fontos szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek, melyek 

összetevőinek, a konkrét képességeknek, készségeknek fejlesztése alsó tagozaton már 

megkezdődik.  

A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított 

ismeretek meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális kultúra 

tanórákon. 

Az 5–6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 10 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 
10 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 10 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
10 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 8 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 10 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 10 

Összes óraszám: 68 
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Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és 

vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív 

és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti 

korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A 

tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés 

érdekében, eligazodás vizuális információk között) felhasználása az alkotás során is. 

 A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor, 

XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása 

(pl. történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, 

kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során.  

 A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, 

tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, 

vagy újraértelmezett tárgy készítése. (pl. fekete alakos vázakép stílusában modern 

olimpiai sportág megjelenítése, timpanon forma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú 

csoportképpel). 

 Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film 

képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott 
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részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a 

személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával. 

Fogalmak 

klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, 

stílus 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít; 

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 

történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív 

felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében 

többféle forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk 

gyűjtése és megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában. 

 Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső 

képek megfigyelése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas 

alkalmazásával (pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

Fogalmak 

vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 

módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen használt 

médiumok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) sajátosságainak, 

jellemző kifejezési eszközeinek (pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, 

kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-

sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, kameramozgás, időbeliség) 

megismerése. A tapasztalatok adekvát használata érdekében információk, vizuális 

inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló 

lehetőségekre. 

 Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a 

közvetítendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő 

médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése 

ténylegesen, vagy annak rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális 

kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, 

méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében 

egyénileg és csoportmunkában is. 

 Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő 

átalakítása társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. 

(Pl. más tantárgy számára készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának 

átalakítására internetes oldallá, mobil applikációvá.)  A tapasztalatok felhasználása a 

további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy csoportmunkában. 

 

 

Fogalmak 

vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, 

nézőpont 

Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 

eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 

formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. 

kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) 

megfigyelése, megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori 

miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső 

terei, Szent Péter-bazilika Kollonád). 

 Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek 

felhasználása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 

 Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy 

rövid történés (pl. teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat 

(pl. jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a 

választott médium sajátosságainak figyelembevételével, egyénileg vagy csoportban. 

Fogalmak 

tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 

megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 
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Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 

önállóan információt gyűjt; 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a 

kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő 

művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi probléma 

témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális 

kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag 

tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált gif). A feladathoz 

kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és a korábbi 

vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás 

során egyénileg és csoportmunkában is. 

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű megjelenését 

keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák megfigyeléséből származó 

tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 
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 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”) 

tapasztalatai alapján csoportmunkában is. 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján. 

Fogalmak 

kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés 

vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és 

hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat változása) 

vizuális és szöveges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése különböző 
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forrásokból (pl. könyvtár, internet, interjú készítése az érintettekkel, skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatása). 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen 

használható tárgy (pl. háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, telefontok, textil táska, 

tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) tervezése és létrehozása tudatos anyag és 

eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, 

díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében 

(pl. saját pecsét, csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák 

felhasználásával (pl. krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés). 

 A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. 

épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat, 

technológia, rendeltetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által 

szerzett információk és inspirációk felhasználásával, építmények, terek, tárgyak 

átalakítása választott eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs, montázs, vegyes technika), 

személyes igényeknek megfelelően. 

Fogalmak 

hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 

formaredukció, motívum, technológia 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
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− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, terek) a 

közvetlen környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. 

buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) 

áttervezése, átalakítása megadott valós vagy játékos funkció megvalósítása (pl. 

biztonságérzet, figyelemfelhívás, otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés 

során kísérletezés és többféle ötlet felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési 

folyamat szöveges bemutatása egyénileg és csoportmunkában is. 

 A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző 

építészeti stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és historizáló magyar 

építészet fontos épületein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: Lánchíd, Ybl Miklós: 

Operaház, Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum). A megismert stíluselemek 

felhasználása a tanuló valós környezetében található valós terek, épületrészletek 

áttervezésére. 

 Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, konyhai 

eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és földrajzi helyeken való megjelenésének 

összehasonlító vizsgálata adott szempontok mentén (pl. funkció, anyag, forma, díszítés, 

környezetkárosítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes szöveges és vizuális 

bemutatása (pl. tabló, prezentáció formájában). 

 Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”, 

okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi 

inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok 
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felhasználásával, valamint a tervezési folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes 

inspirációk gyűjteménye, fotósorozat). 

Fogalmak 

környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5-6. évfolyam 

A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének 

bemutatása ajánlott: 

 

Építmények: amiens-i székesegyház, Colosseum, debreceni Nagytemplom, Erektheion, 

fertődi Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, Hundertwasser épületei, festményei, Istar-kapu, jáki 

bencés apátsági templom, karnaki Ámon-templom, Kheopsz piramisa, Notre-Dame 

székesegyház-Párizs, nyírbátori református templom, Palazzo Farnese, Parthenon, Pantheon, 

pisai dóm, Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház, Stonehenge, 

Szent Péter bazilika és kollonád, versailles-i palota, Ybl Miklós: Operaház, Szent István 

bazilika, Zikkurat- Úr 

Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel tornya, 

Írnok szobor, Botticelli: Vénusz születése, Chagall: Párizs az ablakon keresztül, Csók István: 

A keresztapa reggelije, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Zarándolklás a 

cédrushoz, Öreg halász, Nagy Taormina, Mostar, delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, 

Dürer: Önarckép, Izsó Miklós: Táncoló paraszt, Laokoón-csoport, Manet: Reggeli a 

szabadban, Michelangelo: Dávid, Sixtus- kápolna freskói, Müron: Diszkoszvető, Munch: 

Sikoly, M.S. mester: Mária és Erzsébet találkozása, Nofretete fejszobra, Rippl-Rónai: 

Kalitkás nő, „kukoricás képek”, Rodin: Gondolkodó, Római portrészobor, Rubljov: 

Szentháromság, Soós Nóra: Buborékfújó VIII., Szamothrakéi Niké, Szinyei Merse Pál: 

Majális, Szent László legendákat ábrázoló freskók, Van Eyck: Arnolfiní házaspár, Van Gogh: 

Önarckép, Napraforgók, tájképek, grafikák, Velazquez: Las Meninas, Vermeer: Geográfus, 

Willendorfi vénusz 
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Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, Lánchíd-

Budapest, Magyar Szent Korona és koronázási jelvények, nagyszentmiklósi kincs, Szkíta 

aranyszarvas, Tutanhamon arany halotti maszkja 
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